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CONSFĂTUIREA PE TARA 
A LUCRĂTORILOR DIN COMERȚUL SOCIALIST

Consfătuirea pe tară a lucră
torilor din comerțul socialist, con
vocată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și Con
siliul de Miniștri, a continuat vi
neri în ședințe plenare.

In ședința de dimineață au pre
zentat concluziile dezbaterilor din 
secțiile de specialitate, care au a- 
vut loc în cursul zilei de joi, Ni
colae Bozdog, adjunct al ministru
lui comerțului interior — pentru 
secția fond de marfă și relațiile 
dintre industrie și comerț; Virgil 
Pîrvu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării — pentru 
secția planificarea circulației măr
furilor, finanțarea și creditarea co
merțului; Eugen Barat, adjunct a) 
ministrului comerțului interior — 
pentru secția organizarea și baza 
tehnico-materială a comerțului; Ni
cola^ Alexe, secretar general în 
Ministerul Comerțului Interior — 
pentru secția alimentația pu-bLică 
și activitatea hotelieră; Constantin 
Filoreamu, vicepreședinte al Gen- 
trocoop — pentru secția pregătirea, 
specializarea și educarea cadrelor.

Au început apoi discuțiile pe mar
ginea expunerii „Dezvoltarea co
merțului socialist și sarcinile ce-i 
revin din Documentele Congresu
lui al IX-lee al P.C.R.".

Au -luat cuvîntul Dumitru Joița, 
vicepreședinte al Sfatului popular

sum Plugari, regiunea Iași, Maria 
Palotaș, responsabilă de magazin 
din Brașov, Ion Ghișa, directorul 
Direcției comerciale regionale — 
Maramureș, Dumitru Mihalcea, vi
cepreședinte al Uniunii raionale a 
cooperativelor de consum — Tg. 
Neamț, Gheorghe Petrescu, secre
tar al Consiliului Central al Sindi
catelor, Alexandru Fodor, vicepre
ședinte al Sfatului popular al re
giunii Crișana, prof. dr. docent 
Marin Eupu, rectorul Institutului 
de științe economice „V. I. Lemn", 
Marcel Agrigoroaie, responsabil de 
magazin din Hunedoara, Aibert 
Vilila, președintele Uniunii regio
nale a cooperativelor de consum 
— București, Adina Nanu, lucră
toare la O.C.L. Alimenitara-Piltești, 
Richard Marton, directorul între
prinderii comerciale cu ridicata de 
produse metalo-chimice din regiu
nea Dobrogea, Petru Mocanu, di
rectorul Sucursalei regionale — Iași 
a Băncii Naționale, dr. ing. Nico- 
lae Ștefan, prim-vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Ion Bodo- 
can, director adjunct al Direcției 
comerciale regionale-Cluj, Aurel 
Rițiu, director al Organizației co
merciale locale din Reșița, Ion Co- 
ros, responsabil de magazin din 
Tîrnăveni, Ndcolae Teodoreecu, ad
junct at MHusMuțui tadustriei con
strucțiilor de mașini, lori Tăbîrcă

In cursul după-amiezii au luat 
cuvîntul: Constantin Mateescu,
președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de consum, 
Ion Tudor, secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.C.R., Petre 
Mitroi, directorul Direcției comer
ciale regionale — Bacău, Valeriu 
Mitulescu, președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor de con
sum — Galați, Victor Pandrea, șef de 
unitate la I.G.S. Comaliment-Bucu- 
rești. Cornel Fulger, președintele 
Comitetului de stat pentru îndru
marea și controlul organelor lo
cale ale administrației de stat, Va- 
sile Stărică, președintele Uniunii 
regionale a cooperativelor de con
sum — Suceava, Iosif Steinbach, di
rectorul Fabricii de confecții și tri
cotaje București, Vasile Malinschi, 
guvernatorul Băncii Naționale, Ion 
Albulețu, vicepreședinte al Sfatului 
popular regional Oltenia, Tarfin 
Dușa, gestionar de magazin din 
Iernat, Mihai Levente, ministrul 
comerțului interior, Maria Ghirol- 
țan, gesbionară de magazin din 
Gherla, Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, Francisc Szucs, 
vicepreședinte âl Uniunii regionale 
a cooperativelor de consum — Mu
reș Autonomă-Maghiiară, Șerban 
Andreescu, directorul Trustului de 
alimentație publică „Carpați" din 
Brașov, Ludovic Hajas, directorul

Utecistul Mitrache Ioan este unul dintre frezorii apreciați în cadrill 
secției de mecanică a termocentralei Paroșeni, pentru calitatea bună a 
pieselor pe care le lucrează.

AHGHJAMEI1IELE PREPARATÖRI10R DIN M 
VOR FI REALIZATE

Exploatările miniere 
Lupani și Uricani, ca
re furnizează cărbunele 
brut preparației Lupeni, 
și-au depășit planul la 
cărbunele extras. In a- 
cest fel, întreprinderea 
noastră a reușit să rea
lizeze și să depășească 
sarcinile de plan la toți 
indicatorii atît pe tri
mestru cît și în luna 
martie.

Astfel, în luna mar
tie, producția recepțio
nată de la cele două 
mine s-a realizat în 
procent de 103,9 la su
tă; la soTtul principal, 
cărbunele special pen
tru cocs, de 100,1 la 
sută; producția netă a 
fost realizată în pro
cent de 105,7 la sută 
și producția marfă — 
105,4 Ia sută. La recu
perarea globală s-a ob
ținut un plus de 1,3 
puncte, iar la recupe
rarea cărbunelui spe
cial un plus de 0,3 
puncte:' La cenușa glo

bală s-a obținut o îm
bunătățire de 0,2 punc
te, iar la consumul spe
cific de cărbune a fost 
realizat un minus de 
19 kg/tonă.

Rezultatele pe trimes
trul I se prezintă ast
fel:

Producția recepționa- 
tă de la mine — 101,5 
la sută; producția netă 
— 100,6 Ia sută; căr
bune special pentru 
cocs — 100,6 la sută; 
conținutul de cenușă 
în producția globală a 
fost redus cu 0,4 punc
te, iar la cărbunele 
special cu 0,3 puncte.

Aceste frumoase re
zultate se datoresc 
muncii neprecupețite 
desfășurate de întregul 
colectiy de muncitori, 
ingih j, și tehnicieni 
din tntaa noastră, in 
cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a P.C.R. și a 
zilei de 1 Mai. Există 
garanția- că angajamen
tele luate în cinstea

zilei de 8 Mai vor fi 
îndeplinite înainte de 
termen.

Pentru aportul adus 
la succesele prepara
ției merită a fi eviden
țiate echipele conduse 
de Lorincz E. și Avra- 
mescu P. de 1a secția 
sortare, Cherteș Al. și 
Pop T. de la flotație, 
Moldovan N. și Gașpar 
E. de la încărcare, Ră- 
dulescu C. de la labo
rator, Tripon I. și Dinu 
D. de la secția electri
că, Lipan S., Dascălu 
Șt., Suciu Al. de la în
treținere, Hamzu Gh. 
de la sectorul trans
port. S-au mai eviden
țiat muncitorii Ghi- 
do I., Cioacă I., ko- 
vacs Alexandru, Gil- 
cescu Gh. și Păpu- 
rică St. .de la secția ca- 
aane, precum - și lucră
torii de pe locomotiva 
Reșița 3.

Victoria GILESCU
planificatoare

al orașului București, Mircea Jin- 
ga, directorul Dir.ecției comerciale 
regionale — Ploiești, Ion Crăcană, 
președintele cooperativei de con-

directorul întreprinderii pentru re
cuperarea, recondiționarea și valo
rificarea ambalajelor din regiunea 
Ploiești.

întreprinderii comerciale interraio- 
naile — Arad, și Alexandru Senco- 
vici, ministrul industriei ușoare. 

Lucrările consfătuirii continuă.
l\DE ME RGEM?

FATA IN FATĂ
MOUSTRIA LOCALĂ $1 BENEFICIARII El

Care este calitatea mobilei, 
sifonului, tîmplăriei pentru 
noile blocuri, a plapumelor 
produse de industria locală ? 
Cum stat mulțumiți benefi
ciarii de aceste produse ? Ia
tă tema unei anchete prin u- 
nltățile I.O.I.L. Petroșani și la 
beneficiarii care folosesc și 
desfac populației aceste 
duse I

pro-

MOBILA

zent, căutăm să asimilăm u- 
r.ele modele noi. In prezent, 
am pregătit canapeaua „Di- 
ham" și fotoliul „Scandinav' 
la care folosim buretele 
poliuretan, în loc de 
umplutură de zegras 
curi, ceea ce credem 
fi apreciat de către 
la 
și de cumpărători.

...La magazinul de mobilă 
din Petroșani, vînză torul Șe- 
reș Gheorghe arată că mo
bila produsă de industria lo
cală se bucură de o bună a-

de 
clasica 
și ar
că va 

comerț
viitoarele contractări ca

Drujbistul Schi- 
por Gheorghe de 
la gaterul Lonea 
al I. F. Petroșani 
asigură buna sor
tare și secționare 
a lemnului adus
pentru prelucrare.

rar 
șantiere se 
ridicarea bi- 
operativ pie- 
slabă, cerînd 

Acest

• Se vor desfășura cîteva 
. meciuri de fotbal și volei din 

cadrul campionatului orășenesc. 
Intîlnirile de volei vor începe 
la ora 16, după cum urmează: 
Dinamo Petroșani — Jiul Pe- 
trila, pe terenul din Petroșani; 
Minerul Aninoasa — Elevul 
Lonea pe terenul din Aninoa
sa; Stăruința — C.C.V.J. pe 
terenul de lingă Sfatul popular 
orășenesc Petroșani; 6 August— 
Preparatorul Petrila, pe tere
nul C.C.V.J, Intîlnirile de fot
bal vor începe la ora 16,30 
după următorul program: Mi
nerul Banița — Preparatorul 
Lupeni, pe terenul din Bănița; 
Energia Paroșeni — Minerul 
Uricani, pe terenul din Vulcan.

M I I N E
LA PETROȘANI
• In sala clubului sindica

telor, Ia ora 10, pentru elevii 
Liceului din localitate 
prezentat 
muzical 
Comunist
poeții noștri", 
muzică ușoară a elevilor Gru
pului școlar minier va prezen
ta în continuare un program 
de muzică ușoară.

va fi 
un montaj literar- 

cu tema „Partidul 
Român cîntat de 

Orchestra de

• Sala de sport a Institutu
lui de mine găzduiește, la ora 
9,30, întîlnirea de vote! dintre 
echipele Știința și C.S.M.S. Iași, 
în cadrul campionatului repu
blican.

Fie că e vorba de camere 
combinate, canapele, dorme
ze, garnituri de bucătărie — 
aceste sortimente intră în 
rîndul bunurilor de consum 
pentru populație produse în 
unitățile industriei locale.

Din cauza capacității mic:, 
producția de mobilă este des
tul de redusă: 18 garnituri 
de camere combinate tip 
„Nădlac" și cîteva zeci de 
bucăți din celelalte, pe lună. 
Lucrată îngrijit, mobila pro
dusă de întreprindere se bu
cură de o bună apreciere 
din partea populației, fiind 
solicitată.

— Comerțul este și el mul
țumit de calitatea produselor 
respective — spune tov. Ră- 
dulescu — șeful serviciulir 
comercial al O.C.L. produse 
industriale.

— Ne străduim să facem 
lucru de bună calitate — ne 
spune tîmplarul Biro Alexan
dru, unul dintre cei mai bani 
meseriași de ia atelierul de 
tîmplărie Petroșani. Alături 
de modelele produse ir are-

ANCHETA 
NOASTRĂ

____________________________________<

preciere în rîndul cumpără
torilor.

Prezentăm cu această ocazie 
o doleanță pe care numeroși 
cetățeni ne-au exprimat-o ■ 
ar fi bine ca la garniturile 
combinate, dintr-un dulap și 
o vitrină, să se furniruiască 
și lustruiască și partea 
care vine alăturată, între cele 
două piese !

com-
I.O.I.L.
Hafiuc 

adjunct 
că scă- 

ca- 
se 

Iu- 
ca-de

BINALE
Zilnic importante cantități 

de tîmplărie — uși și feres
tre — iau drumul 
¡ierul Livezeni al 
tre șantierele de 
d'n Valea JiuluL

de Ia ate- 
I.O.I.L. că- 
construcții

— In ultima perioadă de 
timp, calitatea tîmplăriei pen
tru blocuri s-a îmbunătățit
— spume inginerul Țurnă 
Dumitru, directorul Grupului 
de șantiere Petroșani. La a- 
ceasta a contribuit și recep- 
ționarea mai exigentă de, că
tre constructori a binalelor. 
Fiecare comandă este verifi
cată de C.T.C.-U.1 nostru, 
tîmplarii de pe 
duc personal la 
nalelor, refuzînd 
sele de calitate
remedierea lipsurilor, 
procedeu a influențat în bine 
calitatea binalelor.

— Este adevărat că uneori 
mai primim binale fără fero
nerie, însă aceasta se 
pletează ulterior de
— precizează tov. 
Aurel, inginerul șef 
al grupului. Cred însă
pările care mai există în 
Etatea tîmplăriei de bloc 
datoresc și lemnului : se 
crează din cherestea
litaitea a IV-a sau a V-a, în 
loc de a IlI-a 1 Or, lemnul 
mai slab, influențează calita
tea tîmplăriei.

La atelierul de tîmplărie 
Livezeni lucrează echipe de 
meseriași cu o bună califica
re, cum sînt cele conduse ac 
Buzatu Gheorghe care în 
martie a dat 850 m p binale 
peste plan. Burciu Constantin 
cu 450 m p depășire la bi
nale, echipele lui Marian Sa
bin și Delvescu Iosif de la

Ștefan MIHAI

(Continuare In pag. 3-a)



1 STEAGUL ROȘU

Invitație pentru 
vlnâtori la... diS» 
tragerea cuiburi., 
lor de răpitoare 
cu pene.

[lîdtiii li perloieliol 
lilMUi lac li acanalare
fe li Mill! le fin

Mal mult dc 150 de oameni de 
ftuală din diferite unități ale Aca
demiei sînt antrenați în cercetările 
ce se fac în legătură cu sistemul hi
droenergetic Porțile de Fier. In timp 
ce specialiștii în construcții de ma
șini continuă cu intensitate studiile 
pentru construcția turbinelor cu 
care va fi echipată marea uzină e- 
jectrică, numeroși alții sînt preo
cupați de cunoașterea aprofundată 
și realizarea unei documentații bo
gate asupra condițiilor economico- 
•cciale din această parte a țării. 
In planul de lucru al geologilor, de 
pildă, sînt înscrise cercetări pen- 
îru descoperirea de noi zăcăminte 
de materii utile, în vederea valori
ficării lor. Cercetarea peșterilor, 
studiul faunei și florei pe teritoriul 
celor cîteva sute de hectare ce vOr 
fi acoperite de viitorul Iac de acu
mulare constituie de asemenea o- 
biectul unor ample investigații ale 
Speologilor și biologilor. Mai multe 
unități, printre care Institutul de 
istoria artei, secția de etnografie și 
folclor din Cluj, institutul de stu
dii sud-est europene, Muzeul satu
lui, desfășoară cercetări asupra ves
tigiilor trecutului, monumentelor 
arheologice și arhitecturale.

O parte din mărturiile culese din 
locurile care în 1969 vor fi acope
rite pentru totdeauna de apele Du
nării, urmează a fi expuse pentru 
posteritate în viitorul Muzeu al 
Porților de Fier, proiectat să se a- 
menajeze Ia Turfiu Severin.

(Agerpres)

In sfîrșit primăvară... și la Pe
troșani.

IN CETATEA METALULUI ALB
Slatina 

cu ani șl 
vieții ora 
amorțit de multă vreme — 
așa cum spunea N. lorga — 
astăzi el și-a adăugat un al 
doilea nume, un adevărat 
titlu de noblețe izvorît din 
realitățile noastre noi, din 
míndnia localnicilor : Cetatea 
metalului alb.

Aici, oameni ai căror pă
rinți au fost agTieultori din 
tetfi-n fiu își impun cu o pre
cizie matematică comenzile, 
dobîndiind Cu ajutorul pute
rii kilowaților, cu oare s-ar 
putea ilumina uti oraș do 
mărimea Bucureștiului, meta
lul alb — aluminiul româ
nesc.

O lumină albă, ireală, în
tărită de reflexele argintii 
ale șuvoaielor de metal to
pit, marchează locul unde se 
naște aluminiul. Pulsul mun
cii se simte aici mai puter
nic, mat plin, îi percepi în 
încordarea omului, în luptă 
Sa cu metalul. Ai impresia 
pentru Cîteva clipe că te afli 
într-o lume descrisă în ro
manele științifico-faintastice. 
Agregate complexe sé depla
sează înainte și înapoi, in 
sus și in jos, se strecoară eu 
agilitate printre cuvfele de 
electroliză, ridică anozii și-i 
fixează cu brațele lot puter
nice. Apoi sparg Crusta elec- 
trolltului, poartă oala cu to-

— orașul în care 
ani în urmă pulsul 
ltot ca Intr-un timp

care o „recoltează", 
de tehnicieni de

pitură pe 
Mînuite 
înaltă clasă, verii abili dirijori 
ai acestei simfonii a meca
nismelor, ele acționează mai 
precis decât omul, amintind 
prin mișcările lor strania în
suflețire a roboților.

Aici, la izvorul aluminiu
lui, s-a petrecut în ultima 
vreme un eveniment remar
cabil : echipa condusă de A- 
lexandru Teodorescu a „de
marat" ultimele cuve. De a- 
tutici. în fiecare zi, o dată 
eu zorWe se revarsă albul 
incandescent din toate cele 
328 de cuve. Fluviul de me
tal își continuă de aici dru
mul spre alte secții, urmărit 
pas cu pas de la pupitre de 
comandă, pînă se pierde în 
mașinile de turnat
dau cele mai variate 
geometrice. Dintr-una 
ceste 
unor 
rele 
leilor

caie îi 
forme 

d!n a- 
forma 
viiloa-sfîrșit,

ale magistra- 
aeriene.
nou sortiment

mașini ies, sub 
fire fără
conducte 
electrice

— Este un 
al uzinei — precizează ing. 
Ghedrghe Para®chlv. Produ
cerea în serie a sîrmei de o 
asemenea finețe a. necesitat 
punerea în producție a uneia 
din cele mai moderne insta
lații de turnat și laminat con
tinuu cunoscută în acest do
meniu.

Discuția continuă la fața lo
cului. Și, ca o reacție în lanț,

ies la iveală cele mai diver
se preocupări ale ttiiărulili 
colectiv. Preocupări... Irămîit- 
tSr.î creatoare. Fiecare reali
zare obținută a constituit in 
felul ei un început pe un 
drum nebătătorit de nimeni 
la noi în țară și uneori chiar 
și în alte uzine de speciali
tate din străinătate. Plăcile, 
de pildă, lungi de șase metri, 
în greutate fiecare
1 200 de kilograme, nu s-au 
putut realiza fără 
unor oristializatoare
Și un alt exemplu : uzinele 
beneficiare au cerut ridica
rea parametrilor aluminiului 
românesc.
prompt. Dar nimeni 
putea calcula Cită 
creatoare 
aluminiul, 
difiicărlilor 
a depășit toate așteptările, 
atilngînd nivelul celor 
ne produse similare 
mondial.

Apoi au venit, ca 
firmare, primele comenzi din 
străinătate: din Anglia, Ita
lia, Olanda, Belgia, Liban și 
alte țări. Tot atîtea locuri din 
lume unde a devenit cunos
cută cetatea metalului alb — 
Slatina — unde înainte pul* 
sul vieții era lent că într-uti 
timp amorțit de multă vreme.

ION BOCIU 
corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Argeș

de peste

folosirea 
speciale.

Răspunsul a fost 
nu ar 
energie 

a fost investită în 
care, datorită mo- 
aduse electtoziilor,

mal bu- 
pe plan

o con-

V A R IE T A TI /
Johnny joacă polo

Echipa americană de polo (profesioniști) „W-nthrop 
Sharks" a cișligal în ultimul timp multe meciuri și 
mai mul ți bani decît orice altă echipă rivală. Jucă
torii de la „Winthrop -Sharks" au obținut consecutiv 
victoria în 21 de meciuri, de fiecare dată tribunele 
din jurul bazinului fiind ticsite de spectatori, ceea ce 
nu se întîniplă la meciurile altor echipe de polo. Se 
pare că totul se datorează prezenței lui Johnny, noul 
jucător al echipei.

O mică lămurire — Johnny este Un delfin. La în
ceput, echipa îl lua cu ea ca mascotă în toate ora
șele undb juca. Odată, im timpul unui meci impor
tant jucat la Lot Angeles, un jucător din echipă a 
fost lovit rău și nevoit să iasă din joc. In locul lui 
a intrat delfinul, care se antrenase de multe ori ală
turi de sportivi. De cum s-a pomenit în bazin, Johtuiy 
a ridicat mingea c.u botul, în aer, apoi a aruncat-o 
cu capul drept în plasa adversarilor, în aplauzele fur
tunoase ale publicului entuziasmat. Meciul s-a încheiat 
cu victoria echipei „Winthrop Sharks".

De atunci, Johnny joacă regulat în echipă, adu- 
cîndu-i cîștiguri frumoase. Intre altele, se vînd și 
autografe de-ale lui Johnny. Firește că Johnny nu a 
învățat să serie. I se unge pur și simplu botul cu 
cerneală ți se apasă apoi pe hârtie. I-o fi plăcând 
oare delfinului această popularitate ? In orice caz, 
ea le aduce patronilor echipei bani frumoși.

Cel mai vorbăreț om 
din lume

Recent, s-a organizat în R. F. Germană un concurs 
pentru titlul de „cel mai vorbăreț om din lume". 
Concursul a fost cîștigat de Peter Spiegel, în vltstâ 
de 62 de ani din Essen, care a reușit să rostească 
intr-un minut aproximativ 1 600 de cuvinte. Cîntl 
vórbáa Spiegel, aveai impresia că asculți o bandă 
de magnetofon care se derulează cu viteza maximă.

Spiegel s-a pregătit pentru acest concurs timp de 
14 zile, ascutóüdu-se tot timpul la magnetofon. Sa 
mai spună Cineva că cele mai vorbărețe sínt femeile.

știați
IN URMA unui sondaj fă

cut de UNESCO cu privite 
la numărul de copii pe oa
re și l-ar d«rî familiile di- 
teriMor naționalități, s-a 
constatat că germanii și aus
triecii ar vrea doi; francezii, 
englezii, elvețienii, america
nii, italienii și japonezii — 
trei; fâlipLntoii și ghanezli 
cinci.

1N STATUL Ecuador există 
așezarea Mitad del Mundo 
(mijlocul lumii), situată chiar

O FEMEIE foarte urîtă se urcă 
într-o trăsură și ii spune vizitiului i

— Ai grijă să nu se sperie calul 
și să pornească !

— Nu vă temeți, doamnă, nu 
cred să privească înapoi.

★
din orașul american 
a fost construit din 

diferite organizații fi-

SPITALUL 
' San-Fernando 
donațiile a 
lantropice. In semn de mulțumire
pe ușa fiecărei încăperi a spitalului 
s-a pus o tăbliță cu numele bine
făcătorului respectiv. Astfel, pe ușa 
sălii de operații se poate citi: „Dă
ruit de uniunea măcelarilor". Foar-

te încurajator pentru paclenții care 
intră aici...

★
V, GOSPODINA ! Vreți să fiți ama- 
*>il să-ml cântăriți pachetul acesta ? 
/ Măcelarul; Cum să nil! Dați-1 în- 
' coace. Cîntărește exact 4 kilograme.

Gospodina : 
te mult. Sînt 
kilograme de 
Care mi le-ați I

I

Vă mulțumesc foar- 
oasele de la cele 5 
Carne de friptură pe 
vindut i&ri,

★
V"'SOȚUL oferă Un dar soției, care
/ îhcepe să plîngă în hohote.

EI : De ce plîngi, draga mea î
Ea (hohotind) î Mi-ai promis o 

haină de blană și acum îmi dai șase 
batiste I

El: De ce te superi, draga mea, 
nu ți-am spus că am să-ți fac o 
surpriză ? Și cred Că am reușit. Nu ?

CÂ...
pe ecuator. Oficiile poștale 
din acest stat pun pe plicu
rile scrisorilor o ștampilă 
specială cu inscripția „Pira
mide care se află pe ecuator 
și Cote împarte luffiea în 
dCuă".

PRIMII oameni Care au 
practicat alpinismul au tost 
indicau din mtinții Anzii 
CordUieri. B Wi riscau viața 
escaladind Mi« mai înalte 
culmi pentru a aduce ofrande 
Zeului — Soare.

MIINILE omului au un mi
ros atît de puternic, incit un 
cîine poate recunoaște chiar 
după o lună un obiect pe 
care stăpînul Său l-a ținut îri 
mină.

PÎNA în anul 1785, oame
nii nu făceau nici o deose
bire între piciorul drept și 
cel sting. încălțămintea se 
lucra identic pentru ambele 
picioare. Cînd s-au confecțio
nat primele exemplare de 
ghete diferite pentru piciorul 
drept și cel sting, ele au fost 
considerate „o extravaganță 
a modei".

DIN LUMEA
ȘTIINȚEI Șl
Cîte informații 
omenirea

aproximativ 
de

ziare etc.
că fiecare < 
în medie 

de cuvinte

cărți, 
Dacă 
carte 
circa 

de

In prezent, în toate 
bibliotecile din lume se 
păstrează 
770 milioane 
broșuri, 
socotim 
conține 
100 000
cile cinci litere fiecare, 
înseamnă că rezerva me
die de informații dintr-o 
carte este de șase mili
oane de bit (unitate de 
măsură binară a cantită
ții de informații). Cu

a
TEHNIC»
adunat

rezerva 
de informații 

4,6.101« bit. Io 
revin între 4 
cititori de fie-

alte cuvinte, 
globală 
este de 
prezent, 
și 40 de
care carte. Cum popu
lația globului crește în 
medie cu 2 la sută 
an, iar acumularea 
formațiilor — cu 3,1 
sută, nu este exclus
cu timpul, numărul căr
ților sâ depășească nu
mărul cititorilor posiAiU.

pe 
in
ia 

ca.

Potențialul hidroenergetic 
al lumii

Cea mai maré parte 
(71 la sută) din supra
fața Pămlniulul este a- 
coperită eu apă, uscatul 
ocupîrid numai 29 la 
sută.

in fiecare an, razele 
Soarelui fac să se eva
pora 449 000 km3 de apă, 
cam de 6 ori cit Marea 
Gasplcă. Din apa eva
porată, 99 Ö00 km3 cad 
pe suprafața PătnîntUlui, 
sub formă de precipita
ții; 62 000 km3 din apa 
precipitațiilor se evapo
ră de pe suprafața mlaș
tinilor, lacurilor, rîuri
lor, de pe frunzele plan
telor, în general nu de

pe suprafața oceanului 
mondial; 37 000 km3 de 
apă se scurge prin al
biile fluviilor și rîurilor 
Iii oceanul mondial.

Puterea energetică 
tală a cursurilor de 
le pe întregul glob 
mîntesc este de aproxi
mativ 500 milioane kW. 
Africa dispune de cele 
mal mari rezerve de e- 
nergie hidraulică — 204 
milioane kW, urmează 
apoi Asia — 110 milioa
ne kW, Europa și Ame
rica de sud 
milioane kW 
șlt, Australia 
lioane kW.

Fototelegraf original
Oamenii de știință 

vietlci, au creat un 
ginal aparat lolotelegra- 
fbc, care reproduce ima
ginile cu cerneală pe 
hîrtie obișnuită de scris 
și poate transmite și re
cepționa informații de la 
orice distanță.

La semnalele emise de 
dispozitivul de transmi
sie, el se conectează și 
se deconectează automat, 
fără intervenția omului. 
Aparatul poate reprodu
ce sute de fototelegra-

Stele

SC
OT!’

r e c
de la In- 
tehnologie 
au riesco- 

ajutorul unui 
tip de telescop

Cercetătorii 
stilului de 
din Cal'fomia 
perlt, cu 
nou 
două Stele care sînt Ceie 
„mai reci" dintre cele 
cunoscute pînâ acum: 
temperatura pe suprafa 
ța uneia (aflată în con-

țo
apă 
pă-

— cite 55 
și, în sfîr- 
-* 18 mi-

mi nu it, a vînd 
ceva mai pu- 
m, lățimea
cântărind nu-

me, desene, schițe, sche
me si alte imagini gra- 
lice. Bl este foarte co
mod de 
înălțimea 
tin de 1 
30 cm șj 
mai 5 kg.

Fototelegraful, ih care 
se introduce Un sul Cu 
100 m de hîrtie, poate 
fi utilizat pentru diver
se comunicații în între
prinderile industriale si
la centralele de calcul.

i
slelația Taurului) este de 
650 centigrade, a celei
lalte (aflată în constela
ția Lebedei) — de 456 
-entigrade. Descoperito
ri-! emil ipoteza exis’en- 
tei a mii de stele re-'i, 
ceea ce ridică noi Sem
ne de Întrebare pentru 
sa van ți.



FAȚA ÎN FAȚĂ ÎNSEMNARE

industria locală și beneficiarii ei
(Urmare din pag. l-a)

mate- 
multe

sala de mașini care croiesc 
rialul. Aceste echipe depun 
strădanii pentru a da o producție de 
calitate. Lipsa cherestelei bune, a 
feroneriei în unele perioade și a u- 
nei magazii ue depozitare a binale
lor deja terminate sînt cauzele care 
mai duc la unele deficiențe de 
lilate.

Carol, directorul T.A.P.L. In 
perioada, tifonul, schimbă 

vinului — ceea ce nemulțu- 
pe consumatorii din unitățile

unui sifon cetățeanul plătește 
bani iar drumul cu autobuzul 
cartierul Livezeni Ia 
înapoi acasă ii costă...

slfonărle
2 lei).

90 
din 

și

NUL $1... NE LA LOCUL LUI

ca

PLÀPUMÀRIA
O unitate mică în cadrul secției 

„textile“ dar cu producție aprecia
bilă și mult căutată. Șeful secției, 
tov. SulU Ioan manifestă însă como
ditate, dă puțină atenție îmbunătă
țirii calității produselor. Astfel, cu
săturile drepte de pe marginea pla- 
pumelor sínt, în realitate, st rímbe, 
mesele pe care se lucrează și ma
șinile de cusut sînt pline de praf 
ceea ce nu poate influentă în 
calitatea produsului.

din 
de

nu 
töv.

bine

SIFONUL
Un produs de consumație curentă, 

mult cerut de unitățile T.A.P.L. care 
„înghit“ aproape toată producția 
sifonăriilor.

—^Nu sîntem totdeauna mulțumiți

de calitatea sifoanelor — spune tov. 
Fodor 
ultima 
gustul 
mește
noastre.

O vizită la sifonăria din Petro
șani. Unitate mică, dotată destul de 
slab, față de cerințele mări ale 
consumului in perioada anotimpului 
călduros.

Tovarășul Nepomneașci Vasile, șe
ful serviciului de producție al 
l.O.I.L, si A vădanii Ioan, sifonatul, 
dau lămuriri.

— Intr-adevăr uneori gustul sifo
nului nu-i cel așteptat. Aceasta 
cauza acidului carbonic trimis 
fabricile furnizoare.

— Să schimbați furnizorul și 
mai primiți acid slab — spune
Grădinaxu, șeful serviciului produc
ție al T.A.P.L,

—, E greu, e vorba de repartiție, 
iar dacă refuzăm nu mai primim alt 
acid — își exprimă îndoielile re
prezentantul I.O.I.L.-ului.

...Situația este că industria locală 
nici nu a intervenit pentru rezol
varea problemei acidului, nu și-a 
prezentat obiecțiile calitative fabri
cii furnizoare. In acest sector, mai 
așteaptă rezolvarea și alte proble
me ca modernizarea secției de si- 
fonătie și asigurarea unui punct de 
aprovizionare a populației cu sifoa- 
ne și în cartierul de blocuri Live- 
zeni. (In prezent pentru umplerea

T\ intr-o convorbire avută cu țji- 
rectcrul l.O.I.L., inginerul 

Farkaș Emeric, s-a desprins con
cluzia că îmbunătățirea calității 
produselor preocupă colectivul în
treprinderii.

—• A iost numită o comisie C.T.C., 
în unități există meseriași de Înal
tă calificare atrași în comisiile de 
autoreceptie a produselor, s-au fă
cut instructaje cu colectivele dife
ritelor secții asupra problemelor 
calității. Convingerea conducerii es
te că anul acesta colectivul nostru 
va face un pas însemnat înainte în 
direcția îmbunătățirii calității produ
selor — ne-a asigurat tovarășul di
rector Farkaș.

*

cele reținute de beneficiari 
că In ultima perioadă de timp,

obiecții de principiu. In 
amănuntele insă, aici a 
teren pentru îmbunătă- 
mobilâ, binale, tapițerie, 
cit și la sdifOnărie. POsi-

Din 
reiese 
calitatea majorității bunurilor pro
duse de l.O.I.L, s-a îmbunătățit, ei 
neavind
ce privește 
mai rămas 
tirl atit la 
pl&pumărie
bilități există I

Produsele industriei locale trebuie 
să-și cîștige un bun renume in rtn- 
durile beneficiarilor.

IIE.B.-Dwa - Setlia Relele „Halea Jimi 
PETROȘANI
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ANGAJEAZA
La Petroșani ; 
La Vulcan;

10

La Urloanl :

4
3
1
1
3
2

eleetricieni 
electricieni 
lăcătuși 
sudor 
forjar 
distribuitori materiale 
electricieni

lămuriri suplimentare, cei interesați 
se vor adresa la Secfia ratele din Petroșani' 
sfr. Republicii nr. 60, telefon int. 543.

Pentru

I

In minele grizutoa- 
se, 1« fiecare loc de 
muncă și fiecare ca
meră subterană, trebuie 
să existe cel puțin o 
lamp* de siguranța cu 
benzină sau un detec
tor de gaze.

Controlul existenței 
metanului cu lampa, se 
începe cu flacăra nor
mala. Dacă se observă 
filarea sau alungirea 
fiecărei pină la margi
nea superioară a sti
clei, controlul se o- 
prește, iar “ locul de 
muncă va fi evacuat 
piuă la aerisire. Dacă 
nu se observă alungirea 
sau filarea flaclrei se 
trece la determinarea 
procentuală a metanu
lui cu flacăra redusa.

PÂRĂ explozív!

[n Hi iNita ioiiitiulle 
iilRlrlill lin lari

CRAIOVA. — înalt de două sute 
de metrh coșul de fum a cărui 
construcție a început la centrala e- 
lectrică și de termOflcare din loca
litate va fi cea mai înaltă con
strucție industrială din tara noas
tră. Dominînd peisajul întregului 
oraș, coșul va întrece în înălțime 
cu 40 de metri pe cel ridicat tei 
aici în cadrul primei etape de rea
lizare a termocentralei.

Lucrarea face parte 
dOua de dezvoltare 
tralei, a cărei putere 
730 de megawați.

din etapa a 
a termoc&fi- 

va crește cu 
(Ager preș)

Faptele s-au petrecut în re
prize : prima, în ziua de 5 a- 
prilie a.c., Ia sfatul popular 
orășenesc; a doua, în 8 apri
lie, mai mult decît posibil, la 
sediul Grupului 2 șantiere al 
T.R.C.H.,- a treia... dar să nu 
anticipăm...

. 5 aprilie. La sfatul popu
lar orășenesc s-a încheiat o 
minută în legătură cu blocu
rile D 2 din Lupeni, G 6 din 
Petroșani și F 3 din Petrila. 
A fost semnată de către re
prezentanții Gomitetului exe
cutiv al sfatului, de tovarășul 
inginer Turnă Dumitru, direc
tor al grupului 2 șantiere și 
tovarășul inginer Nicolau Ște
fan, directorul I.C.O,

In această minută s-au pre
văzut, pentru 
teva termene 
unor lucrări 
sistematizări 
PREVĂZUTE ÎN PROIECTELE 
DE EXECUȚIE : la Lupeni să 
se termine pînă la 25 aprilie 
finisajul exterior și sistemati
zarea la blocurile D 1 — D 2, 
la Petrila să se termine pînă 
la 28 aprilie finisajul exterior 
(Ia blocul F 3) inclusiv 3 
puncte gospodărești; la Pe
troșani să se execute toate lu
crările de sistematizare afe
rente blocurilor D 3,- E 8, E 9, 
G 6, F 5, F 6, astfel îneît a- 
cest cvartal să poată fi con
siderat etalon din pulict de 
vedere al amenajărilor (do
tat cu puncte gospodărești, 
jocuri pentru copii, plantații, 
zone verzi, alei de acces etc K 
S-au prevăzut în minută și al
te lucrări pe care nu le mai 
enumerăm.

...6-—7 aprilie. Pe Șantiere 
nu s-au luat măsuri mai deo
sebite de a urgenta aceste 
lucrări, care sînt lucrări RES
TANȚE, adică nu sînt in 'on 
cu graficele, de dare în fo
losință, cu sarcinile de plan.

In schimb, conducerea gru
pului a insistat să fie prelua
te blocurile așa cum sînt, 
probabil în virtutea „încrede
rii pe cuvînt..,".

Și blocurile nu s-au recep-

că nu era LE-

La sfatul popu- 
sosesc două a- 

conținut,

ționat pentru
GAL I

... 8 aprilie. 
Iar orășenesc 
drese, cu același
din partea conducerii Grupu
lui 2 al T.R.C.H. semnate de 
tovarășul Turnă Dumitru. Iii 
ele, după o Scurtă expunere 
de motive (de motivări, mai 
precis), se arată Că angaja
mentul luat 
5 aprilie se

Nul l Nici 
mal puțin !...

prin minuta din 
declară... nul.
mai mult, nici

★

constructor, cî- 
de executare a 
de finisaje si 
pe verticală

dat de conduce- 
de șantiere urnii 

întrea- 
construcții

Răspunsul 
rea grupului 
organ care tutelează 
ga activitate de 
social-culturale din Valea Jiu
lui, care nu este uh simplu 
beneficiar, ci organul local al 
puterii de stat, scoate în e- 
vidență o anumită atitudine 
care se manifestă 
tivă de mai mult 
ceasta conducere 
ministrativă. Este 
primul rînd, de 
concesii, păsuiri, cit mai mul
tă „încredere pe cuvînt", dé 
a lăsa impresia că pentru di
feritele rămîtieri în urmă șl 
depuneri la punct constructo
rul ar face (sau ar fi făcut) 
multe favoruri.

Din răspuns se desprinde, 
destul de străveziu, lipsa de 
respect fată de cuvîntul dat, 
precum si 
gane care 
bordenate, 
simțită și 
la nivelul conducerii unor șan
tiere se vociferează, se caută 
argumente, se neglijează reme
dierea îh termen a unor de
fecțiuni semnalate de comisi
ile de recepție.

Răspunsul dat de conduce
rea Grupului 2 șantiere al 
T.R.C.H. Comitetului executiv 
ai Sfatului popular al orașu
lui Petroșani este 
nul și ne la locul 
necesită explicații 
treia repriză...

și se cul- 
timp la a- 
tehnico-ad- 
vorba, în 

a smulge

in relațiile cu or* 
nu sînt deloc su- 
lipsă care Se face 

jos la șantiere. Și

íntr-adévá; 
lui. El mai 
în cea de-a

l. MÎRZA

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
Iacă la începutul 

mitetul executiv al 
Iar al orașului Petroșani a elaborat 
un plan de măsuri cu privire la în
frumusețarea localităților Văii Jiu
lui. Acest plan a fost temeinic dez
bătut cu toți deputății

îmbunătățirea formelor organiza
torice de legătură cu masele, acti
vizarea comitetelor de locatari și 
străzi s-au concretizat în acest an 
în numeroase lucrări de înfrumu
sețare a Văii Jiului. Printre lucră
rile mai importante realizate în 
orașul Petroșani prin muncă pa
triotică amintim amenajarea și Cu
rățirea unei suprafețe de 4 500 mp 
de zone Verzi, reparații și alinieri 
de garduri pe o lungime de 2 000 
m. La aceste lucrări au participat 
4 900 cetățeni, efectuînd 19 568 ore 
de muncă patriotică. Valoarea aces
tor lucrări se ridică la suma de 
49 000 lei.

acestui ân, co- 
Sfatului popu-

Rezultate frumoase în mobiliza
rea cetățenilor la munci patriotice 
obține și Sfatul popular ai orașului 
Lupani. Astfel, în ultimele două 
sâptămîni, peste 7 500 cetățeni au 
luat parte la acțiunile de înfrumu- 

întreprinse de sfatul popu- 
au prestat 22 449 ore de 
patriotică. In cadrul acestor 
au fost efectuate curățiri și

PROGRAM
17

PROGRAMUL 1 ; 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL, 
7,15 Tonomatul veseliei, 7,35 Cîntâ 
sextetul vocal feminin „Perinița"; 
7,50 SUMARUL PRESEI, 8,03 Ex
cursie.. pe portativ; 8,30 TEATRU 
RADIOFONIC PENTRU COPII : CEI 
DE 14 ANI. Scenariu de Victor Po
pa, 9,30 Fantezie din operetele lui 
Kalman, 9,45 Interpreți ai muzicii 
noastre populare: Angela Moldovam 
10,00 TRANSMITEM PENTRU SA 
TE; 10,40 Cîntece dragi de ieri și 
de azi — muzică ușoară; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 11,05 Muzică popu
lară la cererea ascultătorilor; 11,40 
Evantai muzical; 12,00 DE TOATE 
PENTRU TOȚI; 13,00 RADIOJUR-

setare
Iar. Ei 
muncă 
acțiuni
reparări de străzi pe o suprafață de 
41 700 mp, nivelări de teren pe
17 500 mp, amenajări și întiețineri 
de zone verzi pe 69 000 mț, Prin 
aceste
lei.

Prin 
țenilor 
124 mc
18 000 ml șanțuri, au fost reparate 
și curățita străzi cu o suprafață de 
38 000 mp. Muncind cu însuflețire

lucrări s-au economisit 56 115

acțiutiea patriotică a cetă- 
din Vulcan s-au înlăturat 

aluviuni, s-au desfundat

DE RADIO
aprilie

NAL; 13,13 Pagini din operete;
13,30 Muzică ușoară; 14,00 Voci de 
azi: Lucia Stănescu, Franco Corel
li, Rita dorr; 14,15 Mîndru-i cînte- 
cul și jocul românesc; 14,50 Sur
prize duminicale — muzică ușoară;
15,10 Varietăți muzicale; 15,30 Noi 
înregistrări de muzică populară din 
Crișana, 15,45 SPORT ȘI MUZICĂ;
18,45 Din nou... muzică ușoară: 
19,00 Melodii populare cerute de 
ascultători; 19,30 Radio atlas; 19,40 
„Am îndrăgit O melodie" — muzică 
ușoară româneasca. 20.00 RADIO
JURNAL. Sport; 20.15 TEATRU RA
DIOFONIC : FÎNT1NA BLANDU-
ZIEI de Vasile Alccsandri; 21.5C 
Muzică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;

Terenurile virane din 
blocuri 

i adevărate grădini de 
acum au fost amenajați 
zone verzi pe care vor 
arbori și arbuști orna- 

flori. Valoarea lucrărilor

pentru realizarea obiectivelor stabi
lite, și cetățenii din Petrila, în frun
te cu deputății, au obtinut succese 
importante.
oraș, spatiile libere dintre 
vor deveni 
flori. Pînă 
35 000 mp 
fi plantați 
mentali și : 
efectuate prin muncă patriotică a 
cetățenilor de la Vulcan și Petri- 
la însumează peste 50 000 lei.

In acțiunile gospodărești între
prinse pînă acum s au remarcat ce
tățenii din circumscripțiile depută
ții or Variasy Elvira, Marcu Lucra- 
ția și Delioreanu Nicolae — Pe
troșani, Daradici Fridric, Zoldi La- 
dlslau și Bido Carol — Lupani; Ju
ra Valeria și Licher Victor — Vul
can,- Urican Ana și Bunea Nicolae 
— Petrila.

22,25 Cu muzica de dans pe me
ridiane; 23,15 Festivaluri muzicale 
internaționale : ,,Bavaria" 1965;
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

(ineiîuitoîjrafe
17 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Vinnetou II; REPUBLICA: Crimina
lul în vacanță; PETRILA i Un lucru 
făcut
RULDe-aș fi Harap Alb; L1VE- 
ZENI: Fernand cow-boy, ANINOA- 
SA; Runda a 6-a; VULCAN: Un 
cartof, doi cartofi; CRIVIDIA : Mof
turi 1900; PAROȘENI: Intîlnire la 
lschia,- LUPENI — MUNCITORESC : 
Duminică ia ora 6; CULTURAL: 
Tom Jones; BĂRBĂTENt: Oliver 
Twist; URICAN!: Cartierul vese
liei.

la timp,- LONEA — MINE-
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PAR>S : Deschiderea Conferinței
Mesei Rotunde EsfcVest

PARIS 15 (Agerpres). — La 15 
acrihe s-a deschis la Paris Confe
rita Mesei Rotunde Est-Vest.

Conferința, la care iau parte per- 
soisaEtăti marcante din viața poli
tică. economică, precum și oameni 
de șriintă din țările Europei, dis
cută probleme privind securitatea 
«ropeană și colaborarea între ță
rile europene cu sisteme social-po- 
££țce diferite.

BONN: Convorbirile dintre reprezentanții 
S.U.A., Angliei și R. F. Germane în problema 
relațiilor cu Franța
BONN 15 (Agerpres). — Vineri 

au început la Bonn convorbirile 
tripartite cu participarea reprezen
tanților S.U.A., Angliei și R. F. Ger
mane in problema relațiilor cu 
Franța. La aceste discuții S.U.A. sînt 
reprezentate de John Mc. Cloy, con
silier al Departamentului de Stat 
pentru problemele N.A.T.O., R, F. 
Germană de Gerhard Schroder, mi
nistrul afacerilor externe, și de Kai 
Uwe van Hassel, ministrul apără
rii. care s-a reîntors joi seara de 
la Paris, unde a avut întrevederi 
cu comandantul suprem al forțelor

Respingerea de către guvernul Ciprului 
a propunerilor Greciei

NICOSLA. 15 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri cipriot s-ă întru
nit joi sub președinția lui Maka
rios, pentru a examina propunerile 
Guvernului grec privind soluționarea

Vizita în Turcia
a delegației Sfatului 
popular al Capitalei

ANKARA 15 (Agerpres). — In 
cadrul programului vizitei pe care 
o întreprinde în Turcia, delegația 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești condusă de președintele Co
mitetului executiv, Ion Cosrna, a 
făcut o vizită de curtoa
zie președintelui Consiliului de 
Miniștri al Turciei, Suleyman 
Demirel. Din partea turcă au parti
cipat ministrul afacerilor externe, 
Ihsan Sabri Caglayangil și prima
rul orașului Ankara, Halii Sezai 
Erkut. A fost de față ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Ankara, Ion Drînceanu. ,

In aceeași zi, delegația Sfatului 
popular al orașului București a fost 
primită de ministrul afacerilor in
terne al Turciei, Faruk Sukan.

Ambasadorul român la Ankara a 
oferit în saloanele Ambasadei un 
cocteil în onoarea delegației Sfa- 
tntai popular al orașului București, 
la care au participat înalte perso- 
na&tăti din Turcia.

0 FRAGA. Recent a apărut în editura „O- 
vorjmul de povestiri „Costaudina", de 

Zaharia S'ancu. Traducerea în limba cehă este 
sewnată de scriitorul Otakar Jirous.

(Q TOKIO. La Tokio a avut loc o seară 
cairurală românească organizată de Asociația 
de prietenie Japonia-România, cu prilejul săr
bătoririi celei de a 10-a aniversări de la înfi
ințarea ei. Cu acest prilej au fost prezentate 
filmele românești „Tinere talente", „Aurul 
verde" și „Urme pe zăpadă", care s-au bucurat 
le aprecierea participanților.

• MOSCOVA. La invitația mareșalului Uni
unii Sovietice, R. Malinovski, ministrul apără
rii al U.R.S.S., la 15 aprilie la Moscova a sosit 
într-o vizită oficială generalul A. Keinonen, 
comandant șef al forțelor armate ale Finlandei.

• DAKAR. împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
I a sosit joi la Dakar într-o vizită oficială de

cinci zile, la invitația președintelui Senegalu
lui, Leopold Sedar Senghor.
• ANKARA. Agenția Reuter anunță că gu

vernul britanic a acordat Turciei un nou îm
prumut în valoare de 2,8 milioane dolari. După 
cum se știe, cu cîteva luni în urmă, Marea 
Britanie acordase Turciei un alt împrumut de 
5,6 milioane dolari.
• CIUDAD DE GUATEMALA. In Guatemala 

continuă să se intensifice acțiunile detașamen
telor de partizani. După cum anunță presa 
guatemaleză, un convoi de camioane ale for
țelor armate guvernamentale, care transportau 
combustibil, a fost capturat de partizani. După 
cîteva ore de la incădent, la locul respectiv 
au sosit unități puternice ale forțelor armate 
guvernamentale. care îasâ nu au putut recu
pera combustibitaL

• NEW YORK. Populația Statelor Unite era 
la l martie 1966 de 196 164 000 persoane, din
tre care 195 218 000 locuind în Statele Unite, 
iar Testul aflîndu-se în misiuni peste graniță, 
în majoritatea lor militari. Biroul național de 
recensămînt anunță că populația S.U.A. a cres
cut față de 1960 cu 9 la sută.

• MOSGOVA. Agenția TASS transmite că 
primul ministru al Siriei, Youssef Zeayyen, a 
acceptat invitația guvernului sovietic de a face 
o vizită oficială în U.R.S.S. Data vizitei a fost 
fixată pentru 18 aprilie.

• AMMAN. Poliția iordaniană a arestat o 
sută de persoane acuzate de activități subver
sive. Potrivit declarației ministrului de interne 
al Iordaniei, Abdel. Wahab Al-Majali, persoa
nele arestate făceau parte din Partidul socia
list arab Baas, Partidul Comunist din Iordania 
și Mișcarea națională arabă, organizații care 
sini interzise din 1957.

Din România, la lucrările Con
ferinței participă academicianul Ni
colae Teodorescu, decanul Facultă
ții de Matematică Mecanică a Uni
versității „București", și Constantin 
Grigorescu, șef de sector la Insti
tutul de Cercetări Economice al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

N.A.T.O. 'în Europa, generalul Lem- 
nitzer, asupra problemelor legate 
de situația din cadrul alianței a- 
tlantice. Marea Britanie este repre
zentată la tratative de ambasadorul 
său la Bonn, Sir Frank Robertș.

Observatorii politici din Bonn 
consideră că obiectivul principal al 
acestor convorbiri va fi stabilirea 
cadrului în care ar putea fi nego
ciate acordurile bilaterale cu 
Franța și îndeosebi, viitoarele ne
gocieri franco-vest-germane privind 
statutul forțelor militare franceze 
aflate în Germania occidentală.

conflictului referitor la conducerea 
armatei.' Deși nu a fost dat publi
cității nici un comunicat, surse ofi
ciale cipriote au făcut cunoscut Că 
guvernul a respins în unanimitate 
propunerile grecești. Răspunsul ci
priot urmează să fie remis autori
tăților de la Atena înainte de sfîr
șitul acestei săptămîni.

Ziarele cipriote au anunțat joi că 
generalul Grivas nu mai deține con
trolul asupra gărzii naționale din 
Cipru. Citind surse competente, zia
rele au afirmat că orice tentativă 
a generalului de a-și exercita con
trolul va fi considerată ca ilegală, 
adăugind că comandamentul forțelor 
O.N.U. din insulă nu se mai adre
sează generalului Grivas în proble
me privind garda națională, ci mi
nisterului cipriot de resort.

Inlensiiitarea roíjtani oenlru legalizarea P. [.

BONN 15 (Agerpres). — In Re
publica Federală Germană se inten
sifică mișcarea pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Germania, 
interzis de autoritățile vest-germane 
acum 10 ani. După cum informează 
ziarul „Tatsache", 115 activiști pe 
tărîm social, printre care 22 de 
membri ai Partidului Social-Demo-

Declarația 
Consiliului Mondial 
al Păcii

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Consiliul Mondial al Păcii a dat 
publicității o declarație în care sub
liniază că existența bazelor militare 
pe teritoriul diferitelor țări europe
ne, sporirea rezervelor de arma
ment nuclear, răspîndirea între ță
rile membre ale N.A.T.O. a armei 
nucleare și zborul bombardierelor 
cu încărcătură atomică la bord dea
supra teritoriilor unor state euro
pene reprezintă un serios pericol 
pentru securitatea europeană. In de
clarație se exprimă satisfacția în le
gătură cu poziția Franței față de 
N.A.T.O.. „Consiliul Mondial al Pă
cii, se spune in declarație, consi
deră că măsurile guvernului fran
cez aduc un aport la cauza modifi
cării în sens pozitiv a situației pe
riculoase care s-a creat în Europa 
după lichidarea coaliției antihitle
riste și încheierea pactului N.A.T.O. 
în 1949''. Popoarele Europei, se 
subliniază în declarație, trebuie să 
ceară ca guvernele lor să procede
ze la tratative pentru ca politica 
pactelor să fie schimbată printr-o 
politică a acordurilor, capabilă să 
creeze un sistem sigur al securită
ții colective.

SAIGON; SITUAȚIA SE MENȚINE CONFUZA
SAIGON 15 (Agerpres). — Situa

ția politică din Vietnamul de sud 
continuă să se mențină confuză și 
încordată, relatează diii Saigon a- 
gențiile de presă. Institutul budist 
a dat publicității, vineri seara,' un 
comunicat în care declară că accep
tă rămînerea la putere a guvernu
lui condus de generalul Ky. Totoda
tă, declarația menționează că în ca
zul în care guvernul nu își va ține 
promisiunile în conformitate cu re
zoluția „Congresului național poli
tic", budiștii sînt gata să reintre 
în acțiune. Hotărîrea Institutului 
budist a intervenit în urma unei 
reuniuni care a durat aproximativ 
șase ore. Cu acest prilej s-a hotă- 
rît șă se înceteze, pentru moment, 
agitația și manifestațiile antiguver
namentale și să se accepte, ca ba
ză pentru Viitoarele discuții cu 

crat au adresat deputaților Bun- 
destagUiui o petiție, în care îi chea
mă să adopte măsurile necesare 
pentru legalizarea P. C. din Germa
nia. „Ridicarea interdicției Partidu
lui Comunist din Germania, subli
niază ei, ar avea o mare însemnă
tate politică și socială și ar influen
ța pozitiv dezvoltarea tării".

Telefonia Iugoslavă
BELGRAD 15 (Agerpres). — In 

ultimii doi aini, Iugoslavia a reu
șit să se situeze în rîndul țărilor 
cu o rețea telefonică dezvoltată și 
modernă. Acum doi ani a fost dată 
în funcțiune primo linie automată 
inteturbaină din Iugoslavia, care 
leagă orașele Belgrad și Zagreb. 
De atunci, la rețeaua telefonică 
automată au fost conectate nume
roase localități din toate regiunile 
țării.

Cît de importantă este această 
acțiune pentru Iugoslavia reiese și 
din compararea cifrelor privind 
numărul aparatelor telefonice au
tomate din cursul ultimilor cîțiva 
ani. înainte de război erau folosite 
numai 33 479 aparate telefonice au
tomate, în 1946 numărul acestora 
a crescut la 62 664, iar la sfîrșitul 
anului 1965 în Iugoslavia existau 
aproximativ 260 000. In aproape 200 
de localități au fost instalate sau 
se află în curs de instalare centra
le telefonice automate.

In această acțiune rolul cel mai 
important revine industriei teleco
municațiilor. Dacă. înainte de răz
boi nu exista o asemenea indus
trie, în prezent Iugoslavia produce 
tot felul de instalații — de la re- 

guvernul, programul în 10 puncte a- 
doptat de sus-numitui congres.

Hotărîrea Institutului budist con
firmă aprecierile anterioare ale ob
servatorilor politici potrivit cărora 
se prevedea că o piâit^ 'din liderii 
budiști înclină spre o soluție care 
ar evită' răsturnarea actualului gu
vern, însă ar cere introducerea u- 
nui număr de civili care să re
prezinte principalele grupări reli
gioase și' politice din Vietnamul de 
sud.

Concomitent cu publicarea comu
nicatului menționează coresponden
tul agenției France Presse, un pur
tător de cuvînt al Institutului bu
dist a declarat, însă, că nu se știe 
dacă Da Nang, Hue și celelalte ora
șe din centrul țării vor respecta ho
tărîrea adoptată de budiștii de Ia 
Saigon.

Părerea purtătorului de cuvînt es
te confirmată de știrile parvenite 
din Hue și Da Nang, unde au con
tinuat demonstrațiile populației care 
cere înlăturarea imediată a regimu
lui militar Thieu-Ky.

Pe de altă parte, se anunță că 
generalul Nguyen Chan Thi, fost 
comandant al regiunii I tactice, a 
reapărut pe scena politică, făcînd 
o declarație vineri dimineața la 
Da Nang, în care a cerut demisia 
imediată a guvernului militar a lui 
Ky și formarea unui guvern civil 
provizoriu.

ceptoare și cabluri pînă la centra
lele telefonice cele mai complicate. 
Prin calitățile tehnice și capacita
tea de producție, această industrie 
satisface toate cerințele de auto
matizare a rețelei telefonice și te
legrafice. Cablurile sínt produse de 
Fabrica „Moșa Piade" din Svetoza- 
revo, „Novkabel" din Novi Sad și 
„Elka" din Zagreb, sistemele de 
transmisie sínt fabricate de uzina 
electronică din Nvg, de întreprin
derea „Radioindustria" din Zagreb 
și uzina „Iskra" din Liubliana, iar 
aparatele telefonice de uzina „Iskra" 
și întreprinderea „Mihailo Pupin" 
din Belgrad.

Fabrica de instalații de teleco
municație „Nikola Tesla" din Za
greb a asimilat în întregime pro
ducția de centrale telefonice com
plete. De asemenea, a început fa
bricarea de centrale telefonice au
tomate dintre cele mai moderne cu 
selectoare de tipul „Crossbar". Pî
nă la sfîrșitul amuiul 1965, fabrica 
a produs și a montat 181 centrale 
cu un număr total de 137 000 de 
abonați. Cea mai mare — 14 000 
de abonați — se află la Belgrad. In 
prezent se află în construcție o 
centrală pentru 40 000 de aÎțrwțL

Plenara 0. C.
al P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager
pres). — La 15 aprilie, la Santiago 
de Chile au început lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Chile. Raportul 
la plenară a fost prezentat de Ma- 
nuel Cantero, membru al Comisiei 
Politice a Comitetului Central al 
partidului. In raport se subliniază 
că sarcina principală in perioada 
actuală este întărirea unității și or
ganizării clasei muncitoare. Rapor
tul a arătat că o importanță deo
sebită trebuie acordată unor ac
țiuni comune ale tuturor forțelor 
care se pronunță pentru transfor
mări radicale în țară.

ITALIA; v

O altă variantă 
a accidentului 
de la Palomares

ROMA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : Accidentul de la Palomares s-a 
repetat, în altă variantă, deasupra 
teritoriului Italiei: un avion ameri
can a „pierdut“ trei bombe dea
supra unei mici localități din pro
vincia Siracusa, în Sardinia. Coman
damentul N.A.T.O. a menționat că 
este vorba numai de bombe fumi
gene care au „dispărut" deasupra 
localității Cuffara di Pachino. A- 
vionul care a pierdut bombele fă
cea parte dintr-o formație de avia
ție a N.A.T.O. Una dintre bombe nu 
a fost încă recuperată. Acest acci
dent a provocat indignarea opiniei 
publice din Italia.

Tulburări în Haiti
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Informațiile sosite la Washington 
indică declanșarea unor tulburări în 
Haiti, unde „președintele pe viață", 
François Duvalier, a instaurat un 
regim dictatorial. Se pare că tul
burările au cuprins și garda pala
tului prezidențial, mai mulți mili
tari fiind arestați, iar alții execu
tați. Călătorii sosiți din Port-au- 
Prince vorbesc despre existența u- 
nei situații efectiv încordate în ca
pitala haitiană.
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