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Sporirea eficienței întregii activități economice — obiectiv fundamental pus de partid în față unităților industriale — a devenit o preocupare centrală 
a organizațiilor de partid și a conducerilor tehnico- administrative din Valea Jiului. Care sînt rezultatele
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Măsurătorile topografice sînt în toi. Pe aici- va trece conducta de apă potabilă și industrială spre Lupeni — Vulcan
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în acest domeniu, că concluzii se desprind din activitatea economico-financiară desfășurată -de la începutul anului ? Iată un prim bilanț, o primă concluzie asupra îndeplinirii principalilor indicatori sintetici ai planului de producție.In primul trimestru, sarcina de creștere a productivității muncii valorice a fost realizată- pe ansamblul' industriei orașului în proporție de 1QO;5 la sută, obținîndu-se un spor de 3,1 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. ‘Planul productivității muncii valorice a fost îndeplinit sau depășit unitățile C.Q.V.J.. (101,3 la sută), I.E.C. Paroșeni, Viscoza Lupeni, I.P.P.F., I.O.LL. Au rămas însă deficitare I.F. Petroșani, șantierul T.C.M.M., Grupul II care nu și-au realizat sarcina de creștere a productivității muncii decît în proporție de 87, 58,3, respectiv, 81,9 la sută. De asemenea, productivitatea în unități naturale la C.C.V.J. — - datorită • depășirii numărului mediu scriptic cu 1,3 la sută, nu s-a> realizat decît în proporție de 99,8 la sută. Nivelul productivității muncii a fost influențat negativ -și de faptul că- munca în acord este extinsă numai la 38,1 la sută din totalul muncitorilor, din unitățile economice din Valea (Jiului. Concluzia, după rezultatele de pînă acum, impune deci, cu hece- sitate, ' reglementarea situației efectivelor peste plan la ■ unitățile C.C.V.J. și extinderea normării tehnice la un număr mai mare de lucrători auxiliari de la exploatări, preparații, sectoarele forestiere si alte «apnități.Rezultate bune s-au obținut în primul trimestru și în privința reducerii prețului de cost. Economiile suplimentare obținute în unitățile industriale în primul trimestru se ridică la 4 721Q0Q lei, Ia lucrări ■

Bobinatoarea SUCIU RODICA de Ia „Viscoza" Lupeni își depășește zilnic planul cu 50 kg fire de mătaseFoto : N. Moldoveanu Bucuroși

' tContinuare în pag. a 3-a)

Conferințe consacrate 
Zilei independentei 
și a VictorieiIn acest an, ziua victoriei împotriva fascismului coincide cu împlinirea a 90 de ani de la ziua proclamării independenței României. Cu acest prilej, ieri, la cluburile din Petrila și Urieani a fost expusă conferința „9 Mai — ziua independenței de' stat a României și a victoriei asupra Germaniei hi- tleriste". Asemenea conferințe se vor ține în zilele următoare și în celelalte localități ale Văii Jiului.

ÎNCREMENIȚI!
• ‘ I >! Z ’■ ' I 1 ! . • • .1 Stau înfipți în piața orașului, plini de aroganță. In jurul lor, tumultul zilei. Pietonii, grăbiți, îi ocolesc în ultima1 clipă, ferindu-și fruntea de cucuie; mașinile în viteză, scrîșnesc indignate din frîne cînd le apar în față....Stilpii metalici nr. 6 și nr. 7 ai liniei aeriene de joasă tensiune aparținînd l.R.E.H. Petroșani stau însă încremeniți ’în Piața Victoriei. Nu le pasă de nimic.Acum nouă luni, au început lucrările de modernizare a pieții. au săpat adînc pămîntul, dînd roata în jurul stîlpilor de metal: „A fost greu de lucrat așa — spune tov. Romoșan, in*- ginerul șef al I.C.O. Trebuia să ocolim ; stîlpii; să lăsăm neexcavată o porțiune bună de teren pentru siguranța lor".Nu s-a gîndit oare nimeni la scoaterea acestor stîlpi din spațiul de circulație a autovehiculelor ? Ba da, cum să nu se gîndească. Atelierul de l.R.E.H, Deva (proiectant — tehnicianul Resiga Vasile. șef de proiect ingjner■ Chioreanu Liviu și șef atelier ing. Nadâ Nicolae) a întocmit proiectul nr. 245 — „Alimentarea cu energie electrică pen-' tru Piața Victoriei Petroșani" — în care
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Excavatoarele

proiectare ‘ al'

INIȚIATIVĂ 
LĂUDABILĂRidicarea continuă a., nivelului tehnico-profesional și de cultură genetală al muncitorilor de la pre- parația din Petrila constituie o preocupare permanentă, atît a conducerii administrative cît și a comitetului sindicatului. O inițiativă valoroasă întreprinsă' în acest sens o constituie înființarea, de . cicluri de conferințe pe teme de cultură generală și tehnice.Pînă în prezent, lucrătorii din toate secțiile preparației au participat la conferințe, prezentate de tinerii ingineri ftadnay Alexandru, Chiaburu Victor și Humei' Geor- geta, pe teme ca: „Din tainele e- lecfrieității și începtituaile ei", wDm tainele mecanicii și aplicațiile ei", „Limpezirea apelor".C. PORUMB ACU■ corespondent

• • •

1

ur- cei ai lu- laa

se prevede construirea ‘Unei' alte legă- ' ■ turi prin cablu subteran și" desființarea celor doi stîlpi metalici. ' Acest proiect a" fost avizat de Sfatul popular regional data de 4 aprilie 1966, de Deva cucu nr. 124 în■ către conducerea IiR.E.H.nr. 130 din 18 aprilie, iar, după precizarea unor aspecte, la 18 iunie 1966 a fost trimis (în 7 exemplare) la Petroșani. ...Azi-mîine va începe asfaltarea Pieții Victoriei din Petroșani. Toți cetățenii orașului, și vizitatorii săi, care traversează de mulți ani piața prin bălți, și noroi, așteaptă această acțiune. Se va începe oare asfaltarea, iar apoi vor fi scoși stîlpii și ' săpăte șanțurile pentru pozarea cablurilor ? Vor fi adăugate la spărturile existente ’ deja pe unele străzi recent mode îizate. altele ?? Inginerul șef al I. C. O., tovarășul ‘iomoșan, nu cunoaște situația și susține . că scoaterea stîlpilpr e treaba l.R.E.H.- uliii. Aceeași problemă, ridicată în fața inginerului Belu, șeful- sectorului l.R.E.H. Petroșani și a tovarășului Vasiu Petru; adjunct, a primit o replică promptă. „Nu cunoaștem nimic, « treaba executantului lucrării (I.C.O.). Să rezolve.ei. problemă".
(Continuare. în pag- a 3-a).

semăna multico- razelor

Cu cîteva zile în mă îi văzusem pe mai tineri locuitori Uricaniului, elevii, crînd în cînt voios fațeta de primăvarălocalității lor. De data aceasta am poposit în instituția unde acești cetățeni se pregătesc pentru viață — la școala din localitate. Marea curte a școlii cu o grădină loră în bătaiade soare. Se împleteau, într-o. ambianță de culori cămăși și oluze albe, cravate roșii, obraji îmbujorați. Erau elevii din „schimbul, doi" care așteptau glasul î clopoțelului pentru a intra : la clase. M-am apropiat de. un grup ide elevi , măi *mari. I-am auzit discutînd ■ cu pasiune despre .lecțiile din ziua respectivă, despre preo-

cupări extrașcolare, despre năzuinți de viitor. Apoi i-am urmărit pe toți formînd în liniște careul și intrînd tot în liniște la clase. Cu cataloagele sub braț, cadrele didactice s-au îndreptat spre clase. Sala profesorală s-a golit. Au început orele de ' curs.Cînd liniștea s-a lăsat- peste școală, m-am retras împreună cu directorul liceului, tovarășul Cocheci Vasțle, în biroul-acestuia. Am discutat. mult despre, problemele din școală la ordinea zilei. Așa am aflat că de la 15 septembrie structțv-educativă - ‘ • • * « t •; ' . •școală; „ a .înregistrat o însemnată creșter
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de oaspeți ? 
Dar oaspeții 
de gazde?

problemă care se ce-Iată ore înscrisă pe agenda preocupărilor noastre zilnice acum la început de sezon turistic. Țara noastră, în cadrul anului . turistic international 1967, și-a pus veșmînt de sărbătoare țesut din hărnicia talentatului nostru popor și și-a deschis porțile pentru toți acei căre ' dbresc ;să cunoască "realizărileȘi frumusețile sale.-In Valea Jiului, primăvara le-a găsit pe gâdile în plin iureș al înnoirilor citadine ca- • „ re cuprind atît construcții noi cît și sistematizări urbanistice, amenajări de mai ' re anvergură sub aspect edilitar. Fără îndoială au- fost realizate lucruri -cu care ne putem mîndri, dar acestea nu ne îndreptățesc cu nimic să neglijăm- și pe mai departe acele laturi unde nu; s-a făcut nimic sau prea puțin față de posibilitățile locale.Bucuria noastră a fost pe deplin legitimă cînd în zilele trecute am văzut răsărind peste noapte panouri ■ (executate cu gust și fantezie) care în punctele intens circulate din Valea noastră, prezintă celor interesați frumusețile naturale din împrejurimile localităților indicînd cabanele cele mai a- propiate unde drumeții se pot simți ca acasă (în cazul că gospodarii cabanelor se vor îngriji de traducerea în viată a invitației de mai șus). Deci pe linia popularizării punctelor și obiectivelor turistice se poate trece în a- gendă „realizat". Mai puțin s-a făcut însă (?) pe linia popularizării și prezentării locurilor istorice și cu tradiții culturale de pe Valea Jiului. Cum să afle vizitatorul sosit orașul Vulcan, de pildă, la numai două ore de mers jos poate admira splendl- panoramă ce i se oferă
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Tiberiu KARPAÎIAND. GHEONEA

ȘT. MIHAI

activitatea

Ltterări cu motive națlobale in expoziția deschisă recent iatr-una din sălile Liceului Uricani

ir

(Continuare in pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)
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CULTURA AVANPREMIERĂLA „AMA FILM*
Mă*ntrebl, adesea, care>l restul lui «... 
Sar cum «feti put răspunde te«utreteire. 
Cted el a test isveiul drumului 
Iu noaptea ueapră. pliat depistate?

Sțiuteie-a fpsț, și fpcu| arzător, îndemnul spre einșțire și dreptate Plen al falnicului viitor
$1 dirg oștean iu drum spre libertate.

fcșt> in vital pierdute, de denolt. 
licărirea ștetei prinsă-n ceață;Un clocot fn al apelor tumult, Cț se revarsă-n zori de dimigeați.

Alb pulsul vieții e, copii și ilori, E demnitatea mea muncitorească.E pacea, ce in suflet ți-o strecori Cînd viseje contururi prind să nașcă.
a test stindardul mș ce-u inimi bagi purtat, Șl prima cuvîntare întreruptă.
Durerea csuM-n Wl «artirUat
fi stripătel ce np>a<ademnat la luptă,

Că el, nășeîndu-se, ne-a zămislit Frumosul, ce cuprinde largul zării Conducător in tot ce-am împlinit Qin fala lui desprinsa-i fala țării,Parțjd? partid înseamnă a iutei Și-acest cuvînt ce ne-niioară gîndul E boțări rea neamului de-a ști
S igrța care arde luminjndu-1. MARIA DINCA

Medalion literar ARTĂ
GEORGE 
TOPIRCEANU

t<i 7 mai se împlinesc 
8C> de ani da te moartea 
paetulai George Togir- 
ceaHți, răpus de o boote 
necruțătoare in plină 
maturitate artistică.

Cel ce s-a simțit afli 
de bine în orașul său 
adoptiv — Jași — Sta 
născut la București tn 
anul 1886 din părinți 
ardeleni. Copilăria și-a 
peirecut-o insoțindu-și 
părinții în peregrinările 
după un tec de muncă, 
tar tinerețea iu veșnică 
goană după diferite pos
turi obscure pentru a,și 
putea continua studiile, 

țfeși publicase ineă 
din lieeu versuri senti, 
mentale, influențat evi
dent de Luceafărul poe
ziei române, adevăratul 
debut care-l impune pe 
G. Topirceanu a avut 
Ige în paginile revistei 
„Viața românească" în 
1911 cu „Răspunsul mi
cilor funcționari" — pa
rodie plină de vervă 
după „Caleidoscopul lui 
A. Mirea". Remareindu-l, 
Garabet Ibrăileanu il 
cheamă la Iași unde 
poetul va deveni unul 
din colaboratorii cei mai 
activi aț revistei ieșene. 
Brin subtilele parodii 
originale, prin articolele 
și cronicele pe care le 
publică, prin laborioasa 
activitate de secretar de 
redaeție, Topîreeanu a 
militat neobosit pentru 
o realistă, pă-

de idei umanita
re, erâetată din punct 
de vedere artistic. W* 
!«"»«! „Parodii griBlnar 
te" «Hnit in I9J6, «u- 
Rtt fie IbrcUlganu „Pa
gini de witteă literară 
h» a șwe te iv««- 
K rswMte multiple «te 
fMtetei ce lebvtgfțe m 
pțewneee exprg^v 
fie Cttutfte. fia îngădat- 
ter țMpuHte w 
illIJtri «OU obscuri WR-

frați. Baladele sale „ve
sele și triste" ne dez
văluie un poet sensibil, 
receptiv la viața celor 
umili (Noapte da mail; 
a măruntelor pigfattoa* 
re, (Rapsodii de toam
nă) dar cipcgțlnd de 
ură împotriva potentați
lor vremii (Balada cor= 
bilor), Temitldu-se parcă 
să șe lașe țrț voia sen
timentului, Topirceanu 
intervine cu o replică 
lucidă, ironică, De alt
fel, această împletire 
dintre umor și duioșie 
conșțituie unul dintre 
jaloanele întregii sale o- 
pere. Aceeași vervă ți 
caracterizează și creația 
în prozg; romanul, ne
terminat „Minunile Sfîn- 
tului Sisoe" și „Scriso
rile fără adresă". Volu
mul „Pirin Pianina" cu- 
prinde „episoadele tra
gice și cgmice" ațe pri
zonieratului în Bulgarie 
in timpul războiului bal
canic.

Apreciat ți iubit de 
scriitorii grupați in ja
rul „Vieții românești" 
ca ți de marele public, 
Topirceanu u fost sub
apreciat, considerat ca 
un poet mînpr, autor de 
cronici rimate, de către 
i eprșzentanții criticii es
tetizante.

Valoarea artistică a 
operei sale a rămas, 
însă, incontestabilă. Ea 
a fost analizată de cri- 
tiei de prestigiu (amin
tim numai pa &h- Cali- 
neșcu șț M. Halea) și 
este demonrtrate de ter* 
ga rășpindtre de care 
bwewFQ opere «stei care 
a cultiwaț „stilul simplu 
ti epitetul W',

&> JO «te «ut (te te 
interi*, Tmxroeeue e?t« 
un «critter actual ale 
Cărui versuri șfaț ctttte, 
rectttte «i mttote cu 
plăcere de mart H mtet-

Marla Octavia Traista»

LIBRĂRIA „LJVIU REBREANU" DIN CARTIERUL BRAIA LUPENI ESTE VIZITATĂ ZILNIC DE NUMEROȘI PRIETENI AI CĂRȚII

Intr-un număr trecut al ziarului am inserat cîteva secvențe gin via- ta cineglubului lupenean si preocupările actuale ale acestui fecund colectiv de creatori de frumos. Pentru că în silele i®rp urmează, iodul muncii lor va cunoaște primul contact eu publicul iubitor dg gceșț gen de artă, vom prezenta cititorilor noștri cjțeva din producțiile din ultima perioadă «le cineelubului.Prima încercare de a surprinde pe pelicula în mișcare secvențe dig activitatea carpului de balet din localitate poartă în șine lacunei a iminente oricărui început. Scurt- ipeți-ajul „Exercițiu" prezintă în mod patetic- gingășia cu care eyo- luează micuțele balerine jn cadrul orelor de repetiție și eu ocgzța ținui spectacol prezețtțftt în fata publicului. Am remarcat imagini țealizațe cu simț artistic, din unghiuri dificile, oare au per- mis operatorilor Ardejeanu Augus- tin și Tellmann Iosif să sublinieze grația și subtilitatea cu care se străduiesc copiii, chiar de vîrstă preșcolară, să se transpună autentic în lumea dansului clasic. O a- glutinare mai armonioasă între cadre ar fi eliminat trecerea prea bruscă de la o secvență la alta, ceea ce urează impresie ulior goluri în continuitatea ideii în general. Suportul muzical ales cu discernămînt a rotunjit în mod fericit acest film care se cere a fi menționat ca deschizător de drumuri în activitatea cinefililor de la Lupeni.„Frunze aurii" aduce pe pinza ecranului nu numai primul film în culori realizat de cineclub dar și un buchet de peisaje de o policromie care împrăștie în jur O atmosferă îmbibată cu aroma pe care o degajă regiunea noastră monta

nă la început de toamnă. Alegerea cadrelor s-a făcut cu mult simț artistic, Pe alocuri ele transfor- mîndu-se în tablouri lucrate parcă în acuarelă sau ulei. Această subliniere este justificată dacă ținem cont de faptul că realizatorul filmului, Tellmann Iosif, este artist plastic. Poațe tocmai această calitate Np condus în gjegerea uRor unghiuri care să permită o conturare aproape plastică, in oria culorilor pe care le oferă pelicula, 4 frupiușețjlor pasajului Văjj Jiului lg sosirea celui mai bRgat apo- tirnp în culori —r toamna. Ilustrația muzicală se pare că se înca- diegză perfect în ritmul cu care a fost plimbat obiectivul pește frumusețea sălbatică a dealurilor și munților din împrejurimile L.UBC- niului. Mai mult chiar, muzica lui B. Smetana subliniază farmecul
poeziei pe care autorul a reușitsă-1 aducă pa ecran prin imaginile imortalizate pe peliculă- Imprimarea unui tinuu in toate dinamism cqn- cazurile, la felcyțn s-a procedat în secvența cu apa cristalină peste care cad frunze aurii, sf fi făcut ca linele efgre să nu pară disonante fiind preastatice.Ultima „șarjă" a cineclubului pe linia filmelor care au la bază 0 tematică, este „Vîrfuri albe", film realizat la sfîrșitul iernii în împărăția plină de farmec a Retezatului. Această realizare însumează sub toate aspectele experiența de pî- nă acum a membrilor colectivului în toate domeniile creației cinematografice de amatori, Sobrietatea, proporțiile impresionante sub care se desfășoară acest masiv grecum și ingeniozitatea cu care au fost sesizate toate acestea în incandescența soarelui de martie au permis realizarea unui film care plpoe, educă simțul pentru frumos, și invită în același timp la drumeție. Fără îndoială, este cea mai reușită încercare în arta sinuoasă a imaginilor în mișcare pe egye o asediază cu perseverentă și muncă asWuă eei de la „Amafilm" Tupeni-Cele trei „jurnale de actualități" sînt reportaje de pură actualitate constituind documente valoroase din isteria contemporană a Lupenjului.Anticlpînd prima întâlnire cu publicul ne asociem celor carp vor spune cinefililor de la „Amafilm" Lupeni, bravo I

T. K,

Realizări și greutăți în munca cu cartea în Valea JiuluiIn Valea Jiului îșj desfășoară activitatea 11 bjblioțeci sindicale, o bibliotecă orășenească, două biblioteci comunale și 8 biblioteci sătești care însumează 213 084 cărți și broșuri, Dintre acestea bibliotecile sindicale numără 168 174 volume, biblioteca c- rășenească 23 496 volume, iar bibliotecile comunale și sătești 21 414 volume.De la începutul anului la aceste biblioteci au fost înscriși 7 331 cititori care au Iecturat 51629 cărți și broșuri. Pentru atragerea unui număr cît mai mare de eiW- tori, bibliotecile Văii Jiului «u organizat în perioada șmjrsă din acest an 351 de acțiuni op cartea la care au participat pește 16Q00 de auditori.
fn centrul preocupării u- 

nor colective de bibliotecari 
de ia cluburile sindicale a 
stei popularizarea cărților tehnice. In acest sens s-au or
ganizat 41 de acțiuni cu car

tea tehnică la care au fost atrași aproape 2 800 de ea- meni ai muncii. Printre aceste acțiuni amintim recenziile' la cărțile „Normarea tehnică a muncii în industria minieră" și „Prepararea cărbunelui" ținute la E. M. Petrila cu concursul inginerului Suciu Traian și a tehnicianului Moldovan Mircea- „Săparea rapidă a lucrărilor miniere" și „Cartea minerului" organizate de colectivul bihliotecdj din Lonea. Q muncă susținută în domeniul propagandei cărții tehnice s-a dus la biblioteca clubului din Vuh can unde s-au organizat 11 acțiuni Ia care au participat 553 de persoane. Aici s-a organizat simpozionul pe tema : „Susținerea suitoarelor» a planurilor înclinate și a puțurilor" la care și-au adus contribuția tehnicienii Dan Ioan și Marian Nicolae; prezentarea cărților „Săparea rapidă a lucrărilor miniere" „Săparea și susținerea puțu

rilor de mint" etc. pe lînga aceste acțiuni, în sala de lectură a clubului din Vulcan s-a organizat și q expoziție de cărți pe tema „partea tehnică în sprijinul producției" care a fpst vizitata de un număr însemnat de mineri, maiștri și tehnicieni.L# bibliotecile din Valea Jiului se întîmpină însă și 0 serie de greutăți în munca cq cartea din cauză că unii eh titori nu înțeleg sg restituie ia țimp volumele împrumutate. La ora actuală la toate bibliotecile din Valea Jiului există peste 5 00Q de cititori eaFe n-au restituit cărțile împrumutate în anii 1964, 1965 și 1966. Numărul cărților nșrestituite se ridică te peste J? 000, iar valoarea lor la aproape 50 000 lei.In legătură cu recuperarea cărților, conducerile bibliotecilor au întreprins o serie de măsuri. Au fost întocmite și trimise la sectoarele miniere sau afișate în sălile de

apel ale expteateriter mi
niere tabele cu numărul de cărți împrumutate și nerești- tuite, s-au trimis somații recomandate, s-au întocmit pm- cese verbale de contravenții. Dar numai un număr foarte mic de cititori au înțeles să restituie cărțile împrumutate de la biblioteci. Iată si cîțțva dintre cei cere n-au restituit cărțile : Nieula Alexandru, lăcătuș mecanic ia f.f,a. „Viscoza" Lupeni, Coroi Mihai, muncitor la sectorul XM transporturi de la E- M. Lupeni, Comloșan Tiberiu, muncitor, Cpjpcaru Toma, inginer ambii de Ta E. M. Vulcan. Forme de a obliga să se restituie cărțile împrumutate sînt și mai severe' Noi n-am căutat să le aplicăm. Ne-am rezumat să apelăm la conștiința și bunăvoința cititorilor în cauză. Să nu se facă abuz de această bunăvoință.

H- BALȘAN abiblioteca orășenească Petroșani
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Două cartiere noi - aceleași carențe

Aspect din stația de transformare de 220 Kv de la
I.E.C- Paroșeni- Din apeșf transformator pleacă linia 
de inaltă tensiune care unește paroșenji gu Isalmte

Bucuroși de oaspeți? 
Dar oaspeții de gazde?

(Ungare din pag 1)de-a lungul drumului ce trece prin pasul Vîleați, drum pe care au trecut acum două nțilenii oștite FOHWIW, iar în octombrie 1599 pasul a fost străbătut de o parte din oastea |uj Mihai Viteazul care se îndrepta spre Sibiu, unde s-a daț lupta cunoscută sub numele de „Bătălia de la Șelimbăr"?Trebuie să pferirn posibilitate turiștilor sosiți pe meleagurile noastre, 
să cunoască că la Cîmpu iui Neag se găsesc și azi îrțcă construcții rurale care poartă amprenta stilului dac In eeea 
oe privește dispunerea corpurile»- de clădiri Și organizarea ogrăzii.Avem un număr mare de peșteri pe întreg teritoriul Văii Jiului care constitute adevărate perle în salbă frumuseților naturale. De ce se știe 
atit do puțin despre ele în rîndul iubitorilor naturii ?In orașul Lupeni, se impune acordarea unei preocupări mai susținute eternizării evenimentelor istorice cp au avut loc aici în anii la care generația noastră se gîndește cu emoție.
Creșterea eficienței activității economice

(Urmare din pag. I)geologice la 36 000 lei, îb gospodăria comunală și locativă la 180 000 lei, iar în unitățile de transport la 148 000 tei. Cheltuielile de circulație în comerțul cu ridicata au fost reduse, de asemenea, cu 627 000 lei.1 însă, tot atunci, la lucrările de construct! i-montaj în antrepriză cheltuielile de producție s-au depășit cu 6151 000 tei, din gare la șantierul T.C.M.M. cu 4 319 000 tei, loturile de construcții montaj de la I. E. G. Paroșeni cu 960 000 tei iar Grupul U cu 870 000 lei. Din a- ceastă cauză, pe ansamblul orașului s-au depășit cheltuielile de producție cu 434 000 lei. Situația economico-financteră pe primul trimestru a fost influențată negativ de cheltuielile neeconomicoase

Nu cred că există cetățean din țara noastră care să nu cunoască e- veaimentale ce au avut loc aici în august 1929. Insă, în afară de incinta minai unda s-au d®»- | fășurat tragicele eveni- j mente, și în cimitirul j unde dorm somnul de veci eroii căzuți în urma masacrului, nici o placă comemorativă, gryp de statui sau mo- rjumegt nu eternizează această filă măreață din istoria mișcării muncitorești din țara noastră. Cu ajutorul participan- ților la aceste evenimente, care sînt încă în viață, s-ar putea identifica cîte o casă șau stradă unde au locuit eroii mineri și prin grija generației care se bucură de lumina pentru a cărei aprindere ș-pu jertfit cei din *29 să fie așezate acolo plăci comemorative.Sîntem convinși că e- dilii orașelor și așezărilor Văii noastre vor face TOTUL ca cei care pe vor vizita în vara aceasta să plece de pe aoeșțe meleaguri cu cele mai bune impresii. Și nu numai din acest motiv...
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9,10 Emisiune pentru copii fi tineretul școlar.
10.45 Emisiunea pentru sate.
12,15 Concert simfonic.
15,00 Fotbal: Steaua — U- 

niversitatea Cluj; Rapid 
— Steagul Roșu Bra
șov.

18.30 Magagin 111.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.45 Cîntare partidului — 

recital de versuri.
20,00 Documente de piatră.
20.30 Muzică ușoară româ

nească în primă au
diție.

22.30 Tele sport.
22.45 Ritm și melodii.

(Urmare din pag. 1)Primul trimestru s-a încheiat la Liceul Urii ani cu rezultate nu tocmai mulțumitoare. La începutul trimestrului doi s-a analizat situația de pe primul și, ca urmare a intensificării muncii de către cadrele didactice, acest trimestru a fost încheiat cu rezultate mai bune

decît cele obținute în primul. Dar este loc pentru și mai bine. Conducerea liceului, toate cadrele didactice știu acest lucru. In ședințele consiliului pedagogic s-au discutat o serie de probleme cape mai trebuie puse la punct, a-au trasat sarcini concrete, s-au luat măsuri pentru încheierea eu succes a ultimului trimesțru și, deci, a anului școlar. Această dorință u- nanimă a cadrelor didactice și a elevilor uricăneni se va materializa în faptele așteptate numai dacă se vor elimi-

cm?e s-au ridicat în total la 2 689 000 tei. Din aceasta 1 243 000 tei reprezintă locațiile iar 847 000 lei dobînzile pentru impozite restante. Cele mai mari dobînzi au fast plătjte bunăoară de Grupul II șantiere, C.C-V.J. și T-C.M-M.In cel de-al doilea trimestru înfăptuirea angajamentelor luate de unitățile economice la capitolul economii trebuie să devină o preocupare de prim ordin, Organizațiile de partid, conducerile tehnice au datoria să analizeze cu răspundere posibilitățile de ridicare a prețului de cost, să ia măsuri eficiente pentru eliminarea cheltuielilor inutile, a stocurilor supra- normative etc.In primul trimestru s-au obținut 1 1710Q0 lei beneficii peste plan, ele fiind realizate în cadrul unităților C.C.V.J., I.E.C. Paroșeni, Viscqza Lupeni și în unitățile co-

Dacă le încumeți să treci prin cartierele pe* trosănene Carpați și Li- vezeni — (apibele sînt noi, și de alei poate tentația de a le vizita cu speranța de a vedea lucruri frumoase), te izbești de zidul nepăsării.Locatarii cartierului Carpați au făcut mai PUțitl anul acesta, decît anul trecut, pentru în- frumusețarea cartierului lor. Pește tot existau ronduri de flori, zone verzi și algi. Oamenii gu muncit cu tragere de inimă, Nu același lucru se poate spune a- eum, „Haina" de primăvară este neglijată. In acest cartier aproape poate tot în fața blocurilor șe văd „urme" de zone verzi și de ronduri de flori. Cu concursul tuturor locuitorilor s-ar PUtea amenaja altele noi, iar cartierul ar putea deveni unul dintre cele mai frumoase din Valea Jiului. Este păcat că locatarii nu înțeleg acest lucru și nu șînț nici îndemnați s-o facă. Terenul din spatele blocurilor dinspre linia ferată s-a nivelat dar continuă să rămînă neamenajat. Copiii pot să aștepte mult și bine pîna vor avea mult rîv- nitul teren de joacă. Inactivitatea locatari

lor și a' celor însărcinați cu înfrumusețarea, este accentuată intr-un mod condamnabil și de neorînduiaja din curțile unor frumoase blocuri — potcoavă. In curțile blocurilor nr.

8 și nr. 6, în locul frumosului rond circular de anul trecut tronează o grămadă de pămînt bătătorit și bolovani de toata dimensiunile.Singura clădire care tinde să păstreze tradiția frumosului ar fi blocul magazin, dacă rondurile de flori din față n-ar fi împestrițate de conținutul scrumierelor golite de la etaj.Cartierul Livezeni, spre deosebire de Carpați, este mai întins și în el se mai întîlnesc încă aspecte de șantier. Unele canalizări au rămas neacoperite din toamnă, lîngă complexul alimentar sînt gră
na din activitatea școlii... micile anomalii care mai există și pe care tovarășul Cocheci Vasile le știe' foarte bine.Există în școală o preocupare comună — cadre didactice și elevi — pentru predarea și însușirea conștiincioasă a cunoștințelor, pentru întărirea disciplinei. Profesori ca Sidorov Silvia, Gaftiniue Aneta și Kiraly Zoltan, în

I 
I 
I

vățătorii Munteanu Doina și Cornea Mihai au obținut pî- nă acum bune rezultate în activitatea lor de instructori și pedagogi, sînt apreciați de conducerea școlii, sînt stimați de elevi și. . de părinții acestora.Fină ja încheierea anului școlar mai este puțin timp, dar ritmul crescendo se observă clar în cataloagele claselor de la Liceul din UricaBi. in dreptul numelor multor elevi sînt înscrise numai note de 8, 9 și 10 care le asigură acestora de pe acum dreptul 

la o vacanță mare plăcută, reconfortantă, fără griji școlărești. începem notarea cî- torva dintre acești elevi, care fac' cipste școlii, cu președinta un|t|ții de pionieri, Cizml- lianu Maria din clasa a V-a, elevă modestă, harnică și conștiincioasă; continuăm cu Buzuianu Elisabeta, Covaci Ioana, Chirițescu Silvia, Pincă Eugenia, Bunescu loan; și încheiem cu Todoran Mihai și Bota Nicolae, elevi fruntași și, pe deasupra, corespondenți activi ai ziarului nostru.Dișcuția cu directorul Liceului Uricani a fost interesantă. Ea ne-a fost întreruptă de glasul clopoțelului abia la a doua recreație. I-am văzut din nou pe elevi în marea curte a școlii, alcătuind o grădjnă cu flori multicolore. Cei mai mici încinseseră jocuri CU mingea; fetele zâmbeau soarelui, iar clțlva din- țpei cri mari meditau. Poate Ia ora care urma, poate... la cea trecută, poate... la anii viitori. Nimic nu le împiedică ascensiunea spre realizarea celor mai mărețe visuri. Este astăzi în tot ee gîn- dim, îp tot ce facem un perfect crescendo...
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merciate. Totuși, unitățile noastre economice continuă să rămînă tributare față de o sarcină de primă importanță. Plenara CC. ăl P.C.B. din decembrie 1066 a stabilit ca o sarcină deosebită pentru toate unitățile economice lichidarea în cel mai scurt timp a pierderilor planificate. Dintre întreprinderile din Valea Jiului continuă să lucreze cu pierderi planificate I.F. Petroșani, JT.F.A. „Viscoza" Lupeni, LE.C. Paroșeni, LC.O. și I.O,J,L. Din inițiativa organelor și organizațiilor de partid, în unitățile noastre economice se desfășoară o activitate susținută pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne în vederea reducerii pierderilor planificate și rentabilizarea tuturor întreprinderilor.Analizele de pînă acum au scos în evidență posibilități de reducere în acest an a pierderilor plani

ficate cu 864 OQO lei la I.F., cu 568 ooo lei la Viseoza și cu 3 704 000 lei la energia termică livrată de I,B,C. Paroșeni. La Viseoza și I.E.C. Paroșeni s-au obținut deja unele rezultate practice în acest sens. La I.F, Petroșani, însă, dimpotrivă, cheltuielile de producție au fost depășite.Descoperirea tuturor rezervelor <o ppi conduce la renunțarea la dotatiile d« la buget, la creșterea economicității, la rentabilizarea tuturor întreprinderilor și a produselor, necesită deci în continuare; eforturi susținute. Sporirea eficienței întregii activități economice reclamă O activitate perseverentă, multilaterală din partea tuturor organizațiilor de partid, a cpndu- ceriipr tehnico-adminiștrative, a colectivelor de specialiști spre a ridica la un nivel calitativ superior activitatea economico-finan- ciară a tuturor unităților noastre.

mezi de pămînt, piatră de pavaj și resturile u- nei barăci demolate. Peste tot vezi Cărbuni, cenușă, dependin» țe improvizate și,., nelipsitele rufe întinge. Pretutindeni lipsa zonelor verzi duce la ideia că la sămînța de iarbă nu s-a gîndit nimeni. Doar la cîteva blocuri, locatarii au amenajat ronduri de flori. Puieții de tuia, brad, salcîm șau carpen nu pot acoperi lipsa spațiilor verzi. Diferitele materiale a- runcate la voia întim- plării dovedesc lipsa de preocupare pentru amenajarea și înfrumusețarea cartierului Livezeni. Este prezentă și aici lipsa interesului general al locatarilor împletită cu neglijența și lipsa de răspundere a celor de la I.C.O. care deocamdată nu reușesc să evacueze la timp gunoiul precum și a aceleiași slabe preocupări din partea sfatului popular.Atîta timp cît se lasă doar naturii grija pentru desăvîrșirea frumosului și oamenii nu vor contribui la realizarea lui, nu se va putea vorbi de o „haină" de primăvară a cartierelor noastre. Iuliu POPA

ÎNCREMEHITII
»

(Urmare din pag- UDupă discuții diverse și căutări insistente în cursul cărora ,au fost jntîlnite multe, mulțe ridicări din umeri, în biroul tovarășului Kiș, șeful serviciului amenajare zong verzi etc. al LC.O. a fost găsit proiectul nr. 245 — arătat măisus. Stătea acolo pierdut printre ajte dosare din iunie 1966. Surprins, chiar în momentul găsirii, 4 mai, tovarășul Kiș care are răspundere în rezolvarea problemei a dat cu grabă dispoziție unui subaltern : „Faceți o adresă la I.R.E.H. șă scoată stîlpii" !Infjpți îp mijlocul drumului și al pieți». stîlpii își flutură firele electrice neclintiți. încremeniți în fotolii, cei care trebuiau să rezolve problema, își flutură hîrtiile, fiecare spu- nînd că nu e de competența lui.., In cele opt luni, de cînd s-a săpat piața, cei de la I.C.O. nu s-au dus la I.R.E.H., iar cei de la I.R.E.H. nu și-au îndreptat pașii spre I.C.O, pentru a soluționa problema, Au așteptat. Ce ? Ce ?Fiecare s-a mulțumit să privească de pe margine întreaga activitate de modernizare a pieții. Șeful sectorului I.R.E.H., inginerul Belu, cînd i s-au a- rătat proiectele găsite, nu știa nici dacă s-a construit sau nu noua derivație cu cablu, dacă ea există sau deahia acum urmează să se facă ! Și, din păcate, nici tovarășii de la sfat nu s-au preocupat de această problemă.Infipți în mijlocul drumului cei doi stîlpi sfidează legile circulației care nu permit ca pe partea carosabilă să e- xiste obstacole, încremeniți to fotolii, cei în cauză stau liniștiți în spșteie dosarelor, flutură hîrtii și... pasarea competenței,In a noua lună -»- ultimul — ceas poate s p naște vreo rezolvare a problemei...
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Noi atacuri piraterești 
asupra HanoiuluiHANOI 6. — Corespondentul Agerpres, A. Ionescu, transmite: La 5 mai aviația americană a întreprins noi raiduri asupra Hanoiului, prin- tr-un atac desfășurat de 30 de avioane care au bombardat în trei valuri timp de aproximativ 20 de minute. In afară de cartierul Gia Lam, au foșt lovite și alte cartiere ale orașului situate la numai opt kilometri de centrul propriu-zis. Printre obiectivele economice vizate se află uzina mecanică și fabrici de bunuri de consum. Deocamdată nu este cunoscut numărul victimelor și proporțiile distrugerii. Potrivit primelor informații, șapte avioane au fost doborîte, iar mai mulți piioți au fost ltiați prizonieri. Numărul total al nord de la 5 august 1964

avioanelor americane doborîte în Vietnamul de se ridică astfel la 1856.de în
de cu ale a-

Unul din raidurile vineri a avut loc timp ce corespondenții a peste 25 de agenții și ziare străine au luat parte la conferința presă în legătură atacurile recente aviației americanesupra orașului Hanoi. Alarma s-a dat exact la ora 16,30, în momentul cînd era prezentat un film ce înfățișa imagini surprinse la scurt timp după Un. bombardament anterior asupra cartierului-, Gia Lam și a unor puncte din Hanoiului.Obiectivul la care amneri l-a constituit același cartier Gia Lam văzut în film, precum și zone dens populate din districtele Dong Ha, Dong Anh și Than Tri ce aparțin de oraș. După cum au fost informați ziariștii, ime-

suburbiileraidului asistat vi-

diat după reluarea conferinței de presă, mulți pirați ai aerului au fost doborîți.Președintele Comisiei orașului pentru anchetarea crimelor comise de americani în Vietnam a înfățișat corespondenților bucăți, încă fierbinți, dintr-un avion prăbușit deasupra acelui cartier în care se află și clubul internațional unde se ținea conferința noastră de presă. Prăbușirea și explodarea aparatului au fost de altfel văzute de noi toți cei care urmăream lupta aeriană ce s-a dat deasupra Hanoiului. După terminarea bombardamentului, trîmbe de fum ce acopereau tot cerul din partea de sud-est a capitalei marcau locul obiectivelor atinse. In comentariile lor, ziariștii străini' au subliniat că

Vietna-denun- întregii

în prezent se desfășoară o escaladare a războiului aerian împotriva R.D. Vietnam, drept „compensație" pentru înfrîngerile suferite de americani în mul de sud.Vă rugăm să țați în fațalumi faptele comise de agresorii americani împotriva poporului nostru, a R. D. Vietnam — o țară independentă și suverană — a subliniat Nguyen Duc Lac, președintele Comisiei orașului Hanoi pentru anchetarea crimelor comise de americani în Vietnam, adresîndu-se ziariștilor străini pre- zenți la conferința de presă. Acestea sînt crime la adresa umanității, împotriva cărora își ridică glasul de condamnare întreaga omenire iubitoare de pace.

Comemorarea 
lui
George Enescu 
la Paris

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: Cu prilejul come
morării a 12 ani de la moar
tea lui George Enescu, amba
sadorul României la Paris, 
Victor Dimitriu, a depus o 
coroană de flori pe mormîn- 
tul mărelui compozitor român 
din cimitirul Pere Lachaise. 
La solemnitate au participat 
un grup de prieteni și foști 
elevi ai lui George Enescu, 
precum și membri ai amba
sadei.

Febrilitate
în runda Kennedy

Comunicat comun 
cehoslovaco-belgianPRAGA 6 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la încheierea vizitei ministrului de externe belgian, Pierre Harmel, se arată că în cadrul convorbirilor cu ministrul afacerilor externe cehoslovac, Vaclav David, au fost abordate cele mai importante probleme internaționale și cele privind relațiile reciproce. Cei doi miniștri și-au exprimat neliniștea în legătură cu situația din Asia de sud-est și au analizat influența nefavorabilă pe care

o are războiul din Vietnam asupra situației internaționale generale.Analizînd problemele întăririi păcii și securități în Europa, cei doi miniștri și-au exprimat hotărârea de a sprijini acțiunile bilaterale'șf multilaterale, de a folosi toate posibilitățile care ar putea crea condiții pentru normalizarea reală a relațiilor dintre statele cu sisteme sociale diferite și a colaborării lor.Cei doi miniștri au hotărât să dezvolte în continuare relațiile multilaterale dintre cele două țări.
Lucrările sesiunii Comisiei economice 
a O.N.U. pentru America Latină

SAIGON 6 (Agerpres). — Agenția V .N.A., citind un comunicat al agenției „Eliberarea", anunță că în Ultimele zile ale lunii aprilie, respectiv pînă la 1 mai, forțele Patriotice din provincia Quang Tri au atacat în repetate rînduri pozițiile inamice de la baza Khe San. In cursul luptelor au fost uciși 800 de soldați inamici în mare parte americani.Paralei cu operațiunile forțelor armate regulate ale Frontului Național de Eliberare, 6 mare amploare a luat-o mișcarea de partizani în provincia Quang Tri. Ei au atacat mai multe puncte strategice din regiune. în special șoseaua strategică nr. 1, provocînd inamicului pierderi serioase în alimente, arme și muniții.Numai în districtele Hai Lang și Trieu Phong, din această provincie, partizanii au scos din luptă în luna aprilie peste 300 de soldați, dintre care 143 americani, și au distrus 7 vehicule militare.Vineri noaptea, anunță corespondentul agenției France Presse, elemente ale forțelor patriotice au declanșat două atacuri cu grenade în cartierul Cholon din Saigon, care s-au soldat cu morți și răniți. Un

alt atac a avut loc în localitatea Trang Suc, la 6 km nord-vest de Tay Ninh, unde pati ioții au supus timp de peste o oră tirului de mor- tiere pozițiile militare inamice.

GENEVA 6 (Agerpres). — In cadrul negocierilor tarifare ale rundei Kennedy de la Geneva, care se desfășoară febril de cîteva zile, mai ales sub presiunea timpului, delegația americană, scrie agenția France Presse, și-a înăsprit sensibil poziția în ce privește produsele chimice și dosarul cerealelor, de fapt principalele puncte ale divergențelor între participanți. Jean Ray, șeful delegației Pieței comune, a declarat că în aceste condiții Piața comună nu poate să facă concesii fără reciprocitate. In- cercurile observatorilor politici din Geneva se subliniaz'ă din nou faptul că -un eventual succes al rundei Kennedy este incert atîta timp cit negocierile se dovedesc extrem de dificile. Dacă anumiți pași au fost înregistrați în ce privește prețul griului, neînțelegerile continuă să persiste în acest domeniu, întrucît Statele Unite sînt interesate în realizarea unui acord numai in problema griului, în timp ce Piața comună dorește extinderea acestui acord și la celelalte produse agricole.
ACCIDENTE TRAGICEO Aproximativ douăzeci de per-, soane și-au pierdut viața în urma unei alunecări de teren care a provocat prăbușirea unui zid la o centrală atomo-electrică lie, din localitatea nois) . Serviciile de transportat numeroși

în construc-Cordova (Illi- salvare au muncitori ră-

niți în stare gravă. Potrivit agenției France Presse, se pare că numărul morților este mult mai mare.• Un vas de pasageri ce naviga pe rîul Meghna (Pakistanul de est) a fost răsturnat de un ciclon. 90 dintre cei 150 pasageri ce se aflau la bordul vasului s-au înecat.
Represiuni împotriva comuniștilor indonezieniIn Indonezia continuă campania de represiuni împotriva comuniștilor. După cum anunță ziarul „Angkatan Bersendjata" tribunalul din Ka- limantanul de răsărit l-a condamnat la moarte pe primul secretar al organizației Partidului Comunist din această regiune. Același ziar anunță că autoritățile militare din Djakarta l-au arestat nu de mult de președintele organizației din Jawa centrală a Partidului Comunist din Indonezia, Musaida.

„Lunar Orbiter-4“
își continuă drumul

ATENA 6 (Agerpres). — „Statele Unite sporesc ajutorul militar a- cordat noului regim din Grecia" — scrie ziarul „Akropolis", pre- cizînd că în cursul acestui an a- Viația greacă va fi înzestrată cu 18 avioane de transport americane de tipul „S-119". Ziarul adaugă că S.U.A. menea, să de tipul cea ■ de-amai un grup de piioți greci trimiși în S.U.A. pentru a struiți în vederea zborurilor ceste aparate.

intenționează, de ase- livreze Greciei avioane „S-130". urmînd ca în doua jumătate a lunii să fie fi in- pe a-

PASADENA 6 (Agerpres), 
Camera lunară americană „Lu
nar Orbiter-4“, lansată joi 
noaptea de la Cape Kennedy, 
își continuă drumul spre sa
telitul natural al Pămîntului. 
Vineri, la o comandă lansată 
de la Centrul de cercetări spa
țiale din Pasadena (Califor
nia), traiectoria camerei luna
re a fost corectată cu succes.

„Lunar Orbiter-4“ urmează 
să se înscrie luni pe o orbită 
în jurul Lunii, iar cu cîteva 
zile mai tîrziu va începe foto
grafierea suprafeței lunare.

Racheta cosmică 
pa kistaneză

De pe poligonul de rachete 
Sonmiani, din Pakistan, a fost 
lansată vineri o nouă rachetă 
cosmică cu două trepte, de 
tipul „Shahpar-1“. Lansarea 
rachetei a fost efectuată de 
către Comitetul pakistanez 
pentru cercetarea Cosmosului 
și a straturilor superioare ale 
atmosferei.

CARACAS 6 (Agerpres). — La Caracas continuă lucrările sesiunii a 12-a a Comisiei economice a O.N.U. pentru America Latină, pe a căror ordine de zi sînt înscrise situația economică, socială și planificarea țărilor Latino-americane, sesiunea a 2-a a U.N.C.T.A.D. și primul colocviu mondial pentru industrializare. Țara noastră este reprezentată de o delegație de observatori condusă de reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul Gheorghe Dia- conescu.Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor, reprezentantul român a arătat, printre altele, că atît la a- ceastă sesiune cît și la sesiunile

anterioare ale comisiei a reieșit preocuparea centrală a țărilor A- mericii Latine, orientată în direcția promovării' unor factori fun- damentali ai dezvoltării economice cum sînt: industrializarea, planificarea, crearea unor structuri agrare care să corespundă jșpDUa- lelor cerințe ale dezvoltării economice, cooperarea economică largă pe plan internațional și regional. Experiența proprie a țării .noastre, a arătat vorbitorul, rezultatele abținute în ultimii 20 de arii în direcția valorificării multilaterale a resurselor naturale proprii ah -la bază tocmai promovarea neabătută a unor asemenea factori.
Lee H. Oswald a fost agent al CIA. ?NEW ORLEANS 6 (Agerpres). — „New Orleans Item1', relatează că curorul districtului leans, Jim Garrison, ducătorul anchetei vind existență complot vizînd asasinarea președintelui Kennedy, va încerca să dovedească faptul că Lee Harvey Oswald ar fi fost un agent a- flat în serviciul spionajului american (C.I.A.). Potrivit ziarului, ancheta procurorului Garrison se axează tot mai mult pe activitățile C.I.A., ducînd la concluzia că „există indicii, potrivit că-

Ziarul States pro- Or- con- pri- unui

rora, persoane angajate de C.I.A. sînt răspunzătoare de lui Kennedy". Orleans arată curileGarrison se consideră că Oswald fusese supus unui antrenament special AtsugiDupă agenția teza apartenenței lui Oswald la C.I.A. se a- seamănă cu declarațiile mamei acestuia care, în ciuda dezmințirilor serviciului american de spionaj, a a- firmat mereu că fiul ei „era într-un anumit

moartea „New States Item" că în cer- procurorului
ia baza aeriană din Japonia, cum relatează France Presse,

fel un șjent guvernamental".La Washington un purtător de cuvînt al C.I.A, a refuzat să comenteze articolul publicat de ziarul „New Orleans States Item", -iPe de altă parte, 9-a anunțat că procurorul districtului Orleans, Jim Garrison, a convocat să aparSf săptă- mîna viitoare în fața unui mare juriu districtual pe Regis Kennedy, agent al Birdu- lui Federal de Inve •• gații (F.B.I.) și P® Warren Debrueys, fesl agent al F.B.I.
Fumatul ucide anual 300 000 de persoaneSocietatea americană pentru cancer a anunțat că fumatul ucide anual 300 000 de persoane și a chemat toate instituțiile medicale și de ocrotire a sănătății să organizeze o campanie împotriva țigărilor. Rezoluția adoptată de Consiliul național al Societății a chemat „spitalele, clinicile, centrele

de ocrotire a sănătății, medicii. și stomatologii să contribuie la -îndepărtarea automatelor de vîndut țigări și să descurajeze atît personalul propriu cît și pe pacienți de la fumat".Rezoluția a fost adoptată în ir- ma unei conferințe a Societății, ținute la Dallas.
Urmările incidentului de la BarrenquillaBOGOTA 6 (Agerpres). — Un incident petrecut vineri pe aeroportul din orașul columbian Barranquilla, în care a fost implicată fiica președintelui Johnson, Lynda Bird Johnson, și „doi membri necunos- cuți“ ai escortei sale, a declanșat o furtună politică în Columbia. După cum relatează ziarele din Bogota, ziaristul Amado Blanco și fotoreporterul Gustavo Vasguez de

Desființarea uniunilor de antoaflministrare din GreciaMinistrul de interne a anunțat că guvernul a hotărît desființarea celor 52 de uniuni de autoadministiare locală din întreaga Grecie. Sarcină acestor uniuni, formate din persoane alese, era coordonarea activității administrative, economice și cultural-educative a municipalităților și comunelor. In perioada de după răsturnarea guvernului Papandreu, a- ceste uniuni au luat parte activă Ia acțiunile organizate pentru apărarea constituției, pentru rezolvarea democratică a crizelor politice.

la ziarul „El Tiempo" au fost loviți de însoțitorii fiicei președintelui Johnson în momentul cînd au încercat să se apropie de Lynda ‘it’d Johnson. Aparatul de fotografiat.al lui Vasquez a fost distrus, cei doi alegîndu-se cu răni, grave. ■Ziarul „El Tiempo", care în mod obișnuit are vederi pro-S.U.A., și reprezintă -Partidul liberal de gu- vernămînt, a condamnat comportarea agenților nord-americarit, ex- tinzîndu-și criticile asupra guvernului S.U.A. Un membru al Congresului columbian a anunțat, de asemenea, că acest, incident va fi ridicat în fața parlamentului,; întrunit este vorba „de apărarea suveranității noastre". Un tribunal din Barranquilla a hotărît deschiderea unei acțiuni judiciare împotriva însoțitorilor fiicei președintelui S.U.A. J -,aREDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani str. Republicii nr. 44. Țel. 1662. 269 (C.C.V.J.) Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 TOR


