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TOATE 
BRIGĂZILE 

LA PLAN!
Colectivele majorității ex

ploatărilor miniere din Valea 
Jiului au desfășurat o acti
vitate rodnică jje la începu
tul acestui an. Merită rele
vat îndeosebi exemplul ex
ploatărilor miniere Aninoasa, 
Petriia și Vulcan care au 
încheiat primele 4 luni ale 
anului cu cîte o depășire de 
plan de 9628, 5791, respec
tiv, 2500 tone cărbune. Dar 
rezultatele obținute de colec
tivele minelor ar fi fost 
mult mai mari dacă n-ar fi 
existat un număr însemnat 
de brigăzi sub plan.

Pe primele 4 luni ale a- 
nului, procentajul brigăzilor 
rămase sub plan la exploa-
țări se prezintă astfel :

E. M. Lonea 41,1%
E. M. Petriia 24,3%
E. M. Aninoasa ’ 25,0%
E. M. Vulcan 40,1%
E. M. Lupeni 37,7%
E. M. Urieani 35,1%
E.D.M.N. 35,7%

34,3% 
cauzele acestei 
primă cauză ce 
un 

să
de

mare număr 
nti-și realize- 
plan, o con- 
brigăzilor cu

locurilor 
brigăzile 

de normă 
cea nece- 

realizării planului, 
rămîn sub plan, 

trimestrului I a.

muncă, deși 
o depășire 

mare decît
to- 
In 
c.

C.C.V.J.

Care sînt 
situații ? O 
a făcut ca 
de brigăzi 
ze sarcinile
stituie plasarea 
mai puține posturi decît se 
planifică prin foile de a- 
cord. In această direcție s-a 
atras atenția în nenumărate 
rînduri conducerilor exploa- 

' țărilor, totuși mai sînt ca
zuri cînd prin plasarea ne
corespunzătoare a 
de 
obțin 
mai 
sară 
tuși 
cursul

. pe combinat au rămas sub 
plan 14 brigăzi din cauza 
neplasării cu posturile pla
nificate prin foile, de acord. 
La această situație au con
tribuit exploatările miniere 
Aninoasa cu 4 brigăzi, Lu
peni cu 6 brigăzi, Lonea și 
Petriia cu cîte o brigadă.

Trebuie subliniat faptul 
că deși E. M. Aninoasa a 
avut în trimestrul I 1965 
un efectiv de 125 muncitori 
peste plan, 
peni 167
plan, totuși au 
mai mare număr de brigăzi 
rămase în urmă datorită 
neasigurării efectivelor sta
bilite prin foile de acord. 
Iată o dovadă că la aceste 
exploatări nu sînt judicios 
folosite efectivele de munci
tori 1

Nerealizarea planului de 
către toate brigăzile se da- 
torește și slabei aprovizio
nări și deserviri a locurilor 
de muncă. Brigăzile așteap
tă ore în șir
cier sau vagonete 
provizionarea cu

BADULESCU
serviciul muncă :

C.C.V.J.

iar E. M. Lu- 
muncitori peste 

avut cel

după artifi- 
goale. A- 
lemn și

PAUL 
și salarii

(Coniinuare în pag. 3-a)
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In întrecerea entuziastă ce 
o desfășoară minerii Văii 
Jiului în întîmpinarea celui 
de-al lV-lea Congres al 
P.M.R. locul de frunte îl o- 
cupă colectivul minei Petri- 
la. De la începutul lunii 
mai plusul realizat de mi
nerii petrileni se ridică la 
1 589 tone cărbune. Cea mai 
însemnată contribuție la a- 
ceastă depășire a adus-o 
colectivul sectorului III. A- 
plicînd cu perseverență ini
țiativa „două cîmpuri pe 
schimb și aripă de abataj", 
brigăzile sectorului între ca
re cele conduse de Cîșlaru 
loan, Enache Chiriță, Laszlo 
Ștefan, Bartok Iosif 
Iizat o depășire de 
la începutul acestei 
1-152 tone cărbune.

Bune rezultate au
în cursul acestei luni și co
lectivele sectoarelor II 
și IV.

au rea- 
plan de 
luni de

obținut

____ *.

în
cu

întrecere 
înălțimile
20 mai a. c. în in- 
puțului Aninoasă-sud 

desfășoară о г 
Constructorii

au
turnului

c.

activitate 
i șantie- 

început 
puțului 
— A- 
perioa- 

con-

Din 
cinta 
se 
febrilă,
rului T.C.M.C. 
glisarea 
principal de extracție 
ninoasa-sud. 1 
da 20—29 
structorii noului 
de lot Chelaru Ioan, maistru 
principal Fekete Iosif) au 
ajuns la cota 27 m. Con
structorii s-au angajat să 
termine glisarea puțului pî- 
nă la 10 
țiază în 
scurtarea 
xecuție a 
chipele de dulgheri conduse 
de Istok Bela, de zidari a 
lui Vasile Nicolae 
fierar-betoniști a lui Năsta- 
se Nicolae.

In
mai,

i turn (șef

iunie. Se eviden- 
întrecerea pentru 
termenului de e- 

noului obiectiv e-

și de

Din inima 
pădurilor

In frumoasa
viața a 
din plin 
restiere 
Valea.

Ritmul intens de muncă 
a permis colectivului I. F. 
să depășească sarcinile de 
plan la o seamă de sorti
mente. Au fost produse peste 
planul primelor 5 luni ale 
anului 700 m c cherestea 
de fag, 2020 buc. traverse 
înguste, 200 m c lemn de 
construcții rurale pentru ex
port.

Pe primul loc în întrece
rea ce o desfășoară forestie
rii se află sectorul Cîmpu 
lui Neag.

Raid 
anchetă :

I

■ II л '<•

"a

Turnul puțului principal Aninoasa — sud, ce se execută prin me
toda rapidă a glisării, de către constructorii de la T.C.ALC.

IN MAGAZINE. 
NU IN DEPOZITE I

cunoaște în 
continuă, 
prin re- 
cuprinde 

populația 
de

ale

mă-

Activitatea comercială 
Valea noastră o dezvoltare 
Anul acesta, spre exemplu, 
țeaua de desfacere care 

peste 350 unități diferite,
va primi produse în valoare 
cca. 750 000 000 lei. O bună parte 
din acestea vor fi mărfuri alimen
tare; prin cele 160 magazine 
O.C.L. Alimentara se vor desface
produse în valoare de peste 
300 000 000 lei. Cum sînt aprovizio
nate aceste magazine de către de
pozitele I.C.R.A., în ce fel se res
pectă comenzile date de către ges
tionari la merceologi, în ce
sură sînt asigurate sortimentele de 
produse alimentare cerute de cetă
țeni ? Iată obiectivele raidului no
stru, întreprins zilele trecute prin ma-' 
gazinele și depozitele alimentare din 
Valea Jiului. . л

Comenzi 
marfă - ba

Magazinul alimentar nr. 150 din 
Lonea. Așezat în- 
tr-un cartier nou de 
blocuri, avînd în 
vecinătate mina 
Cimpa II, maga
zinul are un larg 
cerc de cumpără
tori. Aspectul raf-

lip-turilor, arată că din magazin 
sesc multe produse. Sînt aproape 
goale mai ales cele destinate con
servelor de legume .și carne, com
poturilor și dulcețuriior, precum și 
cele de ape minerale.

Gestionarul 
arată un vraf 
fac ? Eu tot 
I.C.R.A., însă 
fa ?". Iată, de 
5 056 din 22 aprilie. S-au comandat 
brînzeturi diferite la cutii, marme
ladă, pateu de ficat, heringi în ulei, 
conserve de 
sari, muștar, 
fost lansată 
conserve de 
cană de legume. Magazinul 
primit însă nici unul din aceste pro
duse.

Gestionarul Domnițeanu a trimis 
în luna mai către depozitele I.C.R.A. 
alte comenzi: nr. 5 116. 5 119, 5 136, 
prin care solicită o seamă de pro
duse. Voiajorul Văduva de la I.C.R.A. 
l-a asigurat că sînt în depozit. Prin
tre acestea se numără un larg sor
timent de produse, zaharoase, bău
turi diferite, dulcețuri și compo
turi, săpun de rufe, ghiveci de gă
tit și ardei' cu orez, gogoșari în 
oțet și drojdie comprimată.

Domnițeanu Costică, 
de comenzi : „Ce să 
cer de la depozitele 
ei nu-mi trimit mar- 
exemplu, comanda nr.

carne de vită, gogo- 
bulion. La 28 aprilie, a 
o altă comandă, pentru 
mazăre, conopidă, to

n-a

Comenzile au plecait, marfa însă 
nu a sosit 1

Dacă venea marfa 
se făcea planul 
de vînzări
Magazinul alimentar nr. 26 este 

plasat în plin centrul Petirilei. Ges
tionarul Poclitariu Valeriu prezintă 
și el o seamă de comenzi neonorate 
de I.C.R.A. Valoarea mărfurilor ne
primite, dar cerute prin notele nr. 
5 032, 5 131, 5 132, se ridică Й- cea. 
50 000 lei. Produsele solicitate nu au 
venit, iar din cauza aceasta, maga
zinul a rămas sub plan cu vînză- 
rille. Nici cel puțin pastele făinoase, 
oțetul, compoturile, sarea fină nu 
au fost livrate de depozit.

— Depozitele I.C.R.A. 
marmeladă, sare, paste 
compoturi și dulcețuri, 
prind produsele din ■ noua 
legume și fructe, iar noi nu putem 

. vinde cele
că zac în 
magazine - 
gestionarul.

Nemulțumire 
I.C.R.A. asigură

gem de 
făinoase, 

Acum ne 
recoltă de

din . recolta veche, pentru- 
depozit, în loc să fie în 

— spune cu amărăciune

față de felul cum 
aprovizionarea, ex-

Mihai ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

Pastel și geometrie plana

Motorul de 100 kW, pentru bobinare, se află în 
mîini sigure : Operația de bobinare o execută comu
nistul Ștefan Gheorghe din secția curent continuu a 
S*R43. ■ Vulcan.

un om intră într-o 
casă nouă, ori.cît ar fi ea 
de curată tot mai găsește cîte 
ceva de făcut. 'S-o comple
teze cu o floare Ia fereastră 
ori să-i decoreze interiorul 
după gustul său.

Gustul I A crescut în in
tensitate, în pretenții și a- 
tinge tot mai mult coordo
natele frumosului. acceptat 
de toată ; lumea. Din gustul 
pentru frumos se 
niile; urbanistice 
ale cartierelor 
străzi largi și 
neon. Și 
frumos, 
cale să 
după o 
Așa se 
tierele noastre. Cînd ajungi

nasc li- 
moderne 

noastre, cu 
lumini de 

tot din dorința de 
omul găsește cu 
„sfințească locul" 

zicală bătrînească. 
înfrumusețează car-

din blocurile 38, 
din 
ca
exemple

cartierul Li
să dăm nu-

- ex-
spon-

lîngă unul 
51, 52, 59 
vezeni — 
mai Cîteva
clami ' într-o pornire 
tană : „Ce artiști !“.

Intr-adevăr, pare că 
mînă de artist a 
după niște reguli, 
el știute, curbele 
tele geometriei 
culorile de toate
împrejurul blocurilor 
tora. Oamenii n-au așteptat 
să li se facă 
gpta. Au săpat 
argilos și l-au
resturi de materiale de con
strucție. Au adus apoi pă- 
mînt vegetal pe care l-au 
presărat peste solul afinat. 
Asta a fost munca. De aici

Cu mîinile 
udat răsadurile

o 
combinat 

numai, de 
și drep- 

plane cu 
nuanțele, 

aces-

încolo oamenii s-au transfor
mat în artiști. Au îmbinat 
culori și linii. Și n-au mai 
așteptat ploaia.
lor au
proaspete, semănate cu iar
bă și flori. Florile au prins 
rădăcini, iarba a răsărit, iar 
acum ochilor li se dezvă
luie un adevărat covor. Și 
nu numai la Livezeni
menii dovedesc bun gust 
pentru înfrumusețarea 
prejurimilor căminului 
La Vulcan, la Lupeni, 
Petriia, oamenii se
pe ei și se întrec cu primă
vara în gusturi. Și asta prin 
munca lor, în orele libere, 
din simpla dorință de a fi 
înconjurați de frumos.

oa-

totul de-a 
întîi locul 
curățat de

îm- 
lor. 

la
întrec
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Succese ale cinematografiei românești

„NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR"
Cinematografia romanească își 

continuă cu succes drumul ascen
dent pe care a pornit. Filmele noas
tre sînt apreciate nu numai în țară, 
ci șl peste hotare. Dovadă elocven
ți sînt premiile decernate unor fil
me românești cu ocazia diferitelor 
concursuri și festivaluri internațio
nale cinematografice.

„Neamul Șoimăreștiîor", care va 
ruâa pe ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie'1 din Petroșani, înee- 
pînd cu data de 2 iunie, primul film 
românesc pe ecran lat, colorat, este 
Inel un pas înainte făcut de cine
matografia noastră.

După ce a realizat filmele „Din
colo de brazi", „Setea", și „Lupeni

O secvență elin film.

’29’1, Mlrcea Drăgan și-a asumat o 
earclnă de mare răspundere: regi
zarea filmului „Neamul Șoimărești- 
lor", după romanul cu același nume 
de Mihail Sadoveanu.

Alături de „Lupeni '29“ și „Tu- 
dor“, „Neamul Șoimăreștilor" par
curge filele istoriei, conîirmînd încă 
o dată că trecutul istoric al popo
rului nostru poate oferi cineaștilor 
subiecte dintre cele mai interesante.

Filmul, ca și romanul, redă fresca 
sotîal-Ietorică a Moldovei secolului 
■ХѴП, cu luptele boierilor pentru 

'domnie, cu suferințele țărănimii asu
prite. Pe acest fundal se va profila 
lupta lui Tudbr Șoimaru și a țăra
nilor din satul său pentru dreptele 
și pâmînt.

Străbătînd filonul istoric al popo
rului român, al Moldovei de acum 
350 de ani, regizorul Mircea Dră-

Vă recomandăm :

MORȚII RAMIN TINERI
Numele Annei Seghers 

este bine cunoscut cititori
lor din țara noastră. Crea
țiile sale cele mai repre
zentative, romanele A șap
tea cruce, Morții rămîn ti
neri și Hotfirîrea s-au edi
tat și în limba română șl 
au fost călduros primite de 
publicul cititor.

Romanul Morțir rămîn ti
neri a văzut iumina tipa
rului în anul 1949, puțin 
după ce Anna Seghers se 
înapoiase în Republica De
mocrată Germană după un 
lung exil la care recursese 
pentru a se putea salva de 
ftirla naziștilor. Pentru tot 
oeea oe a dat mai valoros 
în ultimele decenii literatu
ra germană, cartea Annei 

gan și scenariștii Alexandru Stru- 
țeanu și Constantin Mîtru ne aduc 
in față lupta pentru putere din pri
măvara anului 1612 dintre Ștefan 
Tomșa și Constantin Movilă. Aces
ta din urmă este ucis. Domnitor cu 
dragoste de patrie, Tomșa porun
cește ca boierii care au fost ală
turi de movilești să fie omorîți. Aceș
tia insă scapă fugind în Polonia, 
de unde vor urzi comploturi împo
triva noului domn. Urmărim apoi 
frăția de arme dintre căpitanul Tu
dor Șoimaru — care pribegea de 20 
de ani departe de satul său unde 
tatăl Ii fusese ucis de buzdugan bo
ieresc —, boierul Slmion Bîrnovă 
și hanul tătar Temir-bei, afecțiunea 

lui Tudor pentru Magda, fiica uci
gașului tatălui său, lupta iui Tudor 
pentru răzbunarea tatălui și a nea
mului răzeșesc.

Din distribuția filmului, destul de 
numeroasă, fac parte, printre alții, 
Ctinoscuții actori George Calboreanu, 
Ștefan Ciubotărașu, Colea Răutu, 
Dina Cocea, Mihai Boghiță (Tudor 
Șoimaru), Ana Maria Nicolau, Ion 
Besoiu, Amza Pelea, Dem. Radu
lescu, Fory Eterle, George Măruță, 
Toma Dimitriu.

☆

Vineri după-amiază, la Cannes au 
fost anunțate premiile celui de-al 
iXVlil-lea Festival international ai 
filmului. Juriul a acordat în una
nimitate „Premiul pentru cea mai 
bună regie" filmului românesc „Pă
durea spînzuraților" realizat de

de Anna Seghers
Seghers este deosebit de 
semnificativă. Din fleeare 
pagină a romanului se sim
te hotărîrea de a respinge 
și demasca fascismul pre
cum și îndemnul la vigilen
ță — poziții pe care s-s 
situat intelectualitatea pro
gresistă germană.

Circumscris între cele 
două înfrîngeri suferite de 
militarismul german, inspi
rat, deci, din realitățile șl 
învățămintele tragice ale 
celei mal întunecate perioa
de din istoria omenirii, ro
manul Annei Seghers este 
o amănunțită cronică a ce
lui de-al treilea Reich. Ac
țiunea lui se desfășoară pe

mai multe planuri, scriitoa
rea realizînd, pe fondul ma 
rilor frămîntări sociale ale 
epocii, o foarte fină țesătu
ră epică.

Firele care trebuie sâ-1 
lege pe cititor de eroii ro
manului se întind ușor și 
aceasta se datorește faptu
lui că pentru Anna Se
ghers nu există cută sufle
tească a personajelor sale 
pe care să nu O cunoască. 
Romanul se citește, de a- 
ceea, cu mult interes, lu
mea care îl populează tră
ind, parcă, aievea.

Imagine grăitoare a lup
tei dusă de cei mai buni 
fii ai poporului german ca
re, în ciuda unei crunte te
rori, nu au precupețit nici 
un sacrificiu pentru elibera
rea țării lor de sub jugul 
hitlerist, Morții rămîn ti
neri dobîndește valoarea u- 
nui exemplu tipic de litera
tură militantă.

Livlu Ciulei. După anunțarea premi
ilor, regizorul Liviu Ciulei a făcut 
următoarea declarație: „Sînt foar
te bucuros pentru premierea acestui 
film, care înseamnă în același timp 
o apreciere a nivelului cinematogra
fiei românești, confirmarea presti
giului de care se bucură arta șE 
cultura noastră peste hotare. Sînt 
fericit că cel mai important festival 
cinematografic din lume, îmi oferă 
azi acest premiu. O dată cu satis
facția firească ce o simt în acest 
moment, consider acest premiu și ca 
un imbold pentru munca mea vi
itoare".

Acesta este al doilea premiu ob
ținut de filmul „Pădurea spînzu- 
rațiior", după „Premiul de excelență" 
la al IV-lea concurs tehnic inter
național al filmului de ia Milano 
din anul 1964.

ÎNTÎLNIRE

INTRE CREATORI
Sala clubului C.C.V.J. găzduiește 

azi, la ora 10, o întîlnire între mem
bri ai cercurilor literare „Flacăra" 
Hunedoara și „Minerul" Petroșani.

Cu această ocazie, creatori din 
cele două cercuri vor citi din lu
crările lor literare în fața publicu
lui, apoi va avea loc 6 ședință co
mună de lucru .

La întîlnire pot 
participa toți . iu
bitorii de litera
tură din Valea 
Jiului.

Formația de dansuri a clubului muneitortac din 
Petrii a la o repetiție.

HOTĂRÎ R E
E ziua dinaintea mărețelor plecări, 
Să ii deschidem porțile visării.

E ziua rezervată acelor cugetări

Și hotttririlOr Ce nu se dau uitării.

E ziua-n care visuri м tror purta țn Wor
Spre țărmuri се-or întrece aștep fiire#.

E ziua care-aduce In fața tuturor
Realitatea, modeltnd visarea.
Dar iată-n față marea, albastra mare-a vieții

Și lingă țărm o navă: e nava ti narații,
Ridică ancora, azi, tinerețe f

Pe marea vieții încrezători pornim
Să făurim rloi VisUri îndrăznețe
Și să luptăm, prin nai, să le-mplinimt
Stihiilc-norăjbite , de căuta-vpr

Sd ne oprească mersul înainte.
Le-om birui I Iar visurile sta-vor
Să toarne-n forme citeva cuvinte.
Privește ■— adolescență, pină ce rid-ți iei zborul,
Lumina de Ія preia, O vezi 2 E viitorul 1

NIEOLAE I. MUREȘ Ah' 
clasa a XI-a Școala medie 

Petroșani

fn înfîmpinarea Zilei copilului

LA POARIA CREAȚIEI
In această dimineață cei mai ti

neri membri ai cercului de artă 
plastică din Lupeni își calcă Cu fe
brilitate cravatele purpurii pentru 
a avea o ținută c.îț mai „sobra" la 
vernisajul expoziției lor ce s-a des
chis astăzi în holul clubului din lo
calitate.

Zilele trecute i-am găsit pe micii 
creatori în toiul pregătirilor pentru 
deschiderea expoziției închinate Zi
lei copilului, alături de dascălul lor, 
artistul grafician Iosif Tellmanp.

— încercările noastre de a apro
pia copiii de activitatea artistică își 
găsesc expresia materializată în 
aceste lucrări — mi-a declarat to
varășul Tellmann. Consider pozitiv 
faptul că am reușit Să-l făcetn pe 
copii să găsească o expresie gra
fică corespunzătoare fanteziei lor 
precoce.

Privesc lucrările îhșîrate pe nu
meroase panouri, care, în absoluta 
lor totalitate, poartă ceva din sen
sibilitatea adevărațllor creatori, ceva 
ce se cheamă artistic. In atelierul 
tor. unde frumosul se găsește în 
toate fazele de dezvoltare, de la 
faza embrionară pînă ia cea de ma
turizare, activitatea copiilor consti
tuie o revelație. Simplul fapt că 
numărul mare de copii, care frec
ventează acest cerc, a fost împărțit 
în iței grupe de vîrstă, de la 5 la 8 
ani, de la 8 ani la 10 ani și de la 
10 ani fn sus, dovedește că instrui
rea lor artistică se face cu un înalt 
simț de răspundere.

Activitatea artistică din cadrul car
eului a devenit una din preocupă
rile lor zilnice. Numai așa se poate 
explica că de 3 sau 4 ori pe săp- 
lămînă acești copil sacrifică cîte 2-3 
ore din timpul lof liber pentru arta 
plastică, în timp ce prietenii, cole
gii lor folosesc, acest timp pentru 
odihnă sau joacă. Măsura în cate 
micii creatori au reușit să redea fru
mosul este confirmată de lucrările 
cuprinse de această expoziție. 
Ebergenyi Wiijam, mezinul cercului, 
în etate de numai 5 ani, expune 
lucrări de linogravurî și în acuarelă, 
iar fratele lui. Alexandru, în etate 
de 8 ani, s-a „specializat" mai 
mult în Imogravură.

Lucrările celor din grupa a II-a 
atestă o oarecare experiență în exe
cuție și mai multă îndrăzneală în 
tratarea temelor abordate. M-au im
presionat linogrăvurile, acuarelele și 
lucrările în tempera semnate de 
Cioloca Mariana, Vizitiu Ștefan. Vi
ta Olguța, Bidea Ecaterina și 
Bencze Ladislau.

Cei din grupa a Ili-a, deși nCJ 
puțini la număr, au „producția" cea 
mai mare în cadrul expoziției. Te
mele tratate lasă să se întrevadă 
interesul lor mai accentuat pentru 
peisaje și frumosul cotidian, ca o 
expresie a copilăriei lor fericite. 
Acuarelele și lîhogravurile lui Cson- 
tos Tiberiu și Ocroglici loan poartă 
amprenta unui real talent în tehnica 
execuției. De o sensibilitate evidentă 
dau dovadă lucrările de un colorit 
viu semnate de Griinvald Tiberiu șl 
Fcher Alexandru.

Am vizitat în faza de finisare 
expoziția micilor amatori de artă 
plastică din Lupeni cu convingerea 
că despre talentele enumerate aici 
se va mai scrie.

Tiberiu KARPATÎAN ;

„Decada teatrelor 
dramatice"

In vederea stimulării activității 
teatrelor dramatice și a creșterii ca
lității artistice a spectacolelor. Co
mitetul de Stat pentru Cultură șâ 
Artă organizează între 7 șl 17 iu
nie, în Capitală. „Decada teatrelor 
dramatice".

In perioada martie-mai, o comisie 
a Consiliului teatrelor din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă 
a vizionat circa 60 de spectacole 
cu piese românești și străine, cla
sice și contemporane, selecționînd

prezent cu „Citadela slfetoatt" de 
Horia Lovinescy.

pe cele mai bune. Astfel, la decadă
vor participa in-ai multe teatre din
tară.

Teatrul de Stat Petroșani va ft
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TOATE BRIGĂZILE 
LA PLAN!

(Urmare din pag. l-a) 

g|te materiale se face de la distan
te de multe ori exagerat de mari. 
Acest lucru atrage după sine nefo- 
losirea din plin a celor 8 ore de 
muncâ și, ca armare, nerealizarea 
planului acordat prim foile de acord. 
Pot fi date ca exemplu în acest sens 
brigăzile conduse de Gucu Stan, 
Bălău Petru și Uhrean Nfco- 
lae de la E, M. Vulcan ca
re se aprovizionează cu materiale 
de la distanțe mari, respectiv, 150- 
200 m de la locurile de muncă. Se 
neglijează aprovizionarea cu ma
teriale mai ales a brigăzilor de la 
lucrările de pregătiri. Astfel, de la 
E.M. Lonea brigăzile conduse de 
Gyarmati Andrei, Bocan Gheorghe, 
Costinaș Mircea, toate de la pre
gătiri, au rămas sub plan din cau
za aprovizionării deficitare cu ma- 

( teriale.
к , O altă cauză care a condus la 

«^realizarea planului de către bri
găzi e slaba asistență tehnică la 
locurile de muncâ în vederea evi
tării avariilor. Deși s-a indicat ca 
un inginer sau tehnician să răs
pundă, pe lingă sarcinile obișnuite 
de serviciu, în mod special de cîte 
un loc de muncă. aceasta nu se 
face la toate sectoarele; la locurile 
de muncă asistența tehnică nu se 
ridică la nivelul cerut. Printre mai
ștrii mineri care nu-și îndeplinesc 
obligațiile la nivelul cerut pot fi 
amintiți Cristocea Chiru, Pătrui 
Avram de la E.M. Lonea. Grigoraș 
loan și Lebădă VOicu de la E. M. 
Vulcan, Peter Emerit și Gaspar 
Dănilă de la E.M. Lupeni. Slaba a- 
slstență tehnică a făcut ca intr-o 
serie de abataje să se producă sur- 

/ pâri care au atras după sine ne- 
' realizarea planului de producție. De 

exemplu, Ia E. M. Vulcatî brigada 
condusă de minerul Szabo Balazs a 

■' rămas sub plan în trimestrul I 1965 
din cauza' unei surpări produse la 
frontul de lucru.

Unele brigăzi nu-și realizează sar
cinile de producție din cauza schim
bării locului de muncă în cursul 
limii de mai multe ori. Exemple în 
această direcție se pot da de la mul
te sectoare miniere. Evident, desele 
schimbări ale brigăzilor de la un 
loc de muncă la altul atrag după 
sine nerealizarea planului.

Pe lingă cele arătate mai sus, ră- 
mîner^ sub plan a brigăzilor a mai 
fost A.erminată și de alte cauze. 
S-a observat că unele brigăzi nu 
sînt omogene, riu li se asigură efec
tive de muncitori cu calificarea co- 
respuzătoare.

Pentru ca aceste neajunsuri să fie 
^înlăturate, este necesar să se ana

lizeze în cursul lunii situația bri- 
^ziior care nu-și realizează planul, 
lucru care se face încă în mod spo
radic. Conducerile exploatărilor și 
sectoarelor trebuie să ia măsuri pen
tru eliminarea deficiențelor arătate 
precum și a altora care se ivesc. Es
te necesar să se urmărească zilnic 
situația realizării planului de către 
fiecare brigadă precum și dacă este 
plasată cu posturile planificate. 
Acest lucru a fost indicat tuturor 
exploatărilor de către C.C.V.J. Se 
cere ca fiecare sector să țină o evi-

dență zilnică a modului cum se 
realizează planul de :ătre fiecare 
brigadă și cum îi sînt asigurate 
posturile. Să fie urmărite îndeaproa
pe de către conducerile sectoarelor 
și normator schimbările și, în con
secință, să se refacă planurile bri
găzilor cînd situația locurilor de 
muncă se modifică radical.

Conducerile exploatărilor și sectoa
relor trebuie să ducă o muncă sus
ținută în vederea asigurării condi
țiilor tehnico-organizatorice și de 
aprovizionare a tuturor brigăzilor 
pentru ca acestea să-și poată reali
za ritmic sarcinile de pian.

Să se combată cu toată hotârîrea 
concepția greșită ce mai dăinuie la 
unele cadre de conducere și anume 
că ridicarea la plan a tuturor bri
găzilor ar duce la depășirea fondu
lui de salarii planificat. Faptele au 
demonstrat de nenumărate ori Că 
această concepție nu este' întemeia
tă, deoarece la sectoarele care au 
dovedit o preocupare susținută pen
tru reducerea continuă a numărului 
de brigăzi sub plan se realizează e- 
conomii la fondul de salarii și, in
vers, Ja sectoarele care neglijează ri
dicarea Ia plan a brigăzilor rămase 
în urmă se depășește fondul de 
salarii, lată cîteva exemple în acest 
sens pe primele 4 luni. Sectoarele 
1 E. M. Lonea, I E. M. Petrila. 11 
E.M. -Petrila au avut brigăzi sub 
plan doar în proporție de 12,5%, 
26,3%, respectiv, 22,2%, iar la fon
dul de salarii au realizat ecoriomii 
de 45 200, lei, 70 000 lei. respectiv, 
130 000 lei. Or, sectoarele II E.M. 
Aninoasa, III și V E.M. Lonea au 
avut sub plan 50,0%, 55,52%, res
pectiv, 50,0% din numărul total al 
brigăzilor, și au depășit fondul de 
salarii cu 149 000 lei, 92 550 lei, res
pectiv. 20 896. lei.

Este necesar deci ca atenția tutu
ror colectivelor de la exploatările 
miniere să fie îndreptată permanent 
spre ridicarea la plan a tuturor bri
găzilor, cale sigură de depășire a 
sarcinilor de plan, de realizare a an
gajamentelor de întrecere .

Frumosul și utilul expuse la loc de vază... sau cum se aranjează cu 
gust o vitrină; în cazul nostru cea a magazinului de sticlărie și porțelanuri 
din cartierul Viscoza Lupeni.

Sunetul prelung al clopoțelului a 
anunțat sfîrșitul ultimei ore de curs. 
Pe coridoare veselie și ntitltă, multă 
curiozitate. Doar cei dinte-a Xl-a 
pășeau grav, emoționați. De fapt 
emoția i-a cuprins pe .toți cei care 
participau la festivitatea încheierii 
cursurilor clasei a Xl»a seral de 
la Școala medie Petroșani: pro
fesori, elevi, invitați.

Semnalul începerii festivității l-a 
dat absolventul l’ompiliu Narița. 
Adresîndu-se profesorilor, acesta a 
spus: „De cîteva clipe, clopoțelul, 
pentru noi, cei dintr-a XI-а, a sunat 
pentru ultima oară, dțndu-ne de știre 
că au trecut cei patru ani de stu
diu in școala medie. Părăsim aceas
tă școală cu noi cunoștințe asimilate 
în timpul cursurilor, cu sentimentul 
mîndriei pasului înfăptuit și totoda
tă cu adînca recunoștință pentru pro
fesorii noștri care, timp de 4 ani 
tie-au înconjurat cu dragoste, ne-au 
îndrumat pașii în tainele științei, cul
turii..."

A luat apoi .uvîtitul reprezentan
tul claselor a X-a seral, loan Flo- 
rea, care le-a urat absolvenților noi 
succese în viilor. Clipa cfea mai 
emoționantă a festivității a fost 
aceea a predării „cheii succesului" 
de către Pompiiiu Narița, elevului 
loan Floreă, moment ce a fost mar
cat de aplauze îndelungi. Au urmat, 
felicitările reciproce între elevi, în- 
rnînarea de buchete de flori de că
tre elevii dintr-a X-a celof dintr-a 
XI-а. Nu au fost uitați nici profe
sorii, Elevii absolvenți le-au înmî- 
tiat acestora buchete de flori, cîte 
un caiet de însemnări șî simbolica 
lămpiță ntiniereasca, semn ai recu
noștinței elevilor față de profesorii 

-lor. Au răspuns din partea cadrelor 
didactice, profesorul Eugen Pali, di
rectorul adjunct al școlii medii și 
profesorul Simion Părăianu, șeful 
secției de îtivățămîrit.

...Un ultim sunet de clopoțel și 
festivitatea a luat sfîrșit. A- 
șadar. încă o promoție de se- 
raliști și-a luat rămas bun de la 
școală. La urările profesorilor. ale 
colegilor din clasele mai mici, le 
•atașăm și noi pe ale noastre, dorind 
promoției de seralisti 1964-1965 noi 
succese în viitor.

C COTOȘPAN

Mărfurile ra magazine, 
nu în depozite I

(Urmare din. pag. l-a)

primă și gestionarul Nivel t Ioslf de 
la magazinul alimentar nr. 77 — 
Lupeni, Avram Victor și Galea Pe
try de la unitatea 44 — Vulcan ca 
și alții, care au numeroase comenzi 
neonorate.

La I.C.R.A. acasă
Dimipeața, Ia depozitul cetiitaal 

de mărfuri din Petroșani, e multă 
forfotă. Mașinile vin și pleacă, mun
citorii sortează și încarcă mărfurile, 
gestionarii se agită ta recepție și 
Jrfedaraa produselor. După masă 
însă...

— Depozitul nostru cuprinde peste 
o sută de vagoane marfa — spune 
tov. Demeter Iosif, directorul filia
lei I.C.R.A. — Petroșani. De aici, 
aprovizionăm cele mai multe maga
zine alimentare din Valea Jiului, ca 
și unitățile T.A.P.L. cu băuturi.

— Magazinele prințese greu riiar- 
fa, comenzile nu slnt onorate...

— Depozitul are o capacitate re
dusă, avem oameni puțini, mașinile 
fiu ajung —- vine răspunsul prompt. 
'Apoi, avem multe inventare, • vin 
convoaie întregi de vagoane cu 
marfă — explică tov. Demeter.

— l.R.T.A. pune ta dispoziția 
I.C.R.A. mașinile pentru transportul 
mărfurilor alimentare de la depozit 
Ia magazine — declară tov. Cape- 
lar A'tadar, directorul autobazei Pe
troșani. Dar ne nemulțumește pro
fund faptul că I.C.R.A. folosește a- 
ceste mașini numai înainte de ma
să. Depozitul lucrează numai pe un 
schimb. Cum poți să aprovizionezi 
sute de unități comerciale lintnai 
dimineața ? De ее nu lucrează 
I.C.R.A. pe două schimburi ? In 
acest fel mașinile noastre ar avea 
mai mult spor, iar magazinele ar 
putea fi aprovizionate și după- 
emiază.

— Introducerea aprovizionării pe 
două schimburi, este măsura cea 
mai potrivita spune, tov. Abala- 
șiu Emil, șeful serviciului comercial 
Al O.C.L. Alimentara. Avem o sea
mă de magazine care lucrează pe 
două schimburi. La acestea, se poa
te aduce marfă în orele cînd la ce
lelalte este pauză pentru masă. Apoi, 
după-ahiiază, pînă seara la ora 20, 
să se aprovizioneze celelalte uni
tăți. Pînă la sfîrșitul schimbului H, 
lucratorii din depozite pot face ale
gerea mărfurilor și stocarea lor 
după comenzi, iar dimineața, o dată 
cu sosirea mașinilor, ele ppt fi în
cărcate și expediate.

— Fiecărui magazin i se cere să 
aibă un stoc anumit — tampon — 
de mărfuri, spune gestionarul NiVelt 
Iosif de ia magazinul nr. 77 Lu
peni. Depozitul I.C.R.A. din locali
tatea noastră, lucrînd pe uh singur 

schimb, nu reușește să facă față 
nici la necesitățile curente: numai 
în Lupeni exista 13 magazine ali
mentare, fără a socoti unitățile 
T.A.P.L. pe care le aprovizionează 
cu băuturi tot I.C.R.A. Ori, să sa
tisfaci cerințele magazinelor doar în 
cîteva ore, dimineața nu e lucru 
ușor. Deci unica soluție e aprovizio
narea lor după-amiază.

☆

Iată cîteva păreri ale unor oameni 
competenți în problema ridicată. In
tr-adevăr, în prezent aprovizionarea 
magazinelor alimentare nu se face 
pe măsura cerințelor. Depozitele 
I.C.R.A. nu onorează o seamă de 
comenzi, cu toate că în depozite 
produse se găsesc din belșug. Mar
meladă exista stocată pentru ©ca. 
2 ani, dar comenzile nr. 5 068 din 27 
aprilie de ta magazinul nr. 44 Vul
can și nr. 5056 din 22 aprilie a ma
gazinului 150 Lonea — de pildă — 
nu au . fost onorate iar unitățile res
pective au stat săptămîni de zile 
fără marmeladă. Același lucru cu 
sarea, compoturile și dulcețurile, con
servele de legume, apele minerale 
șl alte asemenea produse de care 
sîm pline depozitele, dăr comonztie 
magazinelor nu se onorează.

Rezolvare eihrtă
Aprovizionarea magazinelor pe 

doua schimburi este singura soluție, 
împotrivirea conducerii I.C.R.A. față 
de introducerea lucrului pe două 
schimburi în depozite, nu este jus
tificată dpcît de comoditate.

Direcția comercială a- Sfatului po
pular regional și organele respective 
ale Ministerului ConterțutaT Inte
rior împreună cu secția comer
cială locală — sînt în măsură că 
dispună soluționarea acestei si
tuații : mărfurile să fie în maga
zine, nu să zacă în depozitele 
I.C.R.A. Introducerea lucrului pe 
doîiă schimburi la aceste depozite, 
folosirea din plin a capacității de 
transport a mașinilor, onorarea tu
turor comenzilor emise de maga
zine — sînt cerințe obligatorii pen
tru buna desfășurare a activității 
I.C.R.A.

Planul de desfacere în Valea Jiu
lui de 750 000 000 lei pe anul acesta 
— din care peste o jumătate de mi
liard tei produse alimentare — cere 
ca I.C.R.A. să nu mai fie o frtnă 
între fabricile producătoare și con
sumatori, activitatea ei să se des
fășoare operativ I Soluția este na 
clădirea de noi depozite și înzecireâ 
numărului de mașini, cum se pre
tinde, ci sporirea rulajului, vitezei 
de circulație a mărfurilor, ' ca ele 
să nu stea stocate un timp lung 
în depozite ci să ajungă operativ în 
magazine I

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Mu
zică pentru fanfară; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 5,40 Cîntece și jocuri 
populare; 6,00 Sport; 6,07 Muzică 
ușoară; 6,35 Piese distractive de 
muzică ușoară; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Uver
turi și dansuri de estradă; 7,30 

■ Sfatul medicului : Tratamente mo- 
z*x4eme în afecțiunile pulmonare; 7,35 

, jnunțuri, muzică; 7,45 Soliști de 
/muzică; ușoară; 8,00 Sumarul ziaru
lui „Scînteia"; 8,04 Selecțiuni din 
operete îndrăgite; 8,30 Melodii și in
terpret de muzică ușoară; 9,30 Prie
tenii lui DO-RE-MI; 10,00 Buletin 
de știri; 10,03 Sonata nr. 7 opus 3t) 
în Do minor pentru vioară și pian 
de Beethoven; 10,30 Melodii popu
lare; 11,00 Recital de operetă; 11,15

DE RADIO
mai
„Noroc bun'%— emisiune de cîntece 
despre mineri; 11,30 lnterpreți de 
muzică populară; 12,00 Buletin de 
știri; 12,03 Sonata tir. 2 opus 6 îh 
Fa minor pentru vioară și pi-aii de 
George Enescu; 12,25 „Melodii... 
melodii" — muzică ușoară; 13,00 
Concert de prînz; 14,00 Buletin de 
știri; 14,101 Formații și orchestre de 
muzică ușoară; 15,00 Sonata nr. 4 
în Si bemol major pentru orchestră 
de coarde de Rossini; 15,30 „Fol
clorul în interpretarea copiilor"; 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Arii din opere interpre
tate de Lucia Bercescu; 16,30 Vreau 
să știu; 17,00 .Muzică , ușoară : de. 
Noru Demetriad; 17,15 „Pe ulița 
darului" — melodii populare; 17,30 
Pe teme industriale; 17,55 Muzică; 
18,00 Colocviu despre tinerețe; 18,50 

Varietăți muzicale; 19,40 La micro
fon Jean Claude Pascal; 20,00 Ra- 
diogazeta de seară; 20,30 Revista 
melodiilor; 21,00 Canțonete și sere 
nade; 21,20 Limba noastră. „Discu
ții despre vocabular". Vorbește acad, 
prof. AL Qraur; 21,30 Muzică de 
jazz; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 „La porțile 
nopții" — melodii lirice; 23.52 Bule 
tin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 „Un nume drag" — mu
zică ușoară; 7,60 Melodii populare; 
8,10 Piese distractive de estradă; 8,30 
Formații vocale și instrumentale de 
muzică ușoară; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 „Aleea trandafirilor" — muzică 
ușOară; 9,30 lnterpreți de Ieri și de 
azi ai operetei; 10,00 Melodii de es
tradă; 10,30 Pagini orchestrale din 
opere; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Noi înregistrări realizate în studiou
rile noastre; 11,17 Duete și trio-uri 
vocale de muzică ușoară; 11,30 Ем- 

certul pentru vioară și orchestră de 
Mircea Basarab; 12,04 Coruri din o- 
pere; 12,15 Valsuri interpretate de 
fanfară; 12,30 Folclor muntenesc: 
13,00 Buletin de știri; 13,03 Pagini 
alese din muzica de balet; 13,30 Poe
me clasice; 13,46 Prelucrări corale 
de Zaharia Popescu; 14,00 Selecțiuni 
din opereta „Sărutul Cianitel" de luri 
Miliutin; 14,35 Melodii populare: 
15,00 Buletin de știri; 15,10 Vă plac 
aceste melodii ? 15,30 Din viața mu
zicală a orașului Galați; 16,00 So
liști și formații artistice de amatori;
16.30 Cvartetul de coarde nr. 5 de 
Alfred Mendelshon; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Muzică 
ușoară interpretată de Doina Badea;
17.30 Sfatul medicului: Tratamente 
moderne in afecțiunile pulmonare; 
17,36 Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Vechi cîntece populare; 18,30 Recital 
Petre Ștefănescu-Goangă; 18,40 Pa
gini alese din muzica de estradă; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Noutăți 

pentru prietenii operetei; 19,30 Agen
da teatrală; 19,50 „Seară romantică" 
— muzică ușoară; 20,30 Noapte 
bună, copii; 20,40 „Cîtu-i Maramu
reșul" — muzică populară; 21,00 
Radiojurnal. Sport; 21,20 Pentru fie
care cîte o melodie; 22,30 Marl in
terpret ai operelor lui Mozart; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Concertul pen
tru orchestră de Zeno Vancea; ÎS,31 
Melodii lirice; 0,52 Buletin de știrb

Cinematografe
\ 31 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Năzdrăvăniile tai Koja; REPUBLI
CA : Răzbunătorul; PETRILA : Dez- 
rădficînații; ISCRONI Călătorie Î11 
cosmatom; ANINOASA: Banda de 
Uși-



STEAGUL R©ȘO^

Situația ram ine încordată 
la Santo Domingo

LUCRĂRILE CONSILIULUI 
DE TUTELA AL O.N.U.

SANTO DOMINGO 29 (Agerpres).
Situația din capitala Republicii 

Dominicane continuă să rămînă în
cordată. După ciocnirile dintre „for
ța interamericană" și trupele im- 
bertiste, care s-au produs joi la 
Banca din Santo Domingo cînd con
tingente interamericane au încercat 
să preia controlul acestei bănci, vi
neri au avut loc incidente între 
„forța interamericană" și trupele co
lonelului Caamiano, care s-au opus 
preluării Direcției generale de in
formații. Ія buletinul său oficial a- 
ceșt birou de informații tocmai a- 
nunța că trupele de ocupație nord- 
americane au violat joi acordul în
cheiat, încercînd să lărgească în 
detrimentul pozițiilor ocupate de tru
pele -tui Caamano zona culoarului de

Ședința reuniunii ministeriale O.S.A.
WASHINGTON 29 (Agerpres).
Vineri seara a avut loc c ședință 

informativă închisă a reuniunii mi
nisteriale a Organizației Statelor 
Americane, consacrată situației din 
Republica Dominicană. După cum 
se știe, lucrările reuniunii urmau să 
înceapă joi, dar au trebuit să fie a- 
mînate, întrucît în capitala S.U.A. 
au sosit doar miniștrii de externe ai 
Braziliei și Paraguayului. După cum 
relatează France Presse, „cercurile 
oficiale americane nu iau în tragic 
absența celorlalți miniștri de ex

EVENIMENTELE DIN BOLIVIA
ф Descoperirea unui 

nou complot
ф Forfele militare nu 

au eliberat minele ocupa
te

LA PAZ 29 (Agerpres).
Colonelul Gallardo, ministrul mun

cii și securității în junta guverna
mentală boliviana a anunțat vineri 
că în Bolivia a fost descoperit uri 
nou complot, de această dată la 
Sucre, localitate situată la aproxima
tiv 600 km sud-est de La Paz, ca
pitala țării. Au fost arestați mai 
muiți ofițeri și numeroși funcționari 
care au deținut posturi importante 
în timpul guvernului Iui Paz Es- 
tenssoro, fostul președinte al Boli- 
viei, exilat în prezent în Peru.

Agențiile de presă apreciază că 
„descoperirea" acestui complot este 
menită de fapt să ofere un pretext 
pentru regimul militar instituit de junta 
de a înăspri și mai mult măsurile 
luate împotriva sindicatelor miniere 
care . au protestat împotriva expulză
rii din țâră a liderului -lor, Juan 
Lechin. Deși vineri nu s-au semna
lat noi incidente între armată și 
mineri, situația din țară continuă 
să' rămînă sub tensiune. Forțele mi
litare nu au eliberat minele ocupate 
și nu au satisfăcut majoritatea re-

Cuvîntarea 
președintelui 
Guineei

CONAKRY 29 (Agerpres)
Președintele Guineei, Seku Ture, 

a rostit o cuvîntare radiodifuzată, în 
care a criticat campania desfășurată 
de unii conducători de state africane 
împotriva reuniunii la nivel înalt a 
O.U.A., programată pentru luna sep
tembrie la Accra, Această campanie, 
a declarat Seku Ture, urmărește să 
semene confuzie în rîndurile parti
zanilor unității africane, este în
dreptată îndeosebi împotriva progra
mului și Cartei O.U.A. Unitatea a- 
fricană, a spus el, nu constituie un 
scop în sine, ci un mijloc de luptă 
al popoarelor africane pentru pro
gres și pentru eliberarea definitivă 
a continentului african. 
— ■■ - J ■
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securitate care separă forțele celor 
două părți în conflict. Se menționa, 
de asemenea, că această violare din 
partea trupelor .americane a fost a- 
dusă la cunoștința forței interaipe- 
ricane însărcinată să suprav^tțppg 
„culoarul de securitate" și „zona in
ternațională".

In ambele tabere, a colonelului 
Caamano și respectiv a gepergjului 
Imberi Barreras au fost organiggtg 
vineri mitinguri. La unul din ecește 
mitinguri,, colonelul Caamano a 8- 
nunțat că guvernul său refuză să 
accepte ca salariile funcționarilor 
„constitu(ionaliști“ să fie plătite de 
către O.S.A. „Acceptarea acestor 
Ьаці, a spus el, ar putea atenta la 
onoarea și demnitatea poporului do
minican".

terne, deși o consideră regretabilă". 
La ședința de vineri, celelalte țări 
latino-americane au participat cu re
prezentanți speciali ai miniștrilor de 
externe.

O propunere a secretarului de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, relatează a- 
genția United Press International, 
vizînd crearea unui comitet de con
silieri însărcinat cu căutarea unei 
soluții politice în Republica Domini
cană, a fost primită cu răceală, 
participanții la ședință manifestînd 
puțin entuziasm față de această for
mulă.

vendicărilor formulate de mineri la 
încheierea acordului de încetare a 
focului. Liderii sindicatelor miniere 
sînt urmăriți pentru "activitatea lor, 
unii dintre aceștia fiind nevoiți să 
se retragă la ambasadele străine din 
capitală.

Marfin Bormann
FRANKFURT PE MAIN 29 (A- 

gerpres).
Un purtător de cuvînt al procura

turii din Frankfurt pe Main . a de
clarat vineri că după toate probabi
litățile fostul Reichsleiter al celui 
de-al treilea Reich. Martin Bormann 
mîna dreaptă a lui Hitler, trăiește 
ascuns undeva, înitr-o țară latino- 
americană. El a arătat că de cînd 
procuratura din Frankfurt pe Main 
a emis un mandat de arestare îm
potriva Iui, instituind în același timp

Noi ciocniri între trupele 
indiene și pakistaneze

DELHI 29 (Agerpres).
In ultimele două zile au. avut Ioc 

noi ciocniri între trupele in
diene și pakistaneze în zona de 
demarcație din Cașmir. Purtătorii 
de cuvînt ai forțelor armate din cele

LA BRUXELLES

Continuă consultările în vederea 
soluționării crizei guvernamentale

BRUXELLES 29 (Agerpres).
In capitala Belgiei continuă . con

sultările în vederea soluționării cri
zei guvernamentale care a izbucnit 
după alegerile generale de duminica 
trecută. Se așteaptă ca regele Bau- 
douin să desemneze o personalitate 
care să efectueze o misiune de in
formare (se menționeză în acest sens 
numele ministrului de stat de Schrij- 
ver). Sarcina celui investit cu a- 
ceastă misiune ar fi exclusiv de a 
găsi o bază de înțelegere între cele 
trei principale partide — social-creș-

NEW YORK 29 (Agerpres).
La New York au început lucrările 

celei de-a 32-a sesiuni a Consiliului 
de tutelă al Organizației Națiunilor 
Unite. Este examinată situația insu
lelor din Pacific, aflate sub tutela 
S.U.A.. Marii Britanii, Australiei și 
Noii Zeelande. Luînd cuvîntul, re- 
pfjBgențpntul Uniunii Sovietice, P. 
IfâfQgfff a arătat că puterile tute
lare împiedică eliberarea acestor te

Mlia adeplata di [oiileiol Mal ii UI. 
h Biohlema Wesiei de ni

LUSAKA 29 (Agerpres).
Comitetul special ai O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, care timp de o săptămînă 
și-a desfășurat lucrările la Lusaka, 
a adoptat vineri noaptea o rezolu
ție propusă de grupul țărilor afro- 
asiatiee în problema Rhodesiei de 
sud. Rezoluția cere eliberarea tutu-

COLOMBO

Miting de protest împotriva agresiunii 
amerieane în Vietnam

COLOMBO 29 (Agerpres).
Vineri după-amlază. în capitala 

Ceylonului a avut , lqa un mare mi
ting organizat de Consiliul Păcii 
din- Ceylon și Asociația ceyloneză de 
solidaritate a țărilor din Asia și Africa, 
în semn de protest împotriva agre
siunii americane în Vietnam. Au 
luat cuvîntul președintele partidului 
„Sri Lanka-Freedom". d-na Sirimavo

trăiește ?
o recompensă de 100 000 de mărci 
pentru cel «sate va furniza informa
ții suficiente ca Bormann să fie a- 
r est at, s-au primit numeroase scri
sori, multe contradictorii, care sem
nalează prezența acestuia în diferite 
locuri de pe glob. Purtătorul de cu- 
vînf a tăcut cunoscut că a cerut fi
ilor lui Bormann să depună mărtu
rie la procuratură. Unul dintre ei, 
Adolf Martin Bormann a declarat 
eă nu există dovezi absolut sigure 
că tatăl său este mort.

două părți au declarat că s-au în
registrat. pîprderi serioase în oameni 
și materiale de luptă. Vineri, repre
zentantul Indiei la O.N.U. a adre
sat Consiliului de Securitate o plîn- 
gfere împotrivă Pakistanului.

tini, socialiști și liberali — în vede
rea revizuirii constituției. Abia după 
ce va putea fi realizat un acord în 
acest domeniu va fi - abordată pro
blema formării unui nou guvern. 
Pînă în prezent nu a fost propusă 
nici o formulă pentru constituirea 
unei coaliții guvernamentale. Unii 
observatori sînt de părere că socia
liștii ar fi înclinați spre constituirea 
unei; noi coaliții cu social-creștinii. 
Dar aceștia din urmă par să fie mai 
circumspeeți, dorind poate o coali
ție' tripartita (inclusiv liberalii).

ritorii în pofida cererilor clare cu
prinse în Declarație cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale și în. rezoluții ale 
Adunării Generale. Denumind insti
tuția tutelei un anacronism istoric, 
el a cerut aplicarea imediată a De
clarației. Reprezentantul american, 
D. Dickinson, a încercat să demon
streze că teritoriile respective se în
dreaptă spre autoguvernare.

. ror deținuților politici din Rhodesia 
de sud și reafirmă dreptul poporului 
sud-rhodesian la independență în 
condițiile transferării puterii majo
rității populației africane.

Hotărîrea Angliei de a nu parti
cipa la vot a fost întîmpinată cu 
critici aspre din partea reprezentan
ților țărilor africane.

Membrii comitetului au plecat 
sîmbătă la Dar-Es-Salaam unde își 
vor continua lucrările.

Bandaranaike, S. A. Viikremasinghe, 
președintele C.C. al P.G. din Cey
lon, N. M. Perera, secretar general 
al partidului Lanka Sama Samaj și 
alții, care s-au pronunțat în spriji
nul luptei de eliberare a poporului 
vietnamez. Intr-o rezoluție adoptată 
de participanții la miting se cere 
încetarea imediată a acțiunilor mili
tare din Vietnam, evacuarea din a- 
ceastă tară a trupelor americane și 
respectarea strictă a acordurilor de 
la Geneva pentru Vietnam.

BUDAPESTA. La invitația Ca
merei de Comerț a R. P. Ungare, 
lâ 28 mai a sosit la Budapesta o 
delegație a industriașilor francezi, 
alcătuită din 36 de persoane, repre
zentând importante concerne in
dustriale.

PARIS. Congresul partidului 
M.R.P. a acceptat vineri seara pro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- < -ț

In câteva. rânduri
punerea primarului socialist al Mar- 
siliei, Gașton Defferre, privitoare la 
crearea unei alianțe de partide, de 
la socialiști la creștini-democrați, 
pentru apropiatele alegeri preziden
țiale dîn Franța.

WASHINGTON. Transmisia in
tercontinentală a programelor de 
televiziune prin intermediul sateli
tului de comunicații „Early Bird" 
va costa circa 7 000 dolari per oră.

TUNIS. După o dezbatere de trei 
săptămîni, Adunarea Națională a 
Tunisiei a aprobat noul plan de 
dezvoltare economică și industriali
zare, pe o perioadă de patru ani.

DUBLIN. In primul trimestru al 
acestui an, Irlanda a înregistrat în 
comerțul său exterior un deficit în 
valoare de 43,3 milioane lire sterli
ne. Restrîngerea exporturilor și spo
rirea importurilor provoacă serioase 
griji noului guvern de la Dublin.

ANKARA. După intervenția deta
șamentelor de jandarmi, care s-a 
soldat cu un mort și doi răniți,

MOSCOVA

ішішаш №ilal nenonal 
maxim Gorki

MOSCOVA 29 (Agerpres).
La Moscova a fost inaugurat la 

28 mai un muzeu memorial Maxim 
Gorki. Muzeul se află, în casa în 
care marele scriitor și-a petrecut ul
timii cinci ani dim viață. Printre o- 
biectele expuse se află biblioteca 
personală a lui Gorki compusă din 
10 000 de volume cu adnotările 
scriitorului.

Simpozionul international 
de demografie

PRAGA 29. Corespondentul Ager
pres, Liță Alexandru, transmite :

Intre 25 și 28 mai la Liblice (R.S. ,
Cehoslovacă) a avut, loc simpozionul 
internațional de demografie orga ' 
zat de Asociația demografică de i pe 
lingă Academia de științe a R. S. 
Cehoslovace. La simpozion au luat 
parte specialiști din Cehoslovacia și 
invitați din R. P. Bulgaria, K. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, R. P. Română, R. P. Ungară 
și U.R.S.S.

O răscoală a țăranilor j 
din Pakistan

CAR ACI 29 (Agerpres).
O puternică răscoală a izbucnit în 

statul pakistanez Dir, situat în re
giunea de nord-vest a acestei țări. 
Numărul răsculaților este de circa 
10 000, iar bilanțul ciocnirilor dintre 
ei și trupele statului comandate de 1 
șeicul Khursro ■ este următorul: trei 
saie arse din temelii, 250 de morți, 
sute de acri de culturi distruse.

Corespondentul din Peshawar al 
ziarului „Jang" relatează că tulbu
rările au izbucnit după ce șeicul a 
desființat sistemul „Begar" (muncă 
fără plată), potrivit căruia moșierii 
beneficiau de o perioadă de muncă 
neplătită a țăranilor.

sîmbătă a luat sfîrșit „răzvrătirea" 
unui grup de 200 de deținuți dintr-o 
închisoare din localitatea Adana. 
S-a realizat o înțelegere -într'^gu
vernatorul local și condamnați.

STOCKHOLM. Lordul Chalfont, 
ministru de stat britanic pentru pro
blemele dezarmării, a sosit la Stock
holm. El va discuta cu membri ai 

guvernului suedez probleme în le
gătură cu dezarmarea.

GENEVA. Australia s-a oferit să 
acorde țărilor în curs de dezvoltare 
tarife preferențiale la anumite pro
duse din exporturile lor.

TOKIO. Sîmbătă, submarinul ato
mic american „Snook" a părăsit 
portul japonez Sasebo, -unde a sta
ționat cinci zile. Sute de locuitori 
ai orașului au participat la o ma
nifestație de protest, cerînd ca ase
menea vizite să nu se mai repete.

DAKAR. Intr-un comunicai dat 
publicității la Dakar, de către re
prezentanța Partidului african al 
independenței din Guineea portu
gheză și insulele Capului Verde, se 
arată că un număr de soldați por
tughezi, din trupele colonialiste au 
trecut de partea forțelor patriotice.

CAIRO. Un puternic incendiu 
izbucnit în localitatea Kafr Al- 
Manshi din apropierea orașului 
Cairo a mistuit peste 300 de locu
ințe. Un număr de 18 persoane 
și-au găsit moartea.
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