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DIN DECADĂ
ÎN DECADĂ

CTnd 6 din 8 
exploatări 
sînt sub plan

După o lună de realizări 
meritorii, iată-ne din nou po
ticniți : o decadă pe care o 
încheiem cu minus. De la în
ceputul lunii aprilie rămînerea 
în urmă pe combinat e destul 
de mare : 1 645 tone cărbune. 
Am demarat, adică in cel de-al 
doilea trimestru anemic. Și 
nu e de mirare, eînd 6 din 
cele 8 exploatări ale bazinu
lui sînt sub plan.

Iată situația decadală pe 
concret: Minele Lonea și A- 
ninoasa au depășiri de cîte 
737, respectiv, 65 tone cărbu- 

jrte, iar toate celelalte sînt sub 
i>lan. Cele mai mari rămîneri 
în urmă le-au înregistrat ex
ploatările Petrila — 1042 to
ne; Uricani — 858 tone și 
Vulcan — 372 tone. Celelalte
— Lupeni, Paroșeni și Dîlja
— au fost cu planul depășit 
pînă în ultima zi a decadei 
cînd s-au poticnit, rămînînd 
sub plan cu cîte 26, 77, res
pectiv, 73 tone (?!)

0 fatalitate?
Față de normele interne, 

conținutul de cenușă al căr
bunelui brut continuă să fie 
depășit și încă substanțial și 
de către toate exploatările.

PE TRIMESTRUL I

Un stadiu necorespunzător în în
deplinirea planului de investiții de 
construcții industriale și social- 

cuiturale

In ziua de 4 aprilie a avut loc Plenara Comi
tetului orășenesc de partid Petroșani in care s-a 
analizat stadiul îndeplinirii planului de investiții 
în unitățile de construcții industriale și social- 
culturale și s-au stabilit măsurile ce trebuie luate 
pentru intensificarea ritmului de construcții și 
îmbunătățirea calității lucrărilor pe toate șan
tierele.

La plenară au participat membrii comitetului 
orășenesc de partid, conducători ai unităților e- 
conomiCe din Valea Jiului. Pe marginea mate
rialului prezentat de tovarășul Pîlnișoară Titus, 
secretar al Comitetului orășenesc de partid au 
luat cuvîntul secretari ai comitetelor de partid, 
conducători de unități economice.

Sb investim mai multă muncă 
și răspundere 
pentru îndeplinirea planului 
de investiții

(Continuare în pag. a 3-a)

[tatol namititi
PE EXPLOATĂRI

Mina Lonea 103,2%
Mina Aninoasa 102 %

PE SECTOARE
Sect. I Lonea 
Sect. IX Lupeni 
Sect. III Lonea
Sect. III Aninoasa

123%
H3%
106%
105%

• Obiectivele să fie 
predate la termen, 
de calitate, fără 
remedieri

• Cu risipă de ma
teriale și chel
tuieli inutile nu se 
pot realiza eco
nomii

9 Din ale cui buzu
nare se plătesc 
pierderile ?

In acest an, au fost 
alocate pentru dezvolta
rea capacităților de pro
ducție ale unităților e- 
cpiiomice din Valea Jiu
lui și îmbunătățirea con
dițiilor social-culturale

ale oamenilor muncii 
fonduri de investiții în 
valoare de 725 621 000 
lei, din care 469 000 000 
lei pentru construcții șî 
montaje. Printre obiec
tivele planului de inves
tiții pe 1967 se numără : 
lucrările de deschidere 
a minelor Bărbăteni și 
Livezeni, de creștere a 
siguranței în funcționa
rea centralei termoelec
trice Paroșeni, regulari
zarea apelor Jiului și 
îmbunătățirea aprovi
zionării eu apă potabi
lă, construirea și darea 
în folosință a 1 494 a- 
partămente, spații co
merciale și altele.

Dat fiind importanța 
pe care o are îndeplini
rea la timp și de cali
tate a lucrărilor de in
vestiții pentru dezvolta
rea economică si social- 
culturală de viitor a

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM
Felicitări 
de la frizeri

Frizerii din Petroșani 
aduc, pe această cale, 
calde mulțumiri și feli
citări conducerii O.C.L. 
Industrial pentru iniția
tiva pe care a avut-o 
de a nu aproviziona de 
o bună bucată de vreme 
unitățile sale cu lame 
de bărbierit. Cetățenii a- 
dresează însă urări de 
altă natură conducerii 
O.C.L. Industrial: să se 
bărbierească numai cu 
lame folosite de 10 ori.

Proverbul 
se adeverește

Olvedi Etelca a sufe
rit un avort provocat de 
moașa empirică Popescu 
Elena. Ca să ajungă ia 
aceasta, Etelca avea ne
voie de mijlocitori. I-a 
găsit în persoanele Iui 
Dobây Sandor și Almă- 
șan Ana. Un vechi pro
verb spune însă că „nu

este faptă fără răsplată". 
Așa că și cei doi au fost 
răsplătiți din plin. Cîte 
un an și 6 luni închi
soare. Deci după faptă... 
Proverbul se adeverește.

Cinci cîștigi, 
șapte mânînci...

Orice ar întreprinde o- 
mul, el urmărește mai 
întîi rentabilitatea între
prinderii pe care o face. 
Că dacă te aventurezi 
într-o întreprindere ne
rentabilă se cheamă că 
nu mai ești negustor 
bun. Noi cunoaștem o 
astfel de „negustorie". 
I.O.I.L. Petroșani a in
vestit într-un darac niște 
zeci de mii de lei. Bani 
buni. Numai că investi
ția n-a adus pînă acum 
decît un venit de... 6 000 
lei. Vorba românului: 
cinci cîștigi, șapte mă- 
nînci. Ce rămîne, bagi 
în buzunar. Se zice ci 
conducerea întreprinderii 
ar fi solicitat sfatului 
popular închiderea sec
ției ca să na mai aibă

dureri de cap. Numai că 
închiderea nu s-a apro
bat. Trebuie căutat alt
ceva. Dar ce ? A d (a) ra
cului enigmă!

Reprofilare
La chioșcul de răcori

toare nr. 26 din Petro
șani se găsesc... Ce ați 
vrea să se găsească ? Ră
coritoare. Numai că un 
sirop dacă e băui în to
vărășia unui buchet de 
ghiocei sau de zambile 
pare mult mai răcoritor. 
Isteața vînzătoare ar fi 
demnă de felicitat pen
tru inițiativa de a oferi 
flori vederii consumato
rilor. Numai că florile 
nu sînt pentru plăcerea 
vederii ci pentru comerț. 
Și nu orice fel de co
merț. Comerț ilicit. Căci 
pe firmă nu scrie „flo
rărie" și T.A.P.L. nu vin
de flori, O fi comerțul 
acesta cu flori nevinovat, 
dar afacerea nu ni se 
pare de loc roză.

C. COTOȘPAN 
I. CIOCLE1
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

COORDONATELE 
PLANULUI DE 
INVESTIIII SÎNT 
REALE, PRECISE
De ce se abat con
structorul și beneficia
rul de la ele ?
Văii Jiului, Biroul Co
mitetului orășenesc de 
partid Petroșani, potrivit 
indicațiilor conducerii 
partidului, a sarcinilor 
stabilite de conferințele 
regională și orășenească 
de partid, a urmărit ca 
beneficiarii de investi
ții să asigure documen
tația- tehnică, amplasa
mente și deschiderea fi
nanțării, iar constructo
rii să ia măsurile teh- 
nico-organizatorice nece
sare îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de plan,

șani și T.A.P.L. In 
schimb, T.C.M.M. și-a 
realizat sarcinile de 
plan trimestriale doar 
în proporție de 61,3 la 
sută, I.C.S.M. 62,2 la 
sută, „Viscoza" Lupeni 
11,66 la sută, I. F. Pe
troșani 64,02 la sută, 
I. M. Petroșani 77,43 la 
sută. Pe ansamblul Văii 
Jiului, planul .de inves
tiții a. fost realizat în 
proporție de . 94,8, la ’ Șu
tă. Deci o râmînere în 
urmă de 5,2 la stftg, 
ceea ce dovedește că

Peisaj industrial la noua mină Paroșeni

ca toate obiectivele să 
fie predate la termenele 
fixate, de calitate și fă
ră remedieri.

Situația îndeplinirii 
planului de construcții 
industriale și social-cul
turale, la sfîrșitul pri
mului trimestru, este în 
general mai bună decît 
în aceeași perioadă a 
anului trecut. Șantierul 
C.S.A. și-a . depășit sar
cinile de plan cu 18 la 
sută, ' Energo-construcții 
cu 5 la sută, I.C.O. cu 
27 la sută, I.E.C. Paro
șeni cu 13,8 la sută. Re
zultate mai bune au ob
ținut și I. C. R. T. I., 
I.C.R.M., T.P.P.F. Petro-

rezultatele obținute nu 
sînt pe măsura posibili
tăților, a condițiilor cre
ate.

Rămîneri în urmă sînt 
și la construcțiile de lo
cuințe. Potrivit prevede
rilor sarcinilor de plan, 
în primul trimestru tre
buiau terminate și date 
în folosință la Petroșani, 
Petrila, Vulcan și Lupeni 
266 apartamente. Pînă în 
prezent nu s-a predat în
că nici unul. Mai neplă
cut este însă faptul că sta
diul în care se află lucră
rile nu prezintă garanția

(Continuare în pag. a 2-a)

a primit marți, 11 aprilie, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Cehos
lovace în Republica Socialistă Ro-
mânia, dr. Cestmir Cisar, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Adunarea publica 
din Capitală 

cu prilejul aniversării 
Zilei internaționale 
a foștilor deținuți 

și deportați politici
Cu prilejul Zilei internaționale a 

foștilor deținuți și deportați poli
tici antifasciști, în sala Universității 
populare din București a avut loc 
marți după-amiază o adunare pu
blică.

Despre semnificația acestei zile 
a vorbit tovarășul Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., care a 
arătat că în fiecare an la 11 apri
lie, se aniversează Ziua internațio
nală a foștilor deținuți și deportați 
politici antifasciști, ziua eliberării 
din lagărele și închisorile naziste. 
El a evocat apoi bogatele tradiții 
de luptă ale poporului român îm
potriva reactiunii, a fascismului și 
a războiului hitlerist, momentele 
importante ale luptei antifasciste 
din România, tradițiile colaborării 
și unității cu mișcarea antifascistă 
internațională, prietenia ințernațio- 
nalistă cu militanții antifasciști din 
alte țări.

In continuare, tovarășul Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R., 
a evocat personalitatea generalului 
polonez Karol SwierczeWski, stră
lucit comandant militar, neînfricat 
militant antifascist, de la asasinarea 
căruia s-au împlinit zilele acestea 
20 de ani.

In încheierea adunării a fost pre
zentat un program de filme docu
mentare și artistice.

La adunare au participat amba
sadorul Republicii Populare Po
lone la București, Wieslaw Sobieraj- 
ski, si membri ai ambasadei polone.

(Agerpres)

Protjramnl de uzitare 
a temut de Istorie 
a Partidului (omimisf, 
a mlstdrll revoieiionare

■ i

îi democratice din România
Muzeul de istorie a Partidului 

Comunist, a mișcării revoluționare 
si democratice din România — Șo
seaua Kiseleff nr. 3, anunță progra
mul de vizitare a muzeului :

Marți și joi între orele 10,00 — 
14,00 și 16,00 — 20,00; miercuri și 
vineri 16,00 — 20,00; sîmbătă, 10,00 
— 14,00: duminică, 8,00 — 20,00; 
luni. închis.

La cerere se fac programări de 
grupuri de vizitatori prin serviciul 
de popularizare a muzeului, tele
fon 15 21 13

In Editura politică
a apărut:

Regulamentul Consi
liilor organizației pi
onierilor din Repu
blica Socialistă Ro

mânia



COORDONATELE FLA
NUL UI DL INVESTIȚII
SI învestim 
mai multă muncă 
și răspundere 
pentru îndeplinirea 
planului 
de investiții

SIMT
De ce 
rul și

REALE, PRECISE
se abat constructo- 

beneficiarul de la ele ?

că ele vor puteș fi predate 
îh totalitatea lor în luna a- 
prilie.

Neîndeplinirea planului fi
zic și valoric, risipa de ma
teriale, cheltuielile inutile au 
dus Ia depășirea prețului de 
cost. Numai în lunile ianuarie 
și februarie, șantierul T.C.M.M. 
a înregistrat o pierdere de 
1403 000 lei, iar Grupul 2 de 
șantiere al T.R.C.H. 460 000 
lei. Se pune în mod legitim 
întrebarea: Din ale cui buzu
nare sș plătesc aceste pierderi 1 
Firesc este să fie plătite, de 
cei ce sînt vinovați.

(Urmate din pag. 1)

Cîteva din blocurile noului Cartier din Petrila

Situația nesatisfăcătoare existen
tă pe șantierul T.C.M.M., pe șan
tierele de construcții social-cultu
rale se datorește și unor deficiențe 
în stilul și metodele de muncă ale 
comitetelor de partid și organizați
ilor de bază. Comitetul de partid 
de la T.C.M.M. a analizat, e drept, 
diferite aspecte ale producției, a 
stabilit și măsuri politico-organi- 
zatorice adecvate, dar care nu au 
fost întotdeauna duse la îndepli
nire. Comitetul de partid nu și-a 
exercitat pe deplin dreptul de con
trol asupra conducerii tehnico-ad- 
ministrative, a manifestat insufi
cientă exigență și combativitate 
față de neregulile existente pe șan
tier, n-a sprijinit și îndrumat în 
suficientă măsură organizațiile de 
bază de la loturi să-și exercite cu 
competență atribuțiile ce le revin.

Organizațiile de partid, sindicat 
și U..T.C. desfășoară o insuficientă 
muncă politică de masă pentru mo
bilizarea întregului colectiv la în
deplinirea tuturor indicatorilor de 
plan, întărirea disciplinei în muncă 
etc. Numai la T.C.M.M. în lunile 
ianuarie și februarie s-au înregis-

trat 806 absențe nemotivate. Re
gretabil este faptul că sînt chiar 
unii membri de partid care absen
tează jn mod nejustificat de la 
serviciu.

In vederea îndeplinirii sarcinilor 
de plan, a angajamentelor de în
trecere, la construcțiile industriale 
și social-culturale, organizațiile de 
partid de pe șantiere vor trebui 
să-și îndeplinească cu mai mult 
simț de răspundere rolul de con
ducător politic al activității econo
mice în întreaga ei complexitate. 
Preocuparea permanentă va trebui 
acordată muncii de primire în 
partid, educării comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii în spiri
tul intransigenței și combativității 
față de lipsuri. Organizațiile sindi
cale să fie îndrumate în organiza
rea și desfășurarea întrecerii so
cialiste, aplicarea și răspîndirea 
experienței, metodelor și inițiati
velor înaintate, să militeze pentru 
întărirea disciplinei în muncă, pen
tru întărirea răspunderii la toate 
nivelele față de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, a anga
jamentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

Predarea documentației a intîrziat, lucrările 
la fel. Pe cînd normalizarea situației?

O cerința rămasă în suspensie .* corelarea 
judicioasa a lucrărilor de construcții și montaje 
• Cînd se va asigura documentația celor 120 
de apartamente de la Petrila ?

Potrivit sarcinilor trasate de con
ducerea partidului nostru, în pri
mul trimestru trebuia să se reali
zeze 20-25 la sută din planul anual 
de construcții și montaje, precum 
și stabilirea unor măsuri suplimen
tare care să asigure realizarea in
tegrală a planului de investiții și 
crearea de fronturi de lucru pentru 
1968. Cauze care au dus la neîn- 
cfldrarea lucrărilor de investiții 
din Valea Jiului în aceste sarcini 
sînt mai multe. Există încă și în 
prezent anomalii și deficiențe în 
asigurarea documentațiilor, elibe
rarea amplasamentelor, deschide
rea finanțării, eșalonarea punerii 
în funcțiune a obiectivelor, core
larea lucrărilor de construcții și 
montaje, aprovizionarea tehnico-

materială și cooperarea între bene
ficiar, constructori și unitățile ca- 
re-i deservesc.

Hotărîrea Conferinței orășenești 
de partid a precizat ca pînă la în
ceputul acestui an să fie asigurată 
întreaga documentație pentru pla
nul de construcții montaje indus
triale și social-culturale. La con
strucțiile industriale al căror bene
ficiar este C.C.V.J., la 1 ianuarie nu 
era asigurată documentația de 
24 250 000 lei, ceea ce reprezintă cir
ca 23 la sută din planul anual al 
T.G.M.M. Numai în cadrul incinte
lor noilor mine Livezeni și Bărbă- 
teni nu s-a asigurat .documentația 
și deschiderea finanțării pentru 14 
obiective în valoare de 13 000 000 
lei. Se pune deci în mod firesc

In loc de justificări — MASURI TEHNICO 
0R6ANIZAT0RICE CONCRETE, CHIBZUITE

Deficiențe sînt des
tul de numeroase și 
de ordin tehnico-orga- 
ni2atoric. Șantierul 
T.C.M.M. a fost înzes
trat cu cinci basculan
te de cîie 27 de tone 
dar nu are unde să 
le folosească. Singura 
speranță de folosire a 
lor erau lucrările din 
incinta principală a 
minei Livezeni preco
nizate a fi atacate în 
trimesîrul II. După 
multe tergiversări a 
fost aprobată începe
rea lucrărilor. Au apă
rut alte greutăți. Nu 
există drum de acces 
în Incintă. S-au pre
văzut, e drept fonduri 
în valoare de 600 000 
lei pentru amenajarea 
acestui drum, dar nu 
există proiect. Iată-i 
pe constructori învîr- 
tindu-se . într-un cerc 
vicios din care nu 
știu cum să iasă, iar 
puternicele basculante 
stau nefolosite. Tot din 
lipsă de gindire judi
cioasă și lipsă de spi
rit organizatoric 
T.C.M.M. a montat la 
Petrila o conductă de 

pă de circa 500 de 
m<tri lungime. Acum

evalueze 
lucrarea 

vinovatul

cică nu mai corespun
de. Cine va plăti fon-, 
durile cheltuite și în
gropate o dată cu con
ducta ? Banca de in
vestiții să cerceteze a- 
cest caz, să 
cît a costat 
rebutată, iar 
să plătească.

Tot din cauza sla
bei organizări a pro
cesului de producție, 
din lipsă de asistență 
tehnică permanentă, 
în trimestrul I indicele 
de utilizare a excava
toarelor a fost de nu
mai 54,6 la sută, al 
buldozerelor de 56 la 
sută, iar betonierele 
n-au lucrat efectiv nici 
măcar 20 la sută din 
t i mpul programat.

Datorită deficiențeloi 
de ordin tehnico-orga- 
nizatoric sarcinile de 
plan n-au fost îndepli
nite în mod ritmic, 
s-au creat imobilizări 
de fonduri care se ri
dică la 8,2 milioane 
lei și credite restante 
de 9,6 milioane lei 
pentru care în primul 
trimestru 
dobînzi in 
243 000 lei. 
șantierului

justifice nefolosirea u- 
tilajelor prin greută
țile provocate de in
temperii naturale din 
perioada de iarnă și 
faptul că inginerii șefi 
adjuncți nu se pot de
plasa pe șantiere spre 
a da indicații și solu
ții tehnice din lipsă de 
mașini. Să fie într-a- 
devăr lipsa de mașini 
chiar atît de acută ? 
Deplasările rare pe 
șantiere ale inginerilor 
șefi adjuncți se dato- 
resc mai degrabă co
modității. E mai co
mod să stai în birou 
împrejmuit de dosare 
și hîrtii decît să mergi 
pe șantiere. Despre de
ficiențele tehnico-orga- 
nizatorice, abaterile de 
la disciplină 
cauze 
înapoi 
nilor 
suflat
conducerea T.G.M.M. 
nici un cuvînt. Or rit
micitatea în realizarea 
planului nu se poate 
face prin justificări, 
ci prin măsuri tehnico- 
organizatorice perseve
rente și eficiente.

întrebarea : De ce beneficiarul, 
respectiv direcția de investiții a 
C.C.V.J., n-a respectat cu stric
tețe această prevedere a Confe
rinței orășenești de partid, nu și-a 
respectat propriul angajament ?

Intîrzierea predării documenta
ției a făcut ca șantierul T.C.M.M. 
să nu poată întocmi, potrivit nece
sităților. planul de aprovizionare 
tehnico-materială îndeosebi la ma
terialele dirijate pentru care for
mele de achiziționare se fac cu cel 
puțin trei luni înainte.

Rămîneri nejustificate în urmă 
în predarea documentației sînt și la 
construcțiile social-culturale. Nici 
în prezent un număr de 552 apar
tamente ce trebuie date în folosin
ță în acest an nu au finanțare des
chisă. Pentru 432 apartamente do
cumentația este în curs de refa
cere, iar 120 apartamente de la Pe
trila nu au documentație.

Deficiențe se manifestă și în eșa
lonarea planului fizic de predări 
atît la obiectivele industriale cît 
și la cele social-culturale. C.C.V.J. 
și-a dat cu multă ușurință consim- 
țămîntul ca, din cele 114 lucrări 
ce urmează a fi date îh funcțiune 
în acest an de către T.C.M.M. 29 să 
fie predate în 
din acestea 12 
zile ale anului, 
nare a predării
duce la concluzia 
înțelegere tacită 
tor și beneficiar, 
nu-i neapărat nevoie să fie predate
în acest an. Se impune deci în mod 
imperios luarea de măsuri eficiente 
care să asigure la timp și fără re
tușuri a documentației, deschiderea 
finanțării, reeșalonarea mai judi
cioasă a termenelor de predare a 
obiectivelor planificate pe 1967.

Din cuvîntul 
participanților

DAN VALER — secretar al 
comitetului de partid Lupeni: 

La lucrările de la noua mi
nă Bărbăteni, pentru toate 
trei schimburile există doar 
un singur maistru — nici a- 
cela nu prea corespunzător. 
Este necesar ca șantierele să 
fie încadrate cu personalul 
tehnic necesar pentru a se 
impulsiona ritmul de execu
ție al lucrărilor prevăzute și 
calitatea cerută. De asemenea, 
este necesară o aprovizionare 
corespunzătoare cu materiale.

RACZEK IOAN — secretarul 
comitetului de partid al minei 
Lupeni:

Unele lucrări executate de 
către șantierul T.C.M.M. 
tărăgănează foarte 
sînt lucrările de la 
băteni și depozitul 
ranți-lubrifianți al 
peni.

GĂGEANU DUMITRU 
cretarul comitetului de 
al șantierului T.C.M.M. 
șani:

Constructorii din
T.C.M.M. vor spori
ritmul de lucru la obiectivele 
industriale pe care le execu
tă, pentru a putea recupera 
restanța din trimestrul 1 în 
cel mai scurt timp. Ne mai 
lipsesc unele proiecte pentru 
a putea ataca toate obiecti
vele anului acesta, dar uneori 
proiectele nu aleg soluția teh
nologică de executare cea mai 
avantajoasă. Comitetul de 
partid va depune toate efor
turile pentru a sprijini reali
zarea obiectivelor industriale 
necesare exploatărilor noastre 
miniere.

ING. DAVIDESCU GHEOR- 
GHE — director tehnic 
C.C.V.J.

Este adevărat că ne-au 
sit unele proiecte — un

la discuții

s-au plătit 
valoare de 
Conducerea 
a căutat *ă

se 
mult. Așa 
mina Bar
de carbu- 
minei Im-

— se- 
partid 
Petro-

cadrul 
simțitor

și
care au 
realizarea 
de plan, 
tovarășii

alte 
tras 

sarci- 
n-au 
din

luna decembrie și 
în ultimele două 

O asemenea eșalo- 
obiectivelor poate 

că ar exista o 
între construc- 
că unele lucrări

măr de nouă proiecte însu 
mind 3 milioane lei — însă 
în curînd constructorul le va 
primi și pe acestea. Șantierul 
T.C.M.M. trebuie să intensifi
ce lucrările cu prioritate la 
obiectivele rămase restante 
pe anul trecut, pentru ca ex
ploatările miniere să le poată 
folosi. Trebuie însă organizată 
mai bine munca pe șantierele 
obiectivelor industriale, ca ele 
să fie terminate într-un timp 
chiar mai scurt detft prevăd 
contractele.

ING. ȚURNA DUMITRU — 
director al grupului II con
strucții Petroșani :

Planul a mers greoi pe pri
mul trimestru. Acum, se vor 
lua măsuri pentru intensifica
rea lucrărilor prin organiza
rea șantierelor, îmbunătățirea 
fluxului tehnologic de execu
ție a lucrărilor și trecerea la 
lucrul pe 2—3 schimburi la 
majoritatea obiectivelor.

CERBU NICOLAE — direc
torul filialei din Petroșani a 
Băncii de Investiții:

Șantierele și beneficiarii să 
alcătuiască mai atent actele 
bancare pentru a nu se întîr- 
zia deschiderea finanțării lu
crărilor. Atunci nu vor mai 
fi întârzieri în finanțarea u- 
nor lucrări cum s-a mai în
tâmplat în trecut.

ING. BLAJ TRAIAN — pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului 
Petroșani :

Pentru a 
structorilor
tre I.C.O. executarea amena
jărilor exterioare in jurul noi
lor blocuri din cartiere. Con
structorii trebuie însă să spo
rească ritmul de execuție a 
lucrărilor, să manifeste un 
spirit permanent de gospodă
rire a materialelor.

popular orășenesc

ușura munca con- 
s-a preluat de că-

al

lip- 
nu-

+ In trimestrele II și III constructorii au obli
gația să execute marea majoritate a lucrărilor 
industriale și social-culturale, creînd astfel con
diții pentru ca în trimestrul IV să-și concentreze 
forțele la execuția frontului de lucru pe 1968. 
In acest scop, pînă la 15 aprilie, trebuie reana- 
lizate graficele de execuție pentru a scurta .ter
menele de dare în folosință a diverselor 
tive.

obiec-

Pe 
și

toate șantierele, la obiectivele 
utilajele grele, să se organizeze

3 schimburi. Trebuie asigurată o aprovi- 
materială, transport și asistentă tehnică

impor- 
lucrul

♦ 
tante 
în 2 
zionare 
corespunzătoare, pentru a se obține o produc
ție uniformă în toate schimburile.

+ Planurile de măsuri tehnico-organizatoricc 
ale șantierelor trebuie revizuite, stabilindu-se 
măsuri care să ducă la accelerarea ritmului de 
construcții montaje, corelindu-se totodată aprovi
zionarea tehnico-materială cu noile termene de 
execuție.

+ Beneficiarii de investiții au obligația să asi
gure întreaga documentație, amplasamentele și

finanțarea pentru blocurile și obiectivele indus
triale planificate pe acest an, în așa fel ca pînă 
la sfîrșitul lunii aprilie — pentru constructorii 
de locuințe, și 15 mai — pentru T.C.M.M., acest 
capitol să fie rezolvat integral.

+ Șantierul T.C.M.M. își va organiza astfel 
munca încit în luna aprilie să realizeze un vo
lum de lucrări de cel puțin 10 milioane lei, pen
tru ca în perioada lunilor de vară realizările 
lunare să crească la 12—13 milioane lei — con
diție necesară pentru realizarea planului anual.

Gospodărirea materialelor, folosirea lor 
chibzuită, reducerea prețului de cost prin exe
cutarea unor lucrări de bună calitate, fără a fi 
nevoie de refaceri, evitarea manipulărilor de 
materiale inutile, sînt cerințe stringente care 
stau în fața constructorilor din Valea Jiului.

+ Un sprijin însemnat constructorilor sînt 
chemate să-l acorde diversele unități de presta
ții

de 
de

— Autobaza T.A., I.O.I.L., I.P.I.P. — Livezeni 
care trebuie să-și coreleze planurile operative 
activitate după cerințele urgentării ritmului 
execuție și dare în folosință a construcțiilor.
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DIN DECADĂ 
ÎN DECADĂ

Urmare din pag. 1)

Situația pe C.C.V.J. e edifi
catoare : avem 37,4 puncte fa
ță de 34,7 planificat. Deci tot 
așa: ca în fiecare decadă, ca 
în fiecare lună. O fi vorba de 
o fatalitate ? De neputința 
exploatărilor de a face față 
acestui indicator. E vorba de 
norme stabilite după criterii 
pur empirice și urmărite doar 
în mod formal ? Sau de alt
ceva — bunăoară de subapre
cierea unei cerințe elementa
re a producției — respecta
rea indicatorilor calitativi ?

La investiții — 
aceeași proporție...

La activitatea de investiții, 
exploatările se prezintă în a- 
celași raport ca și la produc
ție : doar două — cele de la 
Eonea și Uricani — din cele 
8 și-au îndeplinit sarcinile de 
plan. Astfel, pe bazin rămîne- 

x rea în urmă în prima decadă 
la lucrările miniere subterane 
se ridică la 116,5 m 1, ele fi
ind generate mai cu seamă 
la Dîlja (— 56 m 1), Vulcan 
(— 35,7 m I) și Paroșeni (— 
15,3 m 1).

382 ml minus 
la pregătiri

Dacă la producție și inves
tiții am încheiat trimestrul cu 
rezultate satisfăcătoare, nu la 
fel am stat la pregătiri: avem 
o rămînere în urmă de 1 758,4 
m 1. Ar fi de așteptat deci, 
ca începînd din acest trimes
tru, să intervină revirimen
tul. Dar după situația din 
prima decadă nu au apărut 
încă indicii pentru o aseme
nea perspectivă. Dimpotrivă. 
După prima decadă combina
tul se prezintă cu o rămînere 
în urmă la lucrările de pre
gătiri de 362,6 m I. Cu excep
ția minelor Dîlja și Paroșeni 
— care și-au realizat planul, 
toate celelalte au rămas sub 
plan. Minele Lupeni, Vulcan, 
Eonea, Aninoasa și Petrila au 
cele mai mari rămîneri în 
urină: cite 49—98 m 1.

• Eteri o întrebare legitimă: 
pe cînd redresarea la pregă
tiri ?

Oricine încearcă, pentru întîia 
oară, să bată Ia porțile le

gendarei „țări de piatră" duce cu 
sine, fără să vrea, copleșitoarea ima
gine zugrăvită cîndva de Geo 
Bogza ; „Un om și un topor, un om 
și un cal, un om și un 
brad, acestea sînt aspectele 
pe care Ie ia viața aici. Un om și 
o femeie, o femeie și un copil, o 
femeie și un caier de lînă — și ga-

AZI, ÎN TARA DE PIATRĂ
ta, viața a epuizat toate înfățișă
rile pe care le putea lua". Cuvinte 
ce stăruie în mintea călătorului 
pornit să cutreiere azi satele peste 
care mai plutesc glasul lui Horea, 
flueruî Iancului. geamătul străve
chiului tulnic. Valea Arieșului, tă
iată în munți de aur, surîde cu un 
soare primăvăratec și-și desfășoară, 
pas cu pas, adevărata și uluitoarea 
metamorfoză a acestor ani. Căci, 
țara dintre piscurile Apusenilor nu 
mai aduce nici pe departe cu des
crierile păstrate în amintire.

Tînărul meu tovarăș, Nicolae
Anca, un moț tăcut care știe 

să soarbă munții cu ochii, întoc
mai ca eroii lui Bogza, evită com
parațiile. Cum a fost, ce a fost, 
cînd a fost ? El știe una și bună : 
d-apoi este ! II întreb ceva și el : 
„D-apoi este !“ E corespondent vo
luntar la ziarul local și spune că 
a scris despre tot și despre toate 
și că nimeni nu cunoaște mai bine 
ca el meleagurile moților. Are în

PO RT
Cea de-a 10-a ediție a competi

ției cicliste „Gupa F.R.C.“ va în
cepe joi. La startul probei vor fi 
prezențî, alături de cei mai valo
roși rutieri din țara noastră, și ci
cliștii echipei Bulgariei, care se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii". 
Etapele se vor desfășura după ur
mătorul program : joi ora 15,00 : 
București-Urziceni (100 km); vineri 
ora 15,00 : București-Giurgiu (100 
km); sîmbătă ora 14,00 : București- 
Plolești-varianta Buftea (135 km); 
duminică ora 10,00 circuit pe str. 
Cîmpinei (55 km). Din echipa bul
gară se remarcă internaționalii Chi- 
rilov, Bobecov și Kotev.

(Agerpres)

cap o statistică întreagă, pe care, 
uimit, o constat ca foarte exactă.

— D-apoi, la noi, spune el îrivio- 
rîndu-se, sînt acum 50 de cămine 
culturale, 21 biblioteci, 100 de echi
pe artistice, două case de cultură, 
146 de școli — din care trei licee 
și o școală profesională, 13 grădi
nițe și 744 de cadre didactice! Și 
mai sînt 20 de circumscripții sani
tare, 11 case de nașteri, patru sta

ționare, patru spitale, un sanato
riu, 43 medici și 145 de surori și 
asistente. Și mai sînt...

Și Nicolae Anca continuă, fără 
să-și tragă răsuflarea, șirul reali
zărilor pe care moții, înainte vre
me, nici nu le visau măcar. La Baia 
de Arieș îmi arată zecile de blocuri 
moderne :

— D-apoi sînt locuințele mineri
lor noștri.

La întreprinderea minieră fa
cem cunoștință cu inginerul Vasile 
Coțop, care, în acest an, a obținut 
trei brevete de invenții. Subiectul 
lui preferat : condițiile de muncă 
în subteran. Aflăm că în ultimii 
doi ani în minele raionului, pentru 
modernizări și securitatea muncii, 
s-au cheltuit 47 milioane lei; că 
media de vîrstă a minerilor a cres
cut cu 20 de ani1

W Temătorul popas îl facem Ia 
Lupșa. O inscripție mare : 

„Muzeu". învățătorul emerit Pam- 
fil Albu, întemeietorul muzeului,

Volumul „Roxana”, apărut 
în colecția „Biblioteca pentru 
toți", cuprinde cele trei ro
mane ale lui Gala Galaclion 
scrise în perioada anilor 
1930—1935. Acestea sini cele 
mai ilustrative redări ale îm
pletirii de elemente contra
dictorii din conștiința proza
torului : tendința laică și cea 
religioasă, finalitatea socială 
și intenția moralizatoare creș
tină.

„ROXANA" conține mărtu
risirea iui Abel Pavel, eroul 
central urmărit pe dublă di
recție, angrenat într-un con
flict social și altul moral-ero
tic, adresată părintelui Venia
min. Este o poveste antre
nantă din care preotul Abel 
Pavel iese de două ori învins. 
Preot într-un cartier munci
toresc sărăcăcios, nutrește 
speranța săltării credincioși
lor, durîndu-le o biserică. 
Netemeinicia căii alese — de 
a cere sprijinul bogaților tip 
Atanasie Ceaur, sau Simon

— i-o va dovedi Helen Hem
pel.

Asaltat de dragostea Ro- 
xanei (soția lui Ceaur) și a 
Deborei (fiica lui Simon), 
Abel Pavel dă glas spiritua
lității, retrăgîndu-se la mă
năstirea Cernica.

„PAPUCII LUI MAHMUD", 
cel mai valoros dintre roma
nele lui Galaction, urmărește 
drumurile în peninsula Bal
canică, ale lui Savu Panto- 
faru, presărate cu nenumăra
te acte de binefacere spre 
a-și mîntui crima săvîrșită în 
timpul războiului pentru in
dependență (Ia o beție omo- 
rîse un prizonier turc). Ca
nonul pe care se pregătește 
să-I îndeplinească eroul pri
lejuiește autorului alirmarea, 
în cadrul unei lucrări cu con
ținut hagiografic și formă de 
parabolă, unor principii uma
nitare și apărarea unor con
vingeri democratice. Savu 
Pantoiaru — Hagi Papuc me

rită simpatia noastră, căci

Un ultim con
trol privind sta
rea de siguranță 
a lămpii, înainte 
de a intra în 
mină.

Echipa selecționată de polo pe 
apă a țării noastre, victorioasă în 
dubla întîlnire cu echipa Italiei, își 
continuă pregătirile în vederea vi
itoarelor întîlniri internaționale. La 
12 mai în localitatea Hamm, selec
ționata României va susține un 
meci amical în compania echipei 
R. F. a Gemaniei. Intre 28 și 30 iu
lie echipa noastră va evolua la 
Atena în cadrul balcaniadei. La în
ceputul lunii septembrie poloiștii 
români vor participa la „Cupa Ja- 
dran" care va avea loc în Iugosla- 
lavia. Amatorii jocului de polo pe 
apă din Capitală vor putea urmări 
Ia sfîrșitul lunii septembrie meciu
rile din cadrul competiției interna
ționale pentru „Cupa orașului Bu
curești".

(Agerpres)

ne conduce prin cele 12 încăperi 
care prezintă exponate de preț. Ci- 
tesp în cartea de impresii : „Am vi
zitat acest muzeu care e o minune 
de pricepere și de muncă" — sem
nează acad. Constantin Daicoviciu.

In sus, pe Arieș, ne întîmpină 
Bistra, o comună care, ca întin
dere, incluzînd toate cele 37 de 
sate ale sale, este cea mai mare 
din țară. Aici își desfășoară activi
tatea un cor care împlinește trei 
sferturi de veac. El e condus de 
cel mai în vîrstă culegător de fol
clor și dirijor din țară, Iuliu Co- 
roiu, care a adunat 82 de primă
veri.

a Cîmpeni, în inima tării 
moților, odinioară o „țară" 

de analfabeți, afișele anunță spec
tacole. filme, conferințe. Subfiliala 
Societății de științe istorice și fi
lologice pregătește o nouă sesiune 
de comunicări. De doi ani. de cînd 
a luat ființă, în cadrul ei s-au dis
cutat peste 100 de lucrări științi
fice. Din inițiativa membrilor săi 
au fost dezvelite peste 20 de plăci 
comemorative la casa lui Avram 
Iancu, acolo unde au creat ion 
Agîrbiceanu și Ion Pop Reteganul. 
Membrii subfilialei sprijină opera 
de elaborare a lucrării în 10 vo
lume despre răscoala lui Horea, 
Cloșca și Crișan, amplă istorie a 
uneia dintre cele mai zguduitoare 
epopei din trecutul patriei noastre.

Abrud, Roșia Montană. Albac.
Pretutindeni. „Țara de Pia

tră", se toarnă astăzi într-o pagină 
nouă. Un om, un cal. un brad. 
Amintiri !...

Ludovic ROMAN,
Corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Cluj

Incursiune în trei romane 
ale lui Gala Galaction

TELEVIZIUNE
12 aprilie

18,00 Pentru cei mici: Ala — 
Bala.

18,25 Pentru tineretul școlar: 
Un vechi tezaur de cul
tură : Muzeul Brucken- 
thal din Sibiu.

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară. 

Agenda economică.
19,27 Buletinul meteorologic.
19,30 Recital poetic.
19,40 Cronica discului de Pe

tre Codreanu.

PROGRA M DE RADIO
13 aprilie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 6,15 ACTUALI
TATEA AGRARA; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Emi
siune pentru pionieri; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,15 Trei instrumente : mu
zicuța, piculina și vioara; 7,30 
Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Cin tec mîndru-n țară 
auzi; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
ta microfon, melodia preferată;
9,30 RADIOMAGAZ1NUL ASCUL
TĂTOARELOR; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,15 Prelucrări din folclor 
de Radu Voinescu; 10,30 RADIO- 
RACHETA PIONIERILOR; 11,00 
Selecțiuni din opereta „Văduva 
veseiă" de Lehar; 11,20 CĂRȚI CA
RE VA AȘTEAPTĂ; 11,35 Forma
ția Sergiu Malagamba; 11,45 Emi
siune de folclor; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
12,10 Concert de estradă; 12,30 Aici, 
Timișoara !; 12.50 Piese instrumen

Strungarul Preduț loan din secția mecanică U.R.U.M.P., execută 
cu îndemirtare lucrări care cer multă precizie, stăpînirea perfectă a 
meseriei.

wrc i>e mcioiti

prietenul flămînzilor și săra
cilor întreprinde tot ce-i stă 
in puteri spre a le ușura 
traiul, redobîndindu-și și pa
cea sufletească.

In „DOCTORUL TAIFUN", 
abordînd problema femeii de
căzute, Galaction condamnă 
atitudinea ușuratică față de 
aceasta, denunță cu oroare 
cauzele sociale ce au deter
minat abaterea eroinei Fio- 
real Vasilescu — PIopu de 
la conduita morală, susținînd 
dreptul ființelor rătăcite de i 
fi tratate omenește.

Deficitare Ideologic, roma
nele lui Gala Galaction ne 
sînt apropiate prin atitudi
nea umanitară, democratică, 
prin preocuparea de a găsi 
o soluție pentru rezolvarea 
problemelor sociale în folo
sul celor mulți.

Prof. MUNTEAN IRONIM
Liceul Petroșani

20,00 Telecronica economicii. 
Arhitectura — frumusețe 
și eficiență.

20,30 Clubul tinereții.,
21,00 Filmul artistic „Coplan 

își asumă riscul" — pro
ducție a studiourilor 
franceze.

22,40 Panoramic.
22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

tale de muzică ușoară; 13,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Estrada interpreților de muzică 
ușoară; 15,00 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii din 
Arad; 15,30 Casa de discuri Electre- 
cord prezintă recitalul baritonului 
Petre Stefănescu Goangă; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Cîntece distrac
tive de Radu Șerban; 16.40 Calei
doscop muzical; 17,10 DE LA FRES
CELE VORONEȚULUI LA CO
LOANA INFINITA; 17,30 Poezia 
românească și muzica; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți mu
zicale; 18,40 RITMURILE CINCI
NALULUI; 19,00 SEARA PENTRU 
TINERET; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA. Continuarea emisiunii 
„Seară pentru tineret"; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Cîntă sextetul Vic
toria,- 22,27 O vizită în fonoteca 
noastră de muzică ușoară; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.
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Vizita delegației
C. C. al P. C.

VIENA 11. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stâncescu, transmite: 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Alexandru Drăghici 
s-a intîlnit marți la Viena cu acti
viști — membri ai Partidului Co
munist — din cadrul Uniunii Sin
dicatelor din Austria. Uniunea reu
nește sindicatele aflate sub influen
ța partidelor socialist, comunist, și 
populist.

Egon Kodicek, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Austria a prezentat oas
peților aspecte din activitatea sin
dicatelor din Austria.

R. in Austria
Membrii delegației române au 

răspuns la întrebările puse de ac
tiviștii sindicali. La întrevedere a 
participat și ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, Gheor- 
ghe Pele.

In cursul aceleeași zile, oaspeții 
români au vizitat o întreprindere 
de panouri prefabricate pentru con
struirea de locuințe, precum și șan
tierul unde această întreprindere 
montează blocurile de locuințe. In 
continuare, membrii delegației s-au 
oprit la Stadthalle, marea sală vie- 
neză destinată întrecerilor spor
tive, spectacolelor și adunărilor pu
blice.

ANGLIA : Situația din Aden
în dezbaterea Camerei Comunelor
LONDRA 11 (Agerpres). — In Ca

mera Comunelor au avut loc luni 
seara dezbateri cu privire la situa
ția din Aden. Conservatorii au lan
sat un puternic atac împotriva po
liticii guvernamentale în Arabia de 
sud. Ei au vorbit despre „falimen
tul politicii laburiste în Aden".

Ministrul de externe Brown, care 
a vorbit din partea guvernului, a 
refuzat să facă precizări cu pri
vire la proiectele de viitor ale An

gliei în Adem și Federația Arabiei 
de sud. El a afirmat că dezvăluirea 
acestor proiecte „ar complica con
sultările în curs". Ministrul a acu
zat fostul guvern conservator de a 
fi la originea actualei crize din Pe
ninsula Arabică.

Dezbaterile foarte animate s-au 
încheiat fără vot. Camera Comu
nelor nefiind chemată să se pro
nunțe în mod formal asupra poli
ticii guvernamentale.

Incidentele 
din statul Tennessee

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Pentru a treia zi consecutiv, poliția 
din orașul Nashville (statul Ten
nessee) a intervenit luni seara pen
tru a împrăștia peste 300 de stu- 
denți de culoare care au manifestat

împotriva comportării brutale a 
polițiștilor față de negri. In cursul 
incidentelor, poliția a folosit gre
nade cu gaze lacrimogene și bas
toane de cauciuc. Pînă acum, un 
număr de peste 50 de manîfestanți 
au fost arestați.

Sesiunea Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — So

vietul Suprem al R.S.F.S.R. s-a în
trunit marți la Kremlin în prima 
sesiune de după alegeri.

La lucrări participă Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nicolai Pod-

gornîi și alți conducători sovietici.
Președinte al Sovietului Suprem 

al R.S.F.S.R. a fost ales Mihail 
Millionscikov, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

nierea itiiunii
Eoulteioiil adminutrali» 
al Uniuni] loteraallnDale 
a liniliiateloi minerilor

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
La Budapesta a luat sfîrșit sesiu
nea Comitetului administrativ al 
Uniunii internaționale a sindicate
lor minerilor. Din țara noastră la 
sesiune a participat Petre Furdui, 
membru al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, președintele Comitetului Uniu
nii Sindicatelor din întreprinderile 
miniere și energiei electrice.

După cum anunță agenția M.T.I., 
Lucien Labrune, noul secretar ge
neral al Uniunii, a vorbit în cadrul 
unei conferințe de presă despre 
activitatea comitetului administra
tiv și a prezentat situația minerilor 
din diferite țări ale lumii. Sesiu
nea de la Budapesta a discutat, 
printre altele, măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale minerilor.

A 22-a sesiune a 
economice O.N.U.

GENEVA 11. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
A 22-a sesiune a Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa s-a 
deschis marți dimineața la Palatul 
Națiunilor din Geneva. La actuala 
sesiune participă miniștri din 30 de 
țări. Delegația română este con
dusă de Gheorghe Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi- 
niștri.

In ședința de dimineață s-a pro
cedat la desemnarea biroului se
siunii, La propunerea delegatului 
polonez, participant!! au ales în 
funcția de președinte al Comisiei 
pe ambasadorul Emmanuel Treu 
(Austria). Delegatul francez a pro
pus candidatura șefului delegației 
bulgare, prof. Evgheni Mateev, în 
funcția de vicepreședinte al Co
misiei. Sprijinind propunerea, Nl- 
colae Ecobescu, reprezentantul per-

Astăzi începe Conferința 
șefilor de state membre ale O.S.A.

PUNTA DEL ESTE II (Agerpres). — Șefi de state din țările mem
bre ale Organizației Statelor Americane au continuat să sosească marți 
In Punta del Este (Uruguay), unde astăzi (miercuri) se vor deschide lu
crările conferinței la nivel înalt a țărilor din emisfera occidentală. In a- 
ceastă localitate au sosit, printre alții, președinții Republicii Domini
cane, Guatemalei, Paraguay-ului, Republicii Costa Rica și primul minis
tru al Republicii Trinidad-Tobago. Președintele S.U.A., Lyndon John
son. a părăsit marți dimineața Washingtonul, plecînd cu un avion spe
cial spre Montevideo, de unde își va continua călătoria cu elicopterul 
spre Punta del Este.

După cum relatează corespondenții agențiilor occidentale de presă, 
în aceste zile stațiunea balneară Punta del Este „a devenit o adevărată 
fortăreață militară" (Associated Press). In rada portului navighează vase 
de război uruguayene, în punctele strategice au fost amplasate baterii 
de artilerie antiaeriană, iar trupele și politia uruguayană au încercuit pe 
o rază de aproximativ 5 kilometri reședința președintelui S.U.A., John
son. Șeful executiv nord-american este însoțit de altfel de 1 500 de per
soane, majoritatea agenți ai serviciului secret. In cele trei zile cît se 
va afla la Punta del Este, el nu va părăsi, aproape de loc, reședința sa.

Intre timp, „Marșul spre Punta del Este", organizat de studenți 
și muncitori uruguayeni în semn de protest împotriva politicii duse de y 
S.U.A. în America Latină, continuă. Pînă luni seara, participanții la 
acest mars au străbătut peste 80 din cei 128 kilometri ce despart capi
tala țării, Montevideo, de Punta del Este. Pe de altă parte, poliția din 
Montevideo a intervenit luni pentru a împrăștia pe studenții Facul
tății de arhitectură, care au manifestat împotriva organizării conferin
ței.

Vîntul „Sirocco“ 
face ravagii în Italia

UDINE. Vîntul cald „sirocco" 
s-a abătut luni asupra nordu
lui Italiei, topind zăpezile de 
pe munți și provocînd inunda
ții și alunecări de terenuri. 
Zeci de localități care au fost 
devastate în cursul inundațiilor 
din noiembrie, sînt din nou a- 
menințate. In întreaga regiune 
nordică a Italiei și în Dolomiți 
plouă neîncetat de 48 de ore, 
iar zăpada topită de pe munți 
de vîntul „sirocco" umflă și 
mai mult șuvoaiele amenință
toare provocate de ploi.

Victorii ale patrioților sud-vietnamezA
rilor, scoțind din luptă 
peste 
tari 
nezi.
oadă,
din provinciile
Long și Tra Vinh au 
doborit 11 avioane ina
mice, avariind alte 15, 
au distrus numeroase

Comisiei
pentru Europa
manent al României pe lingă Ofi
ciul O.N.U. din Geneva, a decla
rat : „Satisfacția noastră este cu 
atît mai mare, cu cît prof. Mateev 
reprezintă o țară vecină cu care 
România întreține relații tradițio
nale de bună vecinătate, de priete
nie și cooperare în domeniile po
litic, economic, cultural și științi
fic, cărora guvernul român le acor
dă o înaltă prețuire". Prof, E. Ma
teev a fost ales în unanimitate 
în funcția de vicepreședinte.

Luînd cuvîntul, N. Ecobescu s-a 
ridicat împotriva prezenței ciankai- 
șistului la sesiune. Constatăm pre
zența la lucrările acestei sesiuni, în 
calitate de observatori, a unor per
soane care își arogă titlul de re
prezentanți ai statului chinez, a 
spus vorbitorul. Delegația română 
declară, așa cum a făcut și în ca
drul altor reuniuni internaționale, 
că singurul guvern în drept să re
prezinte China este guvernul Re
publicii Populare Chineze.

nou TIP DE PE8FBMT0R' 
PHEUMIITIC

NOVOSIBIRSK. La Institu
tul minier al filialei siberiene 
a Academiei de Științe a 
U.R.S.S. s-a realizat perfora
torul pneumatic „P-135", folo
sit la pozarea conductelor sau 
cablurilor in sol.

In timpul experiențelor in
dustriale, „P-135" a rezistat, 
fără vreo uzură vizibilă, timp 
de 500 ore de lutru.

După ce agregatul, care 
seamănă cu o rachetă, este 
coborît în puțul săpat în pă- 
mînt, se conectează un com
presor și cu ajutorul aerului 
comprimat mașina începe să 
se deplaseze sub pămînt ai
doma unui pilot. Comprimind 
solul, ea lasă în urma ei o 
gaură cu pereți netezi, tasațV 
Perforatorul se deplasează sub 
pămînt cu o viteză ce ajunge 
la 60 m pe oră și poate rea
liza găuri cu diametrul pînă 
la 250 mm.

Număr sporit de delicte 
în R.F.G.

BONN 8 (Agerpres). — Potrivit 
. datelor statistice publicate în Bu

letinul guvernului federal numă
rul delictelor în Republica Fede
rală a Germaniei a crescut în i960 
cu 7,2 la sută. In anul trecut, în 
R. F. a Germaniei au fost comise 

. 1 917 445 de delicte penale. Poliția 
a clarificat 53 la sută din cazuri.

HANOI. După cum 
relatează agenția de 
presă „Eliberarea", u- 
nitățile Frontului Na
țional de Eliberare din 
Vietnamul de sud au 
obținut importante vic
torii in perioada intre 
22 și 31 martie în lup
tele împotriva agreso-

Provocări la
NEW YORK.

o mie de mili- 
americano-saigo- 
In aceeași peri- 
forțele patriotice 

Vinh
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vehicule militare și o 
mare cantitate de ar
mament de provenien
ță americană. In noap
tea de 8 spre 9 apri
lie, trupe ale F.N.E. 
au distrus, potrivit pri
melor rapoarte, zece 
elicoptere.

granița Cambodgiei

Constituția Ugandei va fi modificată
KAMPALA 11 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în localitatea Ka- 
bale, președintele Ugandei, Milton 
Obote, a anunțat că se vor aduce 
modificări constituției, care vor 
asigura bazele unui stat unificat, 
guvernat de un președinte execu
tiv. Observatorii politici africani 
consideră că prin modificarea Con
stituției Ugandei, președintele Mil- 
ton Obote și guvernul său urmă
resc o întărire din punct de vedere

legal a autorităților de la Kampala 
împotriva regalității și a latifundia
rilor.

Se știe că în această țară afri
cană, la începutul anului, între gu
vernul central și regele Bugandei, 
cea mai mare provincie ugandeză. 
a izbucnit un puternic conflict. Gu
vernul central a reușit însă să-și 
impună autoritatea, zădărnicind 
comploturile și celelalte acțiuni an
tistatale ale elementelor feudale. rReprezentantul permanent al Cambodgiei 

lingă -Organizația Națiunilor Unite, Huot Sambath, a adresat 
numele guvernului său o scrisoare președintelui Consiliului de Se
curitate în care condamnă acțiunile provocatoare ale Tailandei de 
la granița cu Cambodgia. Documentul citează numeroase acte de j 
agresiune săvîrșite de trupele tailandeze la granița cu Cambodgia.

j
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Un accident curios
VARȘOVIA. Un accident cuițios 

s-a petrecut cu un avion de pasageri

Cea mai mare chemare sub arme In S.U.A.
WASHINGTON. Ministerul Apărării 

de încorporare pe luna iunie a.c. Agenția 
porările pe luna respectivă ca fiind cea 
din cursul acestui an. Aceeași agenție relevă 
Iul, numărul celor chemați sub arme lunar a crescut, ajungînd în luna 
mai ]a cifra de 18 000, iar în luna iunie la 19 800. Sporirea numărului ce
lor care sînt chemați pentru încorporări este o consecință directă a pla
nurilor administrației de escaladare continuă a războiului din Vietnam.

al S.U.A. a emis luni ordinele 
Associated Press califică încor- 

mai mare chemare sub arme 
că, de la începutul anu-

pe

polonez al societății „Let“. Imediat 
după decolare de pe aerodromul 
din Viena, avionul a fost atacat de 
un stol de grauri. In cîteva secun
de, întreg corpul avionului și ari
pile au fost acoperite de 1 
păsărilor, iar unele din ele

'i truns și într-un motor, 
oprirea 
imediat
terizare pe corpul lui 
găsite peste 100 de păsări.

lui. Avionul 
pe aerodrom,

pa-
determinînd 
s-a reîntors 
iar după a- 
au mai fost
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VETEROK ȘI UGOLIOK
DUPĂ ZBORUL COSMIC

MOSCOVA 11 (Ager
pres). — La reuniunea 
care a avut loc la Ca
sa oamenilor de știin
ță din Moscova, con
sacrată Zilei cosmonau
tului a fost prezentat 
filmul „Veterok și U- 
goliok după zborul 
cosmic". Filmul prezin
tă revenirea pe Pămînt 
a acestor doi cîini du
pă zborul de aproxi
mativ 22 de zile în ca
bina satelitului artifi
cial sovietic „Cosmos 
110" (februarie — mar
tie 1966).

Imponderabilitatea a 
influențat starea ani
malelor. Imediat după 
aterizare, mișcările lor 
erau foarte lente, stă
teau mai mult culca
te. Dar, după două luni 
și jumătate de la reve
nirea din Cosmos, pa
trupezii și-au revenit 
complet. La reuniune 
s-a anunțat că, ulte
rior, Veterok și Ugoliok 
au avut urmași sănă
toși, care nu se deo
sebesc cu nimic de a- 
nimalele obișnuite.

Cei care au luat cu

vîntul în cadrul reu
niunii au subliniat lar
gul diapazon al cerce
tărilor cosmice efec
tuate de specialiștii so
vietici : probleme pri
vind imponderabilita
tea, selecționarea echi
pajelor navelor cosmi
ce, asigurarea condi
țiilor de viață ale cos- 
monauților în cursul 
zborurilor de lungă du
rată. Se studiază, de 
asemenea, lucrările ce 
pot fi încredințate a- 
paratelor automate și 
a celor ce vor fi exe
cutate de om.

Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


