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■rgM al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.fl. și al Sfatului popular orășenesc

I

înființarea 
liceelor 

de 
specialitate
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au hotărît ca, începînd cu 
anul școlar 1966-1967, pe baza Di
rectivelor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
să se: înființeze licee de speciali- 
tate (industriale, agricole, econo
mice și pedagogice) cu durata de 
4—5 ani.

Rețeaua liceeJoi de specialitate 
va fi publicată în ziarele „România 
Liberă" și „Scînteia tineretului" din 
5 iunie a.c.

t

Examenele de admitere în aceste 
licee -se vor desfășura cu începere 
de Ia 22 iunie a.c.

Legea de organizare a liceelor 
de specialitate va fi supusă spre 
dezbatere apropiatei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

■ Un ajutor însemnat în îndeplini
rea cu succes a sarcinilor lucrători
lor din comerț îl dau echipele de 
Control obștesc. S-a vorbit mult des
pre echipele de control obștesc, în 
nenumărate rînduri a fost subliniată 
competența cu care acestea acțio
nează în sectorul circulației marfa 
rilor.

Unii vînzători, sau șefi de unita
te zîmbesc, string mina membrilor 
echipelor, îi primesc ca ceea ce 
sînt în realitate — ajutoare de nă
dejde, prieteni, tovarăși, pe cînd 
alții — e drept tot mai puțini la 
număr — uneori dau din colț în 
colț și se uită nemulțumiți la vizi
tatorii nepoftiți. Gontrolorii obștești 
sînt primiți într-un fel sau altul, 
d.upă cum într-un fel sau altul este 
și activitatea ce se desfășoară în 
unitatea comercială vizitată. Cură
țenia Ia locul de muncă, corectitu
dinea în servirea cumpărătorilor, 
prezentarea frumoasă a mărfurilor 
sînt atributele bunului gospodar. fConfinuare în pag. 3-a)

Ma^zinal rw aalcservlre 41* cartierul Braia — Lupeni, modern si bine sDrovizionat. satisface 
•Tipa ați Ie cumpărătorilor.

In adînc, succese la înălțime
Munca, acest creator de bu

nuri materiale este cîntală din 
toate instrumentele și în toa
te limbile. Adevăratul sens al 
muncii s-a cristalizat însă nu
mai în orinduirea noastră so
cialistă cînd toate bunurile 
create prin consumare de e- 
nergie și entuziasm uman se 
revarsă cu o căldură binefă- 
cătoare asupra celor ce le-au 
făurit. Elogii și cuvinte de 
laudă merită și munca mine
rilor din sectorul IV al minei 
Vulcan.

Plusul de cărbune extras de 
ei de la începutul anului și 
pînă în prezent se ridică la 
peste 2 200 tone. îmbucurător 
este faptul că această cantitate 
de cărbune extrasă peste plan 
a tost obținută aproape în ex
clusivitate pe baza creșterii 
productivității muncii, dovadă 
că pe lingă hărnicie și entu
ziasm, colectivul sectorului și-a 
organizat mai bine munca, a 
știut să folosească din plin

Aparat pentru înscrierea grafică
a curbei piciorului

Un colectiv de medici din Bu
curești condus de dr. Remus Ludu, 
de la Centrul de medicină sportivă, 
a realizat un aparat cu ajutorul că
ruia se înscrie grafic curba picio
rului, putindu-se constata cu ușu
rință unele defecțiuni din naștere.

în sprijinul comerțului
care primește cu zîmbet pe contro
lorii obștești, pe când reversul a- 
cestora îl reprezintă cei pe care îi 
„deranjează" asemenea vizitatori.

îndrumate de Consiliul local al 
sindicatelor din Petroșani, echipele 
de control obștesc au desfășurat, în 
perioada care a trecut de la alege
rea lor, o activitate rodnică, efec- 
tuînd numeroase vizite la unitățile 
comerciale ce le-au fost reparti
zate. Se remarcă activitatea depusă 
de echipele de control obștesc con
duse de tovarășii Hegedus Arpad și 
Alb Ludovic de la U.R.U.M. Petro
șani, Găină Petru de la E. M. Pe
tala, Mischie Gheorghe de la E. M. 
Uricani, Mischek Rudolf de Ia mina 
Lupeni și altele.

Studiind sesizările înscrise de 
controlorii obștești în registrul de 
control și inspecție, am întîlnit o 
serie de aprecieri pozitive, legate 
de activitatea lucrătorilor comer
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tehnica din dotare. Puține co
lective de sectoare miniere se 
pot mîndri cu o depășire a pro
ductivității muncii care să. în
treacă cu 500—600 de kilogra
me cărbune pe post pe cea pla
nificată inițial. Colectivul sec
torului IV al minei Vulcan a 
reușit insă această performan
tă. In abataje, productivitatea 
a oscilat intre 6,88 și 8,20 tone 
pe post, ceea ce înseamnă de
pășirea cu 1—3 tone a celei 
planificate. Sint succese care 
confirmă că in adînc de mină 
se făuresc succese de mare 
înăl(ime.

Important: randamentele spo
rite și depășirile cantitative de 
plan obținute de sector s-au 
ținut lanț în fiecare lună ce a 
trecut din acest an. In aprilie 
însă colectivul sectorului s-a 
aflat într-un mare impas. în
trecerea în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a partidului era 
în toi, iar pe graficul reali
zărilor, în dreptul sectorului

cît și în urma unor eforturi sau 
accidente.

Spre deosebire de celelalte me
tode existente în acest domeniu, 
noul aparat dă posibilitatea unei 
examinări funcționale a piciorului 
îb stedfcă sau în efort. (Agerpres) 

ciali, de aprovizionarea și deservi
rea cumpărătorilor. Asemenea apre
cieri se referă la magazinele nr. 16 
din Lonea,- nr. 39 din Uricani; nr. 
2 și 42 din Petroșani.

Pot fi întîlnite însă și sesizări cri
tice, cu privire la lipsa unor sorti
mente solicitate și mai ales la u- 
nele neajunsuri legate de buna de
servire. Pe linia aprovizionării, au 
fost semnalate deficiențe la magazi
nele nr. 36 din Uricani, nr. 62 Pe
troșani și Ia chioșcul de tutun nr. 
97 din Petrila.

Sesizările făcute de echipele de 
control obștesc sînt analizate și re
zolvate operativ de către conduceri-

FEDER DEZIDERIU
merceolog principal

O.G.L. Produse Industriale
Petroșani

9 Lucrările Congre
sului al XNI-lea al 
P.C. din Cehoslova
cia

• „Surveyor “ continuă să 
transmită fotografii

(pag. 4-a)

IV continua sa persiste sem
nul minus. Azi așa, mîine la 
fel și sfîrșitul lunii se apropia 
vertiginos. Colectivul sectoru
lui și-a strips insă rîndurile și 
greutățile care au dus la ră- 
mînerea în urmă au început să 
fie înlăturate. Redresarea a 
început, iar minusul scădea 
văzind cu ochii. In ultima zi 
din lună, plusul de cărbune 
era de 252 tone. La obținerea 
lui a contribuit întregul colec
tiv. Merită însă scos în evi
dență aportul brigăzilor con
duse de comuniștii Șerban Ni- 
colae, Tucaciuc Mihai și Sima 
llie.

...Luna mai colectivul sec
torului IV al minei Vulcan a 
început-o cu hotărîrea fermă 
de a înscrie noi succese. Per- 
severind pe drumul ascen
dent al realizărilor, colectivul 
sectorului IV ai minei Vulcan 
a încheiat luna mai cu o de
pășire de plan de 305 tone.

Unde mergem?
AZI

• Teatrul de stat „Valea Jiului" 
prezintă la ora 20, în sala sa din 
Petroșani, un spectacol cu piesa 
„Simple coincidențe" de Paul Eve- 
rac.

- • La ora 17, pe terenurile spor
tive din Uricani *i Vulcan încep 
meciuri de fotbal in cadrul cam
pionatului orășenesc.

MÎINE
• Intre orele 9 și 14, pe stadio

nul „Jiul" din Petroșani are loc 
etapa orășenească a campionatului 
republican de atletism pentru se
niori și Juniori, iar la ora 17,30 e- 
tapa interregională a campionatului 
republican de juniori, în cadrul că
reia își vor disputa întîietatea e- 
chipele de juniori Aurul Brad și 
Știința Craiova.
• Pe terenul de handbal din A- 

ninoasa se întîlnesc, în cadrul cam
pionatului regional, la ora 11, echi
pele de handbal Minerul Aninoasa 
și Refractara Alba.

9 Meciul de fotbal Minerul Lu
peni — Vagonul Arad începe la 
ora 17,30 pe stadionul din Lupeni.
• La Lonea, în cadrul campio

natului regional de fotbal se în
tîlnesc echipele Parîngul — Re
fractara Alba. (In deschidere joacă 
juniorii).

• Teatrul de stat „Valea Jiului" 
prezintă în Petroșani, la ora 20, 
piesa „Simple coincidențe" de Paul 
Everac.

Invitație la Reșița
Pe stradă, în frizerii, la cafenea, 

peste tot emoții. Ce facem mîine 
la Reșița ? Se întreabă colegii de 
masă, tovarășii de plimbare, toți 
acei care doresc din tot sufletul 
promovarea echipei de fotbal „Jiul" 
în categoria A.

Este o întrebare grea.
Răspunsul am încercat să-l aflăm 

vineri dimineață la plecarea spre 
Reșița, a lotului echipei.

Toți își dau seama de importanța 
meciului, cu toții știu că echipa de 
fotbal din Reșița nu a cunoscut în- 
frîngerea pe teren propriu în ac
tualul campionat.

„Vom lupta pînă la epuizare" ne 
spunea Crăciun, fiind aprobat de 
întreaga echipă.

Cei care au • văzut meciul de la 
Turda sînt convinși că și la Reșița 
jucătorii vor forma același tot u- 
nitar, ajutîndu-se reciproc, jucînd

Plecarea 
din Capitală 
a inalfilor 
oaspeți 
iranieni

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala, Maiestatea Sa Imperială Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr,
Șahinșahul Iranului, care la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

Suveranul Iranului a fost însoțit 
de la reședința sa pînă la aeroport 
de Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
traseu, au salutat călduros pe 
Sahinșah. La aeroport se aflau 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători de instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
generali, ziariști. Erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La sosirea pe aeroport, coman
dantul batalionului de onoare a 
prezentat raportul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. In semn de 
salut au fost trase 21 salve de 
artilerie. Șahinșahul Iranului și 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România au 
trecut în revistă batalionul de o- 
noare aliniat pe aeroport. înaltul 
oaspete își ia rămas bun de la 
persoanele oficiale aflate pe aero
port și de la șefii misiunilor diplo
matice.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
aclamă călduros pe Suveranul ira
nului. Pionierii îi oferă flori.

înainte de a se sui în avion, 
Maiestatea Sa Imperială Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și-a luat 
rămas bun de la președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, de 
la președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer. Din 
ușa avionului, Șahinșahul Iranului 
răspunde cordial saluturilor celor 
prezenți la aeroport.

Pînă la frontieră, nava aeriană a 
Maiestății Sale Imperiale a fost 
escortată de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

(Agerpres)

întrecere 
cultural-artistică

Formațiile clubului muncitoresc 
din Vulcan se pregătesc intens, 
de trei săptămîni, pentru întrece
rea cultural-artistică cu clubui mi
nier din Ghelar. Spectacolul de 
confruntări va avea loc în orașul 
Hunedoara.

De remarcat este faptul că con
ducerea clubului, cu sprijinul pri
mit din partea școlilor din orașul 
Vulcan a reușit să realizeze o sui
tă de dansuri formată din 5 ge
nerații care vor interpreta jocuri 
din toate regiunile țării.

Olga VÎTCA
Vulcan

la o înaltă ținută sportivă, cu un 
moral ridicat.

In timpul unui meci se pot ivi 
și situații grele — cum foarte pro
babil se va întîmpla și în cetatea 
oțelului. Și în clipele grele, ce mult 
contează, încurajarea publicului, 
faptul că simți că, alături de cei 
11 angajați în luptă sportivă, alte 
sute de tovarăși spectatori sînt a- 
Iături și trăiesc meciul împreună 
cu echipa.

Iată de ce vă facem o invitație 
la Reșița, pentru a mări numărul 
acelora care, pe terenul de sport 
bănățean, să dorească din toată ini
ma, o comportare la nivel înalt a 
echipei noastre, în lupta grea pen
tru șefia clasamentuluL

Iată de ce vă invităm la Reșița 
și sperăm că duminică va fi o zi 
însorită pentru suporterii echipei 
JiuL



Încastrate pu- 
terme în so], înăl
țimile create de 
natură șl cele 
create de om se 
iUprapun undeva 
in spațiu.

UNDE 
N U- I 
CAP...
_Văl de trotuare. Aceasta 

Me, precum faptele o confir
mă, noua variantă a unui 
vechi proverb. De altfel, nu
mai formă proverbului e altă, 
dCi in ultimă analiză tdt pi- 
aOâfdle pietonilor trag pOnoâ- 
OOJe.

Păienjenișul de canale, Con- 
RbCte, Cabluri electrice de Sub 
cfildariffl trebuie și 61 realizat 
Rtmva. Dâr dacă trotuarele cad 
victimă lipsei de... cap, atunci 
teCfufile se schimbă.

Nu rară sînt astfel de cazuri. 
Mai aCuffi cîteva luni s-â tre
cut lâ îngroparea unui cablu 
tlMtlc pe Uii traseu câte a 
pornit pe lîngă podul aflat 
aeufn în construcție peste Ma- 
leia. continuînd CU. Strada Mi
hai Viteazul, Cotind apoi pe 
Oo$Câ. Probabil din Cauza vi
rajului brusc, de 90 grade, coi 
de la șantierul de fețele al 
LR.R.H. au amețit, căci pur și 
kiffiplu și-âU pierdut direcția : 
au IfiCeput cu săparea șanțului 
pe trotuarul dinspre calea fe- 
tată ăl străzii Cloșca. Du-pă Ce 
trotuarul a fost sfîrtecat și Șâri- 
țuL. început de Săpat pe o dis
tantă de inșii bine de 100 m, s-a 
hotărît schimbarea traseului pe 
COălaltă parte â străzii. Moti
vul : pe partea trotuarului din
spre linia ferată mai fusese în
gropat. mai înainte, un alt Ca
blu. Pe porțiunea săpată, pă- 
fiiîntul a fost aruncat înapoi in 
Mnț, iar deasupra au fost în
grămădite pietre. Și așa stă Șl 
•cum de pe lâ mijlocul lunii 
Aprilie. Pe celălalt trotuar, sub 
oare a fost pozat cablul, cel 
pilțin S-a tutnat un pic de be
ton pe deasupra șanțului, pes
ta care, cine știe cînd, se va 
putea ctrpi asfaltul. Dar pe par
tea cealaltă ?

Cei de la șantierul rețele ăl 
I.R.E.H. nici nu mai trec pe 
acolo căci se tem să nu li se 
tulbure buna dispoziție Cînd își 
amintesc de cheltuielile făcute 
inutil, fără nici o justificate, 
cu trotuarul pe Care sînt obli
gați să-l refacă.

Nici cei de la secția arhitec
tură și sistematizare său de lâ 
secția de gospodărie din ca
drul sfatului popular nu Vot 
Să treacă pe aici. Ce contează 
un trotuar spart în plus în 
Petroșani cînd atîtea altele au 
avut ace'eași soartă!

Discuție cu...
Braia din 

Pentru că din 
locatatli ie... 

să vorbească

Cartierul 
Lupeni. 
modestie, 
codesc 
despre ei, cu toate că
au motive de laudă, 
„m-ăm adresat" unui 
bloc eu o întrebare la 
care am primit lift răs
puns tălmăcit Miei:

„Md numesc C3. 
M-am născut o dată eu 
noui cartier. La început 
eram zgifiat și mizgăiit 
de copii. Scările îmi pâ- 
reau pustii nici vaze 
de flori, nici tablouri...

Afară, pe sub margi
nile 
deschlSCtă 
pau 
teau 
lele, 
tiau 
din mormanele 
înconjurau, 
să le zică copiilor ceva ? 
Săreau părinții eu guta...

Nu mai puteam supor
ta degradarea la care e- 
ram supus.

Dar, într-o zi... loca
tarii ș-tui adunat eu is- 
ții la sfăt. De față sta 
și administratorul Dră- 
ghici Iulian, de lă sec
torul I.L.L. Lupehi. In 
cadrul discuțiilor comi
tetul de locatari a fost 
Criticat pentru că se 
dovedise a fi slab orga- 
nizat&r. Lacatarii pre- 
terii i la ședință au for* 
mulat unele propuneri: 
voiau să 
comitetul 
Schimbe 
interioară 
catarul Kohicskă P. s-d 
oferit să ajute Ia nive
larea tetenulul și să a- 
ducă brati - pentru pluh- 
tat în jurul blocului.

trotuarelor copiii 
„galerii'1. Să- 

toată ziulica și Sc6- 
cu scoaba piettice- 
Aduceau și. împrăș- 
peste tot pămînt, 

ce mă 
Cine putea

fie reorganizat 
ți blOCtli să-și 
Înfățișarea -- 
mai ales. Lo

...Mama poate fi 
făloasă că 
are.

un bloc t
I v-Gaizlet Nicolae s-a o-| ®

o
»â

ferit să confecționeze 
băhăă. Achim fosil 
tapate trotuarul, Csotno 
lanos să aducă flori. Și 
tați... să participe la în- 
irumusețarea mea.

Cineva a pus și pro
blema copiilor, tinde să 
se joace PI ? Și tot lo
catarii au găsit soluția i 
S-a propus ca in timpul 
liber cineva să se ocupe 
tft copii. Zis și tăcut. 
Un părinte ii sttînge pe 
copii in casa scării, să 
ascu.'te o poveste sau să 
vizioneze Uii diii'ilffi. th 
ăhUmite zilP se organi
zează excursii scurte cu 
prichindeii ptin apropiere.

Și așa, copiii au de
venit cuminți. Locatarii 
du nivelat pămîntul. Au 
plantat pomi. In jurul 

spă- 
tttul-

plantat pomi. In 
meu s-au „născut" 
fii verzi șl covoare 
UColore de flori.

be la inttăre și 
la fiecare ușă 
țenie. La geamuri și uși 
— perdele. In casa scă
rilor te intîmpină aspec
te plăcute : flori. ta
blouri, pe uși etichete în 
caiete cu sticlă eu nu
mele locatarilor și... o 
liniște desăvîrșită. Cam 
ătît pot să vă spun des
pre locatarii mei".

Discuția cu blocul C 3 
din cartierul Brăia Lu- 
pehi desigur e imagina
ră (dăr faptele sint au
tentică). Blocurile n-au 
grai, bacă ar avea grai 
ele s-ar adresa tuturor 
locatarilor cu tugămin- 

păstrați-vâ, îngriji
și faceți-vă locu- 

cit mai frumoasă.

pina 
cură-

tca : 
ți‘Vă 
ința

Petru BREBEN, 
tehnician

• diagnostic precis : cu* 
loscutui pictor Samuel Morse (in

ventatorul alfabetului care îi poartă 
numele pentru telegrafie) i-a ară
tat odată unui prieten al său, ifie- 
dic, un tablou ifllltuiat „Fa patul de 
suferința", pe care tocmai îl termi
nase.

-=• Ce pătere ai î — l-a întrebat 
MorSe.

— Cred Că are malarie.

* ÎNTRE FRAȚI: o dată' regele 
Carol al ii-iea ai Angliei se plimba 
fără escortă pe străzile Londrei 
Fratele mi, ducele de York, Ia ru
gat să llli-și mai riște altădată viața 
în teiul acesta.

— Nu te teme pentru mine — i-a 
răspuns regele, glumind. Nu este

nici o primejdie. Nici un om din 
Anglia nu ar dori Să diSpăt, Ștliafi 
Că ai să-ttli iei locul.

ir • micuța shiriey Temple, care 
fost ani de-a rindui idolul pu

blicului cinefil, nu văzuse niciodată 
curcubeul, Intr-o zi, ieșind din Stu
dioul uhde turna, ea â observat UII 
arc multicolor care se întindea de 
la un capăt 
După Ce l-a
a întrebat:

— Tăticule,
asta ?

la celălat al cerului, 
privit îhcîntatâ, îetîța

pentru ce e reclama

• REFLECȚIE: Toată lumea 
plînge de lipsă de memorie, 
nimeni — de lipsă de minte.

Se
dar

în*DE CELE mai multe ori 
chidem ochii atunci cînd ne temem 
Să-i deschidem.

VARIETĂȚI
Arieaal pi Ml 
mi ilenei

O Ochipă â ufiei în
treprinderi din Erfurt 
(R. D. Germană) care 
se ocupă de strîngerea 
munițiilor de război, a 
descoperit pe fuiidul 
unui heleșteu, într-o 
pădure de lingă Loben- 
stein, 7 500 de deto
natoare de minfe, 210 
obuze șl 330 încărcă
turi pentru armele an
titanc, toate din timpul 
Celui de-al doilea răz
boi mondial. Echipa a 
fost îndrumată spre a- 
ce*t ’adevărat arsenal 
de un băiat care găsi
se în heleșteu o pușcă- 
mitraiieră.

Mii Miliții

(dinErhard Frantz
R.F.G.), în virstâ de 29 
de ani, care și-a pier
dut ambele brațe In
tr-un accident de mun
că, își conduce singur 
mașina. Construită la o 
firmă din Heidelberg, 
mașina sa este lipsită 
de volan (care nu i-ar 
folosi la nimic), avîtld 
în schimb o serie de 
butoane automate (por
nire, frînare, schimbă
tor de 
tor de 
rupător 
pe care 
nevrează cu picioarele, 
genunchii sau pieptul.

Viteză, Indica- 
direcție, între- 
electric ele.) 
Frantz le ma-

Un senator republi
can american a primit 
prin poștă, din Cârti- 
bodgia, un dar de Anul 
nou, neobișnuit — uii 
elefant (se știe că e- 
lefantul este emblema 
partidului republican). 
Cînd animalul, Cate 
cîntărea aproximativ 6 
tone, a ajuns la vama 
din San Francisco, se
natorul a trebuit să 
plătească pehtru livra
rea lui aproximativ 
2 000 de dolari. Elefan
tul fusese trimis din 
Cambodgia cu taxă in
versă.

IN ULTIMUL timp, 
populația globului pă- 
fiiîntâsc a crescut 
fiecare an cu 
milioane de oameni, 
ceasta înseamnă, 
medie, circa 190 000 
oameni pe zi, 8 000 
pe oră, 130 — pe mi
nut, 2 — pe secundă.

80 la sută din sporul 
populației de pe glob 
revine țărilor din Asia, 
Africa și America La
tină.

in
65—70

A- 
în 
de

monede. Dintre ele a-au 
păstrat pină în zilele 
noastre numai trei.

VIRGULELE au apă
rut în perioada dintre 
secolele XV Șl XVI 
Ele au fost introduse 
de editorul venejlati 
A Ido ManuZzi. Pînă a

LA EXPOZIȚIA in
ternațională dp lâ New 
York din 1964 a fost 
prezentată o monedă 
suedeză de aramă dlti 
secolul al XVlI-lea, cîrt- 
tărind aproximativ 20 
kg. Este cea mai mare 
$i cea mai grea mone
dă din lume.

In 1867, monetăria 
suedeMi a e&is în to
tal 20682 de asemenea

Misferul 
din dosul perdelei vărgate

Intre magazinele „A- 
limentara" ți „Textila" 
aflate în clădirea hale
lor din Petroșani se află 
o încăpere — pe timpuri 
pare-se tot magazin — 
fără finfflă, cu ușa veș
tile ZâVOrită, Cu fereas
tră mare a Vitrinei a- 
coperită de o perdea 
vărgată. Această perdea 
vărgată acoperă de mul
tă vreme un mister, căci 
nu fie permite să ne 
dăm seanța dihțr-o pri
vire cum se pricep to
vărășii din Comerț să 
„folosească" in scopuri 
necomerciale un spațiu 
care, judecind 
lucrurile, n-ar putea 
deeît magazin. ‘' 
optăm pentru

săllătos 
fi 

Nu, nu 
încă un

bufet, sint destule. In 
schimb ia hale ar fi 
foarte la îndemifi* gos
podinelor un magazin de 
desfacere a pîinii. Sau 
chiar încă un magazin 
de produse lactate, căci 
celălalt — atuflei CÎfid 
are ce vinde — e veșnic 
aglomerat. In orice caz, 
folosit in scopuri co* 
merciale, acest spațiu 
poate adune Servicii im* 
portante îmbunătățirii a- 
provizionăril populației. 
Aceasta 
mult cu 
vărgată, 
ar camufla 
poate ascunde 
care e folosit 
tiu în prezent 
gazie.

atît maidu
cit perdeaua 

oricît de bina 
vitrina, nu 

scopul rn 
acest spa> 
— ca ma*

Sidef sintetic anorganic 
obținut ia Cluj

Specialiștii întreprin
derii „Chimica" din Cluj 
au obținut un nou pro
dus pînă acum impor
tat ! Sideful sintetic a- 
norganic. Spre deosebi
re de guanina organica 
— denumire sub care 
mai este cunoscut side- 
ful — produsul sintetic 
prezintă calități superi
oare — rezistență la tem-

peratura de prelucrare, 
pătrunderea in profunzi
mea materialelor caro 
sint placate cu această 
substanță de maro efect 
estetic. Noul produs, rea
lizat cu materii pritae 
indigene, a și fbst uti
lizat cu succes la side- 
farsa plăcilor de mase 
plastice.

(Agerpres)

numărul actelor de 
vandalism comise de 
aceștia. Astfel, valoa
rea geamurilor sparte 
in fiecare an de copiii 
din New York este e- 
valuată la peste 5 
lioane de dolari, 
minlslrația, școlile

Cangurul cenușiu Sare 
peste 8 m, del finul — 
3 m, elanul -- 4 m.

mi- 
Ad
din

PRIMA moară a foăt 
constrttțtă în Polonia, 
in a doua jumătate a 
secolului 
voarele 
din anul

al Xli-lea. Iz- 
scrise, datînd 
1145, vorbesc

$ I I A T I (A
lunci, în cărți fiu se 
folosea altă punctuație 
deeît punctul ți două- 
puncte.

GA. URMARE a sla
bei preocupări pentru 
educația copiilor de 
vînstă școlara din 
S.UA, se înmulțește

Chicago au trebuit să 
cheltuiască peste 850 
mii de dolari pentru 
reperarea (stricăciunilor 
pricinuite de elevi.

IN LUMEA animale
lor, recordul la sări
turi oate deținut de an
tilopa eu laba ntflra, 
care sare peste 12 m.

despre moara de apă 
di» Lunatice, care face 
parte in prezent din 
voievodatul Rzeszow
Primele mori de vini 
sint consemnate latr-un 
act din 1271.

RECORDUL la oier 
gara aparține ghepar

dului, care poate aler
ga cu 112 km/h pe O 
distanță de 90 km, ur
mat de gazelă (96 
km/h), struțul african 
(80 km/h pe o distan
ță de 800 m), rinocerul 
(36 km/h), girafa (51,â 
km/h), elefantul african 
40 km/h). Broasca țes
toasă fiu parcurge de
eît 0,7 km/h.

RECORDUL la înot 
este deținut de peștele 
spada, caro poate îno
ta peste 100 km/h. Del
finul este și el un Imn 
Înotător — 60 km/h. 
De asemenea, ractoteni 
albastru *1 pHUte Am- 
râtor înoată «a M 
km#. ...

In cn MMian 
zborul in amu #an » 
cordul ii Minattca .
m. nwatl 
50H0 «.

S.UA


Controlul obștesc 
Tn sprijinul comerțului

Pe urmele materialelor publicate 

Jumătate de măsură
(Urma tu din pag. l-a) 

l« organizațiiter comercLale, Apor
tul adus de controlul obștesc in 
vederea îmbunătățirii activității co- 
meremie este substanțial.

Ift vederea Obținerii unor rezul
tate mai bune ar fi de dorit ca, Ia 
unele consfătuiri de producție din 
Organizațiile comerciale, să fie invi
tați si fitefllbri ai echipelor de Con
trol obștesc.

Itl ce privește soluționarea cit mai 
operativă a sesizărilor făcute de

WflUl dintre 
muncitorii frun-
I
4a,I în ptoddcțle 
de la mina Uri- 
cafii, lăcătușul 
Ștefi ■ Ntebdim. 

echipe, ar fi bihe ca șefii unități
lor în câre s-a făcut controlul să 
prezinte conducerilor organizațiilor 
comerciale, in tertnen do 5 zile, re
gistrul de inspecție și control co
mercial, în vederda analizării și 
stabilirii măsurilor necesare înlă
turării deficiențelor sesizate. Astfel 
se vor asigura condiții optime pen
tru rezolvarea operativă a sugesti
ilor și propunerilor făcute de echi
pele de Control obștesc în unitățile 
coffietciate din Vatea Jiului.

Ih numărul 5122 din 9 aprilie al 
ziarului „steagul ro,u“ a apărut ar
ticolul „URMĂRIȚI GRAPICELfi Oii 
EXECUȚIE? LE RESPECTAȚI?" în 
care erau criticate o seamă de de
ficiențe ce se interpun în caisa în 
cadrării în graficele de execuție a 
lucrărilor din ansamblul de locuințe 
Livezeni V. Răspunsul pe care l-a 
trimis redacției conducerea Grupu
lui 2 de șantiere at T.R.C.H. cit și 
situația existentă pe teren dovedesc 
că colectivul șantierului de te Li- 
vezeni ă ținut seama de critica adu
să și a procedat în consecință la e 
reorganizare a procesului tehnolo
gic de execuție de ia lucrările de 
sistematizare pe Verticală Și finisaje 
exterioare rămase restanță din anul 
trecut. Ca o urmare firească a a- 
cestei' reorganizări cartierul nou Li- 
vezetti capătă iot măi mult: aspec
tul de lucru terminat.

In numărul 5 124 din 12 aprilie 
însă, aceeași unitate era criticată 
pentru faptul că, eliberînd blocul 
D 1 din același cartier și ptedîn- 
du-1 definitiv I.L.L., nu a completat

Gambrinus, vafe și... gafe
In articolul „REPAUSUL MfiU DU

MINICAL" publicat ÎB numărul 8110 
din 18 mai, T.A.P.L. Petroșani era 
criticat pentru faptul c§ nu orga
nizează bine deservirea la restau
rantul „Gambrinus" în zilele de 
odihnă, precum și pentru faptul că 
remizierii serveSc înghețata în 
păhăruțe (vafe) prea mici. Râspuh- 
»ui T,a.P.l. sună, citam: „Pentru 
elucidarea aeestor sesizări fie per
mitem a vă arăta, nu ca o scuză. 
Ci ca o realitate, că la grădina 
„Gambritius" am numit momentan 
numai doi ospătat) dare îfi cursul 
săpt&mînii fac o vînzare destul de 
mică, iar cînd grădina se mai a- 

Obiectate săBitarB tti o săatfiă de 
dceesotll, bă măi rmlli, în Unele a- 
păffâtfteilte oblfeCtete ăanităte* sînt 
complet deteriorate.

De unde rezultă un proces ver
bal daetilogtaflat 1a uri tind pe o 
pagină și jumătate cuprinzînd adeste 
lipsuri, proces verbal înaintat de 
I.I..1.. grupului fR.C.11., pentru lua
rea de măsuri „în termen de 60 de 
Zile", Mai repede nici nu se putea, 
de unde rezultă că administrația 
l.fc.L. a dat o semnătură de comple
zență și acum trage scurtă pînă la 
16 Iunie, dată la care va executa 
singură completările, în contul 
f.R,C.H., termenul de 60 de zile 
expirînd atunci,- de unde se vede 
că tovarășul Mocanu loan, cel ce 
ne-a sesizat despre această sitdație 
poate să mai aștepte încă 20 de zile 
Cum a așteptat atît; de unde rezul
tă că e un carusel al hîrtlilor care 
se învîrtește fără rost după o tra
iectorie vicioasă; de unde rezultă... 
Ge să mai rezulte? La două Situa
ții difieiie, T.R.I&H. a răspuns Cu o 
jumătate de măsură. Și nu-i bine.

glotnerează si în special duminica, 
a h&rmai ea sa nu facă o deser
vire corespunzătoare". E rformal ?! 
E normal oare, tovarăși de la 
t.a.p.l. oa daterită unor eaicuie 
prea contabilicești 8ă-i Stricați omu
lui o duminică p© care o merită cu 
prisosință după o Săptămînă de 
Uiuncă ?

Cît privește vafele pentru În
ghețată „apte regretul nostru și 
nemulțumirea consumatorilor" ve
dem că și de acum înainte ne va 
curge printre degete înghețata cum
părată de la remizieri. După cum 
spuneți, I.C.R.A. livrează vafe mici 
dar face gafe mari în felul a- 
cesta.

îi nfiffia 
imh soi

îil ba*â Unor lini CUsp6ziții 
date de organele de Îndrumare 
a activității pescarilor sportivi, 
zilele în tare pescuitul este 
permis pentru membrii fiHalel 
A.G.V.P.S. Petroșani au fost 
Stabilite după cum urmează:

Pe rîul Jiul (Jiul de est de 
te confluența cu Jiețul în aval 
și Jiul de vest de la tnnilu- 
ența cu pîrîul Bruia in aval, 
inclusiv porțiunea dellteUiub 
pină ia comuna Sadu), pescui
tul este permis patru Zile pe 
săptămînă, respectiv marți; jet, 
sîmbătă șl duminică.

Pe fiul Strei (porțiunea Baru 
Mare — SubcetatO), pescuitul 
este permis trei ziie pe săp- 
tămlnă — joi, sîmbătă și du
minică.

Pe toate apele de munte ă- 
flate în folosința filialei Petro
șani, pescuitul este permis două 
iile pe săptămînă — joia șt 
duminica.

O noutate: Cu începere de 
la 1 iunie s-a admis pescuitul 
și în Iacul de 1a Paroșenl (Talii 
fără fund), populat cu păstrăv 
curcubeu de filiala A.G.V.P.S, 
Petroșani. Aici pescuitul este 
liber două zile pe săptămînă 
— marțea și vinerea — CU per- 
misiunea de a reține un nu
măr de 5 (cinci) exemplare te 
dimensiunea de 25 cm. In caz 
că se va constata că peștele 
nu a ajuns la dimensiunea le
gală de pescuire, se va dispu
ne prelungirea duratei de o- 
preliște.

Cei care nu vor respectă Zi
lele afectate pescuitului, care 
sini, după cum se poate ve
dea, diferite potrivit caracte
risticilor apelor respective, nu
mărul de pești admis a fi re
ținuți precum și dimensiunile 
reglementate de lege pentru 
fiecare specie, sînt pasibili de 
sancțiuni.

De ce lipsesc goalele?
Gurtea minei Dîlja. Ora 11. Un 

otm îmbrăcat de șut umblă de colo- 
colo fără să pară a avea vreo o- 
ctipâție precisă. Aflăm că este ar
tificier, îl Cheamă Moroșan Vasile 
pi are sarcina să se ocupe de asi
gurarea producției din blocul II. A 
iețlt din mină pentru Că pînă lă 
acea eră nu a primit nici un va- 
goilet gel.

Maistrul principal lake Ștefan ur
mează să plece în subteran cu 
Schimbul II, E nemulțumit și ex
plică de ce :

— Trei zile 1a rînd am făcut 
Comenzi pentru material lemnos și 
hu am primit nimic. Din această 
cauză n-am putut podi abatajele 
Cameră nr. 2 vest și 3 est, iar 1 
est și nr. 2 au intrai în presiune. 
Nici vagonete goale nu prim-im su
ficiente și nici la tim-p. Dacă pri
meam goale, avînd în vedere că 
linie de front avem suficientă a» 
Cum, puteam să depășim planul din 
luna mai cu vreo 2 500 tone, așa, 
Cu greu am realizat un plus de 
1 200 de tone. Stau vagonete răs
turnate și defecte la puțul orb nr. 
1, în circuitul puțului nr. 1, în 
transversala nr. 2 la orizontul 565,

Locțiitorul șefului sectorului I 
producție, tov. ing. Stănescu Eugen, 
tiu-și poate explica de ce sectorul 
de transport nu manifestă mai mul
tă grijă pentru utilaje. Un singur 

exemplu : bande de te cuteutorul 
de căxbuhe se defectează deseori. 
Cu teate acestea nu 1 se fdc în
trețineri cu săiptămînile șl nici nu 
este organizată o echipă de între
ținere rapidă.

Să vedem ce părere are condu
cerea sectorului de transport.

Maistrul principal Pop Alexandru 
(care înlocuiește pe șeful sectoru
lui) justifică desfășurarea necores
punzătoare a transportului prin lip
sa de efectiv, funcționarea defec
tuoasă a instalației de haldare de 
la puțul auxiliar nr. 1, lipsa de 
piese de schimb, Referitor la re
pararea vagonetelor defecte, tov. 
Pop ne informează că de aceasta 
problemă se ocupă doi oameni. 
Plecăm în căutarea lor, să vedem 
în ce condiții muncesc.

In curte, în jurul a 15 vagonete 
răsturnate; unele defecte și altele 
reparate, cu mențiunea „Gata", 
dar... n-au fost băgate In sCărflll. 
La haldă, alte vagonete defecte. 
Dau de urma unui om care se o- 
cupă de repararea vagonetelor, lă
cătușul Munteanu Emeric.

— Ortacul dvs. tinde-i ?
— Care ortac ?
— Al doilea om din echipă, în

treb iar, nedumerit de acum.
— Sînt singur frățioare, și încă 

de mult timp 1
Mă lămurește că „el doilea om" 

figurează numai fa echipă dâr a 
fost repartizat te întreținerea ben
zilor. Tov. Munteanu este nemul
țumit pentru ca n-are unde ține 
sculele deoarece li s-a dat dispozi
ție să se mute din podul vechilor 
ateliere, unde păstrează, deocam
dată, uneltele.

Din nou nedumerire. Maistrul 
principal Pop ne spusese că echi
pa de reparat vagonete are repar
tizată o baraca, lingă cuibutor. cum 
s-ar spune, uite baraca, nu-i baraca,

★
Este necesară intervenția cît mai 

urgentă a conducerii E.D.M.N. pen
tru a face lumină în problemele 
transportului de la mina Dîlja. Pe 
lingă deficiențele amintite —■ lipsă 
de vagonete și lemn — se impune 
să-și găsească rezolvarea și alte 
probleme cu-m ar fi : aprovizionarea 
cu piese pentru repararea vagone
telor (răeoante, zale, sașiurl), pen
tru repararea locomotivelor (saboți, 
frîne, pompe de injecție), înzes
trarea minei Dîlja cu o mașină de 
curățat vagonete (promisă de mult 
timp), completarea efectivului e- 
chipei de reparat vagonete, stabili
rea obligativității pentru sectorul 
de investiții de a nu ține încărcate, 
cu săipttalnile, vagonete cu ma- 
teriâte.

Fraacisc VETRO

Preparațla cărbunelui Coroești
Angajează

• Un maistru întreținere cale (pi
cher). Concursul pentru ocuparea postului respectiv 
va fl organizat tn ziua de 6 Iunie a.c., ora 10, la se* 
dlul preparațlel din Vulcan;

& Un merceolog I aprovizionare

Cei interesa}! se vor adresa cu cererile la 
biroul personal al preparaiiei.

I.R.E.H. - Secția rețele Petroșani
ANOAJEAZÂ

1 contabil I abonați — 
salar 1 025 — 1 175 lei

Mijii: 2 ini nEhlue In fsntlii etenoniite

PROGRAM DE RADIO
5 iunie

PROGRAMUL 1: 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert ma
tinal; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Continuarea concertului matinal; 
7,45 Numai cînt șl voie bună; 7,50 
SUMARUL PRESEI; 8,03 Dimineață 
CU muzică ușoară; 8,30 TEATRU RA
DIOFONIC PENTRU COPII; 9,30 
Program muzical pentru ascultătorii 
de la sate,- 10,40 Muzică ușoară; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,05 „De 
la munte te mare — muzică la ce- 
rotea oamenilor muncii aflațl la 
odihnă; 11,45 Cintă Aida Moga, 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI; 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Noutăți 

de muzică ușoară; 13,53 La micro
fon, Nicolae Nițescu, 14,08 Muzică 
populară; 14,50 Varietăți muzicalei 
15,30 Muzică ușoară; 16,00, BULETIN 
DE ȘTIRI; 16,03 Radio atlas, 10,13 
Cîntece și jocuri populate; 16,30 
Muzică ușoară; 16,45 SPORT ȘI 
MUZICĂ,- 19,45 Cîteva minute... mu
zică ușoară; 19,55 Melodia zilei; 
20,00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
TEATRU RADIOFONIC ; Familia an
ticarului, Comedie de Carlo Gol
doni; 21,42 Revista șlagărelor; 22,00 
RADIOJURNAL, Sport, Buletin me
teorologic,- 22,25 Ritm și grație, 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
5 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Că
pitanul zero. Republica: Cea măi 
frumoasă; PETRILA : Cartierul ve
seliei; LONEA — Minerul: Came
ră albă, LlVEZENli Dă doi băni 
violete; ANINOASA : De-aș fi Ha
rap Alb; VULCAN: Nuntă cu pe
ripeții; CRIVIDIA: America, Ame
rica, PAROȘEN1 : Sambă; LUPENI 
— Cultural i Barcagiul; Muncito
resc : Ce s-a întitnplai cu Baby 
Jane, URlCANI: Unora le place 
jazzul; BĂRBÂTENI: Mofturi 1900.

O.C.L. ALIMENTARA PETROȘANI
Anunță populația din cartierul „Garpați" Petroșani 

că, începînd ou luna iunie a.c., asigură zilnic aprovizio
narea la domiciliu cu lapte pasteurizat pe bază da 
abonament săptămînal, decadal sau lunar (cu plata an
ticipat).

înscrierile se fac prin delegații 0. C. L. Alimentara 
Petroșani, care se vor deplasa pa teren în vederea 
perfectării abonamentelor. Delegații vor avea asupra lor 
împuternclrea scrisă din partea conducerii O.C.L.

Laptele sa livrează îmbuteliat, la prețul de 2,20 
lei looo domiciliu.



Lucrările Congresului al XlIHea 
al P. C. din Cehoslovacia

ttri«9 mi oioj te lâii ii un it unt 
adresata lui Râul Niitli

PRAGA 3 — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Liță, transmite: In 
cea de-a patra zi a lucrărilor ce
lui de-al XHI-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia au continuat dis- 
crdiile pe marginea raportului pre
zentat de A. Novotny.

Au luat cuvîntul delegați la con
gres printre care V. Koucky, secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

Congresul a fost salutat de 
Victorio Codovilla, președintele 
P.C. din Argentina, Leon Maka, se
cretar permanent al Biroului Na
țional Politic al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele Adu
nării Naționale, Ernst Decosterd, 
membru al Comitetului de Conduce
re al Partidului Muncii din El
veția, de reprezentantul Partidului 
Muncii din Guatemala, de Loii 
Koba, reprezentantul Mișcării Popu
lare pentru eliberarea Angolei, de 
delegatul Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica, de Janet 
Jagan, secretar general al Parti- 
dnlui Popular Progresist din Gu
yana, Einar Olgeirsson, președin
tele Partidului Socialist Unit din 
Islanda, Hassan Omar Kraytem, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al CC. al P.C. din Liban, 
de delegatul P. C. din Salvador, de 
Chose Consepsion Acosta, membru 
al Secretariatului P. C. din Para
guay, de delegatul P. C. din Su
dan, de Arne Jergensen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Norvegia, Abdallah Layachi, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C. Marocan, 
de delegatul P.C. din Ecuador, de 
Mohammed Harmel, secretar al

Rezultatele alegerilor 
din Irlanda

DUBLIN 3 (Agerpres). — Eamon 
de Valera a fost reales președinte 
al Republicii Irlanda pentru o nouă 
perioadă de șapte ani. In favoarea 
sa au votat 558 808 alegători, în 
timp ce pentru oponentul său, Tom 
O’ Higgins, au votat 548 240 alegă
tori. Toți observatorii au fost 
surprinși de majoritatea infimă cu 
care a cîștigat de Valera. Ținînd 
cont că la precedentele alegeri pre
zidențiale el realizase o majoritate 
de peste 120 000 de voturi, cele 
10 568 de voturi care compun ac
tuala majoritate sînt considerate a 
fi un indiciu al gravului regres al 
partidului guvernamental. Opoziția 
nu a întîrziat să califice rezultatul 
alegerilor drept „un vot de neîn
credere în actualul guvern" și să 
ceară demisia acestuia.

Rezultatul alegerilor este atribuit 
de agenția United Press Interna
tional creșterii costului vieții, spo
ririi conflictelor de muncă și a gre
velor, precum și altor factori de 
ordin intern. Intr-adevăr, campan’a 
electorală din preajma alegerilor 
■ prilejuit aprige dispute polilice 
s nu a fost, ca în alte prilejuri, 
o simplă luptă între personalități.

Dezmințirea Iui Robert McNamara
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Ministrul Apărării al S.U.A., Ro

bert MacNamara, a dezmințit joi 
știrea publicată de ziarul londo
nez „Times" potrivit căreia, din 
cauza necesităților sporite de trupe 
în Vietnam, Statele Unite intențio
nează să reducă la o singură divi
zie forțele lor armate staționate în 
Europa occidentală. McNamara a 
recunoscut totuși că mai multi 
membri ai Congresului S.UA. au 
cerut reducerea forțelor S.UA. din 

G.C. al P.C. din Tunisia, Evremon 
Gene, secretar general al P.C. din 
Guadelupa, Hilberto Gonzales Za
pata, delegatul Partidului Popular 
din Panama, Yakub Demir, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Turcia, 
Georges Mauvois, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.C. din Martinica, Amajo Amador 
Ramon, membru al C.C. al P.C. din 
Honduras, Jesus Faria, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Venezuela, 
Maurice Ognami, membru al Bi
roului Politic al Partidului Mișca
rea Națională Revoluționară din 
Congo (Brazzaville), Gerhard Da- 
nelius, prim-secretar al organizației 
P.S.U.G. din Berlinul Occidental, 
Alfredo Castro, conducătorul de-

R. D. VIETNAM

Noi acțiuni agresive ale S
HANOI 3 (Agerpres). — Unități 

ale aviației militare a S.U.A. au 
continuat să bombardeze teritoriul 
R. D. Vietnam, anunță agenția 
V.N.A. Mai multe formații de avi
oane cu reacție au bombardat și mi
traliat joi centre economice și 
populate din provinciile Thanfî 
Hoa, Quang Binh, Phu Tho, Bac 
Thai, Lang Son, Nghe An. Forțe
le militare aeriene ale Armatei 
populare vietnameze au doborît 
șase avioane americane.

In legătură cu aceste noi acțiuni 
agresive ale aviației militare a 
Statelor Unite, Misiunea de legă
tură a înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze în- 
tr-un mesaj de protest adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam pro
testează din nou cu hotărîre îm
potriva violării și încălcării integri
tății teritoriale și securității R. D. 
Vietnam, cere aplicarea și respec
tarea cu strictețe a acordurilor de

Generalul Zuviria sfidează ordinul 
de a-și părăsi postul

aviației braziliene aflați la Buenos 
Aires, au ținut o reuniune la Mi
nisterul Aviației, în cursul căreia 
s-au declarat solidari cu generalul 
Martinez Zuviria. Această poziție 
putle pe ministrul aviației într-un 
impas, întrueît tot un general de 
aviație trebuie să preia funcția de 
director ăl Scolii superioare de 
război.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
In legătură cu conflictul dintre 

armată și autoritățile argentiniene, 
provocat de hotărîrea guvernului 
de a demite pe generalul de avia
ție Hugo Martinez Zuviria din 
funcția de director al Școlii supe
rioare de război, trei zia
re de seară din Buenos Ai
res au anunțat joi că generalul 
Zuviria a sfidat ordinul de a-și pă
răsi postul și s-a dus la biroul său 
pentru a lucra ca deobicei. Pe de 
altă parte, mai mulți generali ai

Australia

Măsuri 
antimuncit orești

CANBERRA 3 (Agerpres). — In 
legătură cu intensificarea mișcării 
greviste în Australia, autoritățile 
adoptă tot mai des măsuri antimun- 
citorești. Astfel, joi, instanța de ar
bitraj din capitala Australiei a in
terzis unui număr de cinci sindicate 
organizarea de greve.

Europa Occidentală pe motivul că 
și alte țări din N.A.T.O. trebuie „să 
accepte o participare mai mare la 
apărarea comună" afirmînd că îm
părtășește aceste sentimente. Cu 
toate acestea, a spus el, nu este 
prevăzută nici o retragere a uni
tăților americane din Europa oc
cidentală în afara celor 15 000 de 
militari care urmează să se înapo
ieze în Statele Unite în cursul ve
rii. McNamara a afumat însă că 
retragerea acestor militari „va fi 
temporară". 

legației P. C. Brazilian, Tierno A- 
mat Dansoco, membru al Secreta
riatului C.C. al Partidului African 
al Independenței din Senegal, Jean 
Kill, conducătorul delegației P.C. 
din Luxemburg, Julio Perez, mem
bru al Biroului P.C. din Peru, Rhe- 
za Radmaneeh, președintele Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Popular din Iran, Aristides Pereira, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului African al Independenței din 
Guyneea Portugheză, Fuad Nassar, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Iordania, Mec Calou în numele 
Partidului Muncitoresc Irlandez și 
al Partidului Comunist din Irlanda 
de Nord.

Lutrăriltf Congresului continuă.

.U.A.
la Geneva din 1954 cu privire lefe 
Vietnam și a dreptului interna
țional.

Largi împuterniciri 
acordate lui Kenyatta

NAIROBI 3 (Agerpres). — Came
ra Reprezentanților a Parlamentului 
Kenyei a adoptat, îri a doua și a 
treia lectură, proiectul de lege cu 
privire la „securitatea publică", a- 
cordînd președintelui Jomo Kenyatta 
largi împuterniciri. In baza noii 
legi, președintele Kenyei are po
sibilitatea de a ordona arestarea 
preventivă a diferitelor persoane, 
dispune de drepturi de cenzură și 
de control asupra circulației străi 
fiilor, poate interzice diferite miș
cări politice. In relatările lor, agen
țiile de presă subliniază că noua 
lege a fost adoptată în momentul

„■II” [OimNOl Si IIMSIIIi FOTOGRAFII
PASADENA 3 (Agerpres). — Son

da lunară „Surveyor", care a reu
șit joi dimineața o aselenizare lină, 
a început să transmită o nouă se
rie de fotografii ale solului lunar 
în cursul nopții de joi spre vineri. 
Aceste fotografii — la fel ca și 
cele 144 de clișee recepționate joi 
— sînt de o calitate foarte bună, 
âu d^ciatat Specialiștii de Ia „Labo
ratorul de propulsie cu reacție" de 
la Pașadena (California). Noua se
rie de fotografii înfățișează o su
prafață întinsă a solului lunar. Pe 
ele se disting cu claritate pietre.

Lansarea navei cosmice „Gemini-9"
. CAPE KENNEDY 3 (Agerpres). — 

Vineri la ora 13,39 G.M.T. de la 
Cape Kennedy a fost lansată nava 
Cosmică ..Gemini-9" avînd la bord, 
pe cosmonauții Thomas Stafford și 
Eugene Cernan. La 6 minute după 
lansare, nava s-a înscris pe o or
bită apropiată de cea prevăzută.

NEW YORK 3 (Agerpres). — Un 
grup de 31 de țări în curs de 
dezvoltare a trimis secretarului ge
neral al Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, Râul Prebisch, 
o scrisoare în care protestează îm
potriva modalității în care se în
cearcă să se rezolve criza siste
mului monetar interoccidental de 
către grupul țărilor membre ale 
„clubului de la Paris". In scrisoare 
se arată că există posibilitatea ca 
acest cerc restrîns de țări dezvol
tate din punct de vedere economic 
să ia hotărîri în problema lichidită
ții internaționale, avantajoase nu
mai pentru ele, ceea ce contravine 
principiilor cuprinse în memorandu
mul țărilor în curs de dezvoltare 
cu privire la lichiditatea interna
țională prezentat în luna ianuarie 
la Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare. Hotărîrile în 
problemele reformei actualului sis
tem monetar, se arată în scrisoare, 
vor afecta pe toți membrii Fondu
lui Monetar Internațional nu nu
mai un grup restrîns de țări. De 
aceea, este necesar ca ele să fie 

cînd în Kenya se accentuează în
cordarea dintre partidul Uniunea 
națională africană din Kenya 
(K.A.N.U.) și partidul de opoziție 
Uniunea populară din Kenya. în
cordarea dintre cele două partide 
s-a accentuat mai ales acum, în 
ajunul alegerilor suplimentare, pro
gramate pentru completarea unui 
număr de 30 de locuri de deputăți 
șl senatori în parlament. Aceste lo
curi au rămas vacante după ce par
lamentul țării a adoptat" un amen
dament la constituție în virtutea că
ruia toți deputății și senatorii care 
au părăsit rîndurile partidului 
K.A.N.U. sînt obligați să se prezin
te în fața alegătorilor din circum
scripțiile respective pentru a-și reîn
noi mandatele. Proiectul de lege 
a fost adoptat de parlament la 
propunerea grupului parlamentar 
majoritar K.A.N.U. după ce fostul 
vicepreședinte Oginga Odinga a 
părăsit rîndurile partidului urmat 
de alți deputați și senatori și mem
bri ai guvernului care și-au ex
primat nemulțumirea față de actua
la orientare a politicii interne și 
externe a conducerii K.A.N.U., a- 
leasă la recenta conferință a parti
dului.

Pe baza datelor obținute pî- 
nă acum savanții americani 
sînt convinși că este posibilă asele
nizarea unei nave cosmice cu echi
paj uman pe suprafața Lunii.

Anglia se
LONDRA 3 (Agerpres). — Guver 

nul britanic a hotărît să se re
tragă din Organizația europeană 
pentru cercetări spațiale — E.L.D.O., 
scrie vineri dimineața ziarul „Ti
mes". Ziarul adaugă că această 
hotărîre va fi adusă la cunoștința

Zborul va dura 70 ore și 40 mi
nute. In acest interval vor fi e- 
fectuate trei încercări de întîlnire 
a navei cu o rachetă „Atda", lan
sată miercuri, 1 iunie. Programul 
de zbor prevede, de asemenea, pă
răsirea navei pentru 2 ore și 25 
minute de către cosmonautul Cer- 
nan.

luate cu participarea tuturor aces
tora.

Problema lichidității internaționale 
urmează să fie luată în discuție la 
cea de-a 4-a sesiune a Conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, care va începe la Geneva 
la 30 august. Țările în curs de 
dezvoltare, se arată îin scrisoare, 
vor insista ca modificările în acest 
domeniu să fie reciproc avantajoase 
atît pentru țările dezvoltate cât și 
pentru țările în curs de dezvol
tare.

4

SCURTE ȘTIRI*

4 LONDRA. — In localita 
tea Scarborough din Anglia a- 
avut loc o conferință anuală 
a Sindicatului unit al munci- ! 
torilor din industria de prelu
crare a lemnului.

Cu acest prilej, participanții 
Ia conferință și-au exprimat 
protestul față de agresiunea 
S.U.A. în Vietnam.

Ei au cerut guvernului bri-1 
tanic să se desolidarizeze de 
politica S.U.A. in Vietnam și 
să sprijine ideea soluționării 
pașnice a conflictului, in baza 
acordurilor de la Geneva din 
1954.

+ RABAT. — Isa Rabat a 
fost semnat un acord comer
cial și de plăți între Republica 
Arabă Unită și Maroc, care 
prevede sporirea schimburilor 
comerciale dintre cele două 
țări pînă la valoarea de 10 mi
lioane dolari anuaL

< NEW YORK. — Cei doi 
ziariști englezi care încearcă 
să traverseze Oceanul Atlan
tic pe bordul unei bărci cu 
rame și despre care nu se mai 
știa nimic de sîmbăta trecută 
au fost reperați vineri de sub» 
marinul „Cutlass", la 156 tai 
de coastele S.U.A Comandantul 
submarinului a comunicat prin 
radio că cei doi participanți 1| 
această expediție se simt bine 
și nu au nevoie de nici un 
ajutor. Folosind curentul Golf- 
stream ei speră să doboare 
recordul de traversare a A- 
tlanticului pe o barcă cu rame 
care a fost stabilit în anul 
1896 și este de 55 de zile.

< ROMA. — La «Roma s-a 
semnat un acord între Italia 
și 20 de state din America La
tină, cu privire la înființarea, 
în capitala Italiei, a unui insti
tut italo — latino — ameri
can. Vorbind despre aceasta, 
ministrul de externe italian, 
Amintore Fanfani, a subliniat 
că institutul își propune să 
lărgească relațiile între cele 21 
de țări semnatare — în dome
niul culturii, științei, tehnicii 
și economiei.

retrage din E.L.D.O.
celorlalte țări membre ale organi
zației la Conferința Ministerială a 
E.L.D.O. care se întrunește joia 
viitoare la Paris. Decizia britanică 
este motivată de dificultățile finan
ciare pe care le întîmpină guvernul 
englez. Contribuția Angliei la chel
tuielile E.L.D.O. a fost fixată la 40 
la sută. Guvernul britanic a și 
cheltuit 10 milioane lire sterline 
pentru punerea la punct a rache
tei „Blue Streak", menită să con
stituie prima treaptă a rachetei 
care ar urma să lanseze în spațiu 
un satelit artificial. Se relevă că 
varianta militară a acestei rachete 
a fost abandonată încă în 1960, și 
că dezvoltarea ei pentru scopuri 
pașnice nu ar fi rentabilă.
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