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Poemul
Primăverile poposesc 

la noi mai tîrziu decît 
în alte părți. In văi 
vin atunci cind pe po
vârnișurile repezi s-au 
stins, mistuite de soa
re, vîlvătăile cele albe 
ale zăpezilor. Vin cu 
năboiri de ape și cu 
inundații de soare. Nă- 
i’oaiele de ape se iz
besc de pintenii de 
piatră ai îndiguirilor, 
și nu fac rău oameni
lor.

Tot ■ in ziduri se lo
vesc și valurile de lu
mină solară a primă
verilor tîrzii de la noi: 
în ziduri roșii, încă 
neacoperite, de calciul 
tencuielilor, Căci poe
mul zidurilor a început 
încă de astă iarnă, ca 
să se arate acum vi
guroase ochiului și să 
se încredințeze băii de 
soare.

Ziduri noi se desfa

incâ ncicrminal
tă în lumină în fiecare 
primăvară de pe Va
lea noastră. Dar poe
zia lor e mereu alta 
în fiecare primăvară. 
Peste Cîtva timp la 
Petrila, la Petroșani, 
la Vulcan și la Lupeni 
zidurile proaspete vor 
primi intre ele oaspeți. 
Primii oaspeți ai anu
lui acestuia — 31 la 
Petrila, 66 la Petroșani, 
72 la Vulcan și 80 la 
Lupeni. Mereu alți 
oaspeți, și, de aici, me
reu alte valențe poe
tice ale poemului zi
durilor.

Am trecut zilele a- 
ce.stea printr-unul din 
cartierele cele noi, 
purtînd drept unealtă 
doar receptivitatea la 
frumos, util și trainic 
a sufletului, hiperbo- 
lizată acum în plină 
primăvară de soarele 
de mai. De unde au 
plecat constructorii

doar cu cîteva săptă- 
mîni în urmă, au ră
sărit iarba și florile. 
Omul nu se poate lipsi 
de vigoare dar nici de 
gingășie. De aceea și-a 
adus-o sub ferestrele 
sale.

Locul pe care l-a în
registrat pelicula apa
ratului de fotografiat, 
arătat aici, alături, cu
noaște deocamdată vi
goarea zidurilor. In 
curind va cunoaște 
prospețimea culorilor; 
a culorilor de pe zi
duri și a celor din jur 
ale ierbii și florilor 
căci vulcănenii sînt 
gospodari harnici și cu 
bune gusturi.

Cînd vor cunoaște și 
larma vioaie a copiilor 
și locul nu va mai Si 
șantier, poemul zidu
rilor, început astă iar
nă, va fi încheiat.

I. C.

.nit! 1 In.

Constructorii energeticieni înal
ță al 5-lea turn de răcit al 

I.E.C. Paroșeni

ÎNSEMNĂRI de reporter

Mezina Vaii
...La început a fost doar un mai

dan. Din cînd în cînd de 1 Mai sau 
de Ziua minerului, aveau loc aici 
petreceri oîmpenești. Au venit apoi 
constructorii. In această parte a 
Petrdșaniului a fost înălțat unul 
din cele mai mari cartiere în care 
locuiesc în prezent peste 12 000 de 
oameni ai muncii.

O dată cu temelia celui mai tînăr 
cartier al orașului de sub poalele 
Paringului au început — în aceste 
locuri — primele lucrări de foraje 
pentru a cerceta metru cu metru 
imensele bogății ale subsolului. 
Geologii Gheorghe Rădulescu și 
Teodor Rusu, acești oameni care 
ascultă la șoaptele trecutelor ere. 
care din fiecare scoică sau urmă 
de frunze scoase din adîncuri fac 
o problemă; ei și sute de muncitori 
sondori au pus in evidență un nou 
cîmp minier — Livezenii.

.^Deocamdată noua mină Live- 
zeni are contururi precise doar în 
proiecte. Totuși Ia poalele Parîn- 
gului, sub dealul Moșicului, una 
din brigăzile cu cele mai mari per
formanțe din Valea Jiului, brigada 
mfnerului Augustin Demeter a în
ceput să sape primul și al doilea 
puț dintr-un complex de patru pu
țuri de mină.

Incinta principală a viitoarei mi
ne —- obiectiv important al cinci
nalului — va fi amplasată pe malul 
Jiului, în dreptul noului cartier 
Livezeni. Aici, va fi săpat puțul 
principal de extracție, cu schip ș> 
mașină multicablu, de unde vor 
pleca in fiecare an spre viltoirea 
centrală termoelectrică de la Deva 
după 1970. peste 1 200 000 tone de 
cărbune energetic de calitate su
perioară.

Complexul minier de la Livezeni 
va cuprinde, pe lîngă puțurile de 
extracție și de materiale, baie, ves-

Jiului

Consemnăm • Avizăm • Dezaprobăm
Fericiții cîștigători

tiare și ateliere, instalații de ae- 
raj și de forță. Numai în acest an 
Șantierul T.C.M.M. Petroșani exe
cută lucrări de construcții montaj 
la noua mină în valoare de peste 
16 milioane lei.

Mezină Văii Jiblui — mina Li
vezeni — va avea caracteristici deo
sebite, față de actualele'mine. Con
figurația straturilor — înclinare 
mică- grosimi medii — oferă con
diții optime pentru aplicarea în în
tregul cîmp minier a metodelor de 
exploatare cu front lung și o me
canizare complexă. Aici tăierea 
cărbunelui se va efectua cu com
bine, susținerea în metal, evacua
rea apei va fi automatizata. Se 
scontează în final obținerea unei 
productivități neatinsă de nici-o 
mină din bazin.

Lucrările de deschidere a minei 
se desfășoară în două incinte : in
cinta estică plasată în anticlinaiul 
cimplui minier șt incinta princi
pală de pe malul Jiului.

In incinta estică a început să
parea a două puțuri ce se vor exe
cuta după metoda cofrajelor gli
sante, se vor construi apoi stații de 
compresoare, de ventilatoare, de 
concasare a sterilului pentru ram
bleu, ateliere de întreținere.

F. GLIGOREȘTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Mesaj 
primăverii

întrecerea tinerelor talente 
artistice din școlile orașului 
Petrila, la care am asistat du
minică dimineața, a fost. un 
adevărat festival al culorilor, 
al cîntecului și jocului.

Către ora 9 toate drumurile 
Pețrilei aveau un . unic . sens 
— .spre clubul din localitate. 
In grupuri răzlețe sau în rîn- 
duți” organizate, voioșii '.‘pio
nieri veneau să-și aducă, pe 
scenă, mică t^ntribuție la 
prestigiul școlii lor sau să-și 
încurajezș figlegii din luminile 
rampei.

Ce ne-a plăcut mai mul1 
din . această dezlănțuire de. 
forțe, din această paradă a 
talentelor artistice din Școli ? 
Greu de spus. Au fost multe 
numere din repertoriul școli
lor care, întrunind,, toate su
fragiile numerosului . public 
prezent în sală, au atras a- 
plauze repetate și... bis-uri. In 
primul rînd, corurile Școlii 
generale nr. 5 și Liceului Pe
trila (dirijor prof. Traian 
Tămășan) cît și corul Școlii 
generale nr. 1 (dirijor prof. 
I. Hegyi), într-o interpretare 
îngrijită și degajată a unor 
cunoscute cîntece patriotice și 
pionierești, au plăcut mult a- 
sistenței. „Marșul lui Iancu“ 
și „Nani, nani", cîntece inter
pretate cu destulă acuratetă 
și trăire interioară au trezit

V. TEODORESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Burian Ion din Petrila, posesor al unui libret C.E.C. cu cîștiguri 
în autoturisme a... cîștigat la tragerea pe trimestrul 1 un „Renault" 16 
major. Să-l stăpînească sănătos I

Nistor Rudolf din Lupeni a cîștigat și el la aceeași tragere un 
FI AT 850. Să-l stăpînească și el sănătos, Numai, atenție la curbe. Și 
nu serbați prea des succesul.

Fie-i țărîna ușoară
Cu cîtva timp în urmă a „răposat" în curtea sectorului Cimpa al 

minei Lonea, o construcție din beton armat. I-am zis construcție pen
tru că nimeni nu știe ce destinație ar îl trebuit să aibă. Unii spun că 
ar fi trebuit să fie baie pentru muncitori, alții ca ar fi trebuit să fie 
atelier. Dar n-a fost nimic, A fost numai, așa, o construcție, comandată 
de mina Lonea, executată nu se știe de cine cu 9—10 ani în urmă, nefo
losită de nimeni de atunci și demolată de curind. Asta-i toată biografia. 
Gurile rele zic că ar fi costat niște sute de mii de lei. Acum a „răpo
sat". Șl „despre morți numai bine" Fie-î țărîna ușoară că grei ‘bani a 
mai costat; și degeaba.

Ca la ei. la nimenea
l.R.E.H.  Valea Jiului are un sector la Lonea. E „găzduit" în lo

calul gării mici. Și ca să nu fie confundați cu alții, oamenii și-au pus 
și ei firmă, cum se obișnuiește. Adică nu, nu cum se obișnuiește. O 
firmă cu munți, cu brazi, cu hidro și termocentrale — mă rog, speci
fic local. Bată-vă norocul să vă bată de artiști. Ca la voi la nimenea!

Rubrică redactată
ION CIOCLEI șl 

FLAVIU I STRAT E

(Continuare in pag. a 3-a) .

Depozitul de lemne al minei Petrila.
Una din cele mai harnice brigăzi din depozit este cea condusă de Casandra Ștefan, surprinsă, de 

fotoreporter sortind lemn rotund.



2 STEAGUL ROȘU

S arcinile sporite ce revin in 1867 precum 

|i in cursul anilor următori unităților economice 
din Valea Jiului reclamă ștrădanii multilaterale 
și eficiente în vederea ridicării calitative a în- 
trggii lor activități. Se impun măsuri îndeosebi 
panfry folosirea rațională a tortei de muncă și a 
dotării tehnice, astfel ca sporul de producție, 
prevăzut pentru anii cincinalului, să se realizeze 
in eea mai mare parte pe seama creșterii pro- 
tuctivității «uncii, îmbu
nătățirea calității produ
selor pe toate fazele pro- 
ceșului tehnologic și re
ducerea cheltuielilor de 
producție.

Qum răspunde activita
te» desfășurată de uni- 
ttWe neaștre economice 
tu peripada scursă de 
la începutul anului acestor exigențe t Pe ansam
blul Văii Jiului principalii indicatori economici 
au tort realizați și depășiți. Astfel, planul pro
ducției globale industriale a fost depășit cu 0.5 
1» sută, planul producției marfă cu 0.2 la șută, 
aarțina de creștere a productivității muncii a 
taet îndeplinită in proporție de 100,3 la sută, iar 
1» capitolul beneficii suplimentare pe trimestrul 
I s«a reaiuat șuma de 1IM 000 lei. Colectivele

PE ORDINEA DE ZI 
A PREOCUPĂRILOR ACTUALE

de muncă din unitățile noastre au pus la dispo
ziția economiei țării peste plan mai bine de 
20 000 tone cărbune, 9 000 kWh energie electrică, 
1 200 kg fire și fibre artificiale, 215 m c de che
restea și alte produse. De asemenea, colectivele 
șantierelor de construcții-montaje au îndeplinit 
sarcinile de plan în primul trimestru în proporție 
de 21,8 la șută. Iată o primă sinteză a rezultate
lor înscrise de colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din Valea Jiului pe agenda înfăp

tuirilor din cel de-al doi
lea an al cincinalului. 
Roadele de pînă acum 
constituie o materializare 
a măsurilor aplicate pe 
linia perfecționării orga
nizării producției și a 
muncii, a sporirii efi
cientei activității econo
mice.

O rezervă valoroasă, a cărei utilizare a fost 
înscrisă drept o problemă majoră pe ordinea de 
Zi a preocupărilor actuale ale unităților econo
mice, o constituie folosirea rațională a forței de 
muncă. Această problemă a făcut și obiectul ana
lizei unei recente adunări a activului Comitetu
lui orășenesc de partid. Redăm o relatare sumară 
pe marginea dezbaterilor purtate cu acest prilej.

forță de muncă la operațiile auxi
liare. Giteva exemple : la transpor
tul subteran se prestează pentru 
1 060 tone de cărbune 156 posturi 
atîț la mina Petrila cit și la Lupeni, 
163,9 posturi la Vulcan, 164,2 pos
turi la mina Lonea iar Ia suprafața 
minei Dîlja se prestează pentru o 
producție de 1 000 tone 396 posturi 
față de 290 Ia abataje. Or, e evi
dent : nu se pot compara traseele 
de transport ale acesteia cu cele 
de la minele Petrila și Lupeni deși 
— să facem o precizare —și la 
țnina Lupeni s-au depășit posturile 
la transport atît în anul trecut cît 
și în primul trimestru ai acestui au. 
Organizațiile de partid, conducerile 
tehnico-administrative au datoria sa 
analizeze cu toată atenția raportul 
între efectivele productive și cele 
de deservire, posibilitățile de îm
bunătățire continuă a acestuia. Se 
cere analizată, de asemenea, ra 
portul dintre personalul muncito
resc și cel tehnico-administrativ — 
îndeosebi administrativ, ba mina

cesc cu dăruire și pasiune pentru 
înfăptuirea sarcinilor puse de partid 
în fața unităților economice. Bilan
țul realizărilor obținute de la în
ceputul acestui an atestă cu priso
sință acesi adevăr. An de an, tri
mestru de trimestru rezultatele sînt 
mereu mai rodnice, indicatorii rea
lizați tot mai superiori. Tocmai de 
aceea, este de neingăduit ea un nu
măr restrîns de oameni, certați cu 
cele mai elementare reguli de dis
ciplină socialistă a muncii să frî- 
neze desfășurarea procesului de 
producție, să stînjenească străda
niile colective pentru sporirea e- 
ficjenfei activității economice.

Problema absentelor nemotivate, 
a învoirilor a fost dezbătută de ne
numărate ori. Totuși, unele organi
zații de partid, sindicat și U.T.C-, 
conducerile tehnico-adminiștrative 
continuă să dovedească încă multă 
îngăduință față de acele elemente 
care, prin absențele lor de la lucru, 
prin neîndeplinirea obligațiilor pro
fesionale, dezorganizează procesul 
de producție. Este timpul ca fată

Drept punct dș plecare în ana
li» de fotă avenj o constatare : 
unitățile ec-onpmice din Valea Jiu
lui cheltuiesc încă, pentru reali
zarea sarcinilor de plan, un con
sum de forță de muncă ridicat. 
Care sînt factorii generatori a a- 
eestei stări de lucruri ? In primul 
rînd, numărul ridicat al absențelor 
nemotivate și a învoirilor, iar pe 
de altă parte, utilizarea incompletă 
de către anumite categorii de sala
riat! a timpului de lucru.

Iată doar cîteva fapte ce atestă 
aceaștă afirmație. In prezent în Va
lea Jiului se produce 1 000 tone 
Cărbune cu 776 posturi de munci
tori mineri, un megawat de ener
gie electrică cu 6,8 posturi și o tonă 
de fir? și fibre de mătase artificială 
eg 488 posturi. E un consum de 
forță de muncă ridicat și reclamă 
gnalizarșa tuturor posibilităților 
pentru reducerea lui.

Utilizarea efectivă a timpului de 
lucru ridică, așadar, două cerințe : 
reducerea absențelor de la servi
ciu și folosirea din plin a celor 8 
pre de muncă. In ce măsură șjnt 
șatișfăcute aceste cerințe în unită
țile economice ale Văii Jiului. In 
primul trimestru din acest an au 
fpsț înregistrate 10 256 om/zile ab
sențe nemotivate, 10166 om/?ile 
învoiri și concedii fără plată și 
pește 100 000 om/zile concedii de 
boală. Absențele precum și învoi
rile acordate, deseori cu prea mul
tă ușurință, au diminuat în mare 
măsură realizările colectivelor.

Șl acum iată și a doua cauză care 
determină consumul încă ridicat 
de forță de muncă, și anume : ne- 
fplQșirea din plin a timpului de 
lUeru. Cu ocazia analizelor, a stu
diilor întreprinse de colectivele de 
Specialiști Pe linia organizării ști
ințifice a producției a fost scos în 
evidentă faptul că în unitățile mi
niere, șantiere etc., sînt țnari go
luri în folosirea fondului de timp 
de lucru. Astfel, la exploatările mi
niere se pierde încă timp prețios 
cu transportul personalului, îndeo
sebi pe puțuri, din cauza deficien
țelor in aprovizionarea tehnico-ma- 
tprială a locurilor de muncă, a »n- 
treținerii și exploatării necorespun
zătoare a utilajelor precum și a a- 
variilpr. Este un neajuns pentru în
lăturarea păruia se așteaptă mg- 
svri eficiente din partea serviciilor 
ețeetro-nnecanice. Pierderi mari din 
fondul de timp se înregistrează și 
pe șantierele de construcții, îndeo
sebi eu discutarea sarcinilor de plan 
operative, șl a deficiențelor exis
tente în ceea ce privește aprovizio
narea curentă a locurilor de 
muocA

1 Dv Persomkil
| de deservire ?

Analizele întreprinse în ultimul 
timp în unitățile noastre economice

0 rezervă valoroasă pentru ridicarea 
calitativă a întregii activități economice

FOLOSIREA RAȚIONALA 
A FORȚEI DE MUNCA

pun în fața celor ce organizează 
și conduc producția o problemă ce 

^necesită o soluționare eficientă: 
folosirea incompletă a timpului de 
lucru — abia șapte din cele 8 ore 
de muncă — de către personalul de 
deservire, mai ales de către acei 
salariati care nu lucrează încă pe 
baza de norme. Or, proporția aces
tora în efectivele unităților este 
încă destul de mare. Bunăoară, în 
unitățile C.C.V.J. abia 34,4 la sută 
din efective lucrează pe bază de 
norme (în subteran proporția e 48 
la sută); la F.F.A. „Viscoza" 86 la 
sută iar în restul întreprinderilor 
nivelul de extindere a normelor e 
și mai redus. Multă risipă de forță 
de muncă se înregistrează din cau
za, neexținderii normării muncii 
mai ales în unitățile prestatoare de 
servicii — unități aparținătoare 
sfatului popular. E timpul să fie 
luate măsuri eficiente pentru re
medierea acestei situații.

Măsurile de folosire mai intensă 
a timpului de lucru de către per
sonalul de deservire trebuie să se 
materializeze în îmbunătățirea sub
stanțială a calității reparațiilor și 
exploatării utilajelor. Atjt în uni
tățile industriale cît și pe șantierele 
de construcții se pierde încă timp 
de muncă datorită calității neca- 
respunzătoare a reviziilor și utila
jelor din dotare. De exemplu, din 
cauza avariei ce a avut loe la puțul 
II Lonea s-au cheltuit în plus peste 
400 de posturi. Asemenea avarii 
au avuț loc și la I.E.C. Paroșeni, la 
minele Aninoasa. Lupeni, Petrila, 
preparația Coroești. Se impune 
deci, cu imperiozitate întărirea răs
punderii față de calitatea reviziilor 
și reparațiilor, stabilirea de ter
mene de garanție de funcționare 
pentru utilajele reparate, comple
tarea efectivelor ce deservesc uti
lajele cu personal calificat, ridica
rea pregătirii profesionale a per
sonalului electromecanic și speciali
zarea Iui în funcție de noile utilaje 
cu care sînt datate exploatările 
miniere șl celelalte unități indus
triale.

Unitățile noastre economice au 
lost dotate îrț ultimii ani cu mașini 
și utilaje tot mai moderne. Numai 
exploatările miniere au 
utilaje a căror valoare 
un miliard de tei. Dar, 
dotării tehnice mai este
de faptul că în multe locuri nor
mele de producție nu sînt în con
cordanță cu condițiile create. Ast

fel, datorită acordării unor norme 
insuficient de stimulative, ampla
sării necomplete și a deficiențelor 
organizatorice, în multe abataje cu 
front lung de la minele Lupeni, 
Aninoasa, Vulcan nu se realizează 
ciclul ziua și fîșia, iar vitezele de 
avansare, deși condițiile ș-au îm
bunătățit, sînt aceleași de ani de 
zile. Pe șantierele de construcții 
social-culturale normele sînt, de 
asemenea, prea largi pentru anu
mite categorii de salariați. Din a- 
ceasță cauză se ajunge la situația 
că, deși timpul de lucru nu e fo
losit integral, normele sînt depă
șite chiar cu cite 50 la sută.

Un raport 
mereu 
perfectibil...

Uricani de pildă, personalul tehnico- 
administrativ reprezintă 9 la sută 
din totalul efectivului, la mina Lo
nea 8 la sută, la Aninoasa 7,5 la 
sută, la mina Paroșeni 14,9 la sută 
iar la I.E.C. Paroșeni aproape 20 
la sută.

Paralel 
lui între 
xiliar se
asigurarea folosirii din plin 
pului de lucru șl de către 
naiul auxiliar; aceasta impune ex
tinderea muncii în acord și la a- 
ceste activități, întărirea disciplinei 
și a răspunderii față de îndeplini
rea sarcinilor de serviciu.

de aceste elemente — și 
se cere avut în vedere: 
aproape mereu aceleași - 
dovedească o maximă intransigentă.

In ultimul timp, organizațiile de 
partid din unitățile industriale au 
dovedit mai multă inițiativă în cbea 
ce privește crearea unei opinii de 
masă împotriva celor certați cu 
disciplina. Comitetul de partid, co
mitetul sindicatului 
E. M. Lonea au 
demonstrative cu 
sențe nemotivate, 
ficientă 
O bună 
la mina 
scrisori 
absențe
re se

cu îmbunătățirea raportu- 
efectivul productiv 
cer luate măsuri

și au- 
pentru 
a tim- 
perso-

Opinia publică 
mai combativă,

ceea ce 
ele' sîpt 
- să se

și conducerea 
organizat procese 
cei care fac ab- 
Este o metodă e- 
se cere extinșă I

fac
ca

te
fa

în dotare 
depășește 
eficiența 

diminuată

Productivitațea 
tor sintetic spre 
țiplele strădanii 
nării organizării 
muncii
măsură de consumul încă ridicat de

muncii — indi.ca- 
care converg mul- 
pe linia perfecțio- 
producției și a

este diminuată în bună

Zilele trecute a fost 
dată publicității, în presa 
de partid, scrisoarea a- 
dresată de colectivul 
xi. M. Lupeni conduceri* 
partidului care cuprinde 
angajamentele colectivu
lui acestei exploatări cu 
privire la folosirea mai 
rațională a efectivelor și 
a fondului de timp. Scri
soarea, o adevărată sin
teză a analizelor și dez
baterilor ce au avut loc 
la această mină privind 
organizarea -superioară a 
producției, precizează că 
pe baza utilizării mai 
din pliu a timpului de 
lucru, colectivul minei 
va extrage 25 000 tone 
de cărbune peste plan, 
va depăși productivitatea 
planificată cu 1,5 la su
tă și va obține 1 700 000 
lei economii suplimenta-

intransigentă!
Colectivele de 

și tehnicieni din

prețul de cost, 
măsurile ce s-au 
la această mină

i re la
Printre 
stabilit 
pentru folosirea integrală
și în mod productiv a 
timpului de lucru se nu
mără : efectuarea ponta-

muncitori, ingineri 
Valea Jiului mun-

dar care 
experiență s-a acumulat și 
Lupeni unde s-au trimis 
familiilor celor care 
nemotivate, scrisori în 

arată pierderile ce
cauzează atît exploatării cît și 
miliei cei ce absentează de la lucru.

Măsurile ce se aplică pentru în
tărirea disciplinei, pentru elimina
rea „balastului" ce îngreunează des
fășurarea în condiții optime a pro
ducției se cer susținute de o in
tensă muncă politică și cultiual- 
educativă pentru ridicarea răspun
derii oamenilor față de îndeplinirea 
obligațiilor de serviciu, pentru ridi
carea pregătirii lor tehnico-profe- 
sionale. Să urmărim prin întreaga 
activitate organizatorică și poHtico- 
educativă ca fiecare muncitor, 
giner 
litant 
turor
cienței activității economice.

și tehnician să devină un 
activ pentru valorificarea 
rezervelor de sporire a

Ia personalul de deser
vire a puțurilor și de Ia 
transportul cu locomoti
vă, organizarea muncii 
pe bază de grafic ciclic 
in abataje, întărirea a- 
sistenței tehnice, îmbu

Esențial: EFICIENTA 
MASURILOR APLICATE
4

jului și a contra ponta- 
jului în subteran, cît 
mai aproape de locurile 
de muncă, reeșalonarea 
graficelor de transport,, 
îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale a 
locurilor de muncă, ex
tinderea muncii în acord

nătățirea reparațiilor și 
reviziilor utilajelor.

In prezent în toate 
exploatările miniere se 
întreprind studii, se des
fășoară căutări neobosi
te pentru valorificarea 
de noi rezerve în sco
pul organizării superloa-

in-
mi-
tu-
efi

Pagină realizată de
I. DDBEK

re a muncii și îndeosebi, 
folosirea mai rațională a 
efectivelor. Se impune 
insă cu necesitate ca, a- 
cește studii să fie defi
nitivate, să $e treacă la 
măsuri eficiente în ve
derea fructificării studi
ilor și analizelor între
prinse. Aceasta e cerin
ța esențială ce se ridi
că în fa(a fiecărei uni
tăți economice. E impor
tant, de asemenea, ca 
valorificarea tuturor re
zervelor pentru folosirea 
din plin a timpului de 
lucru să fie continuată, 
în scopul ridicării pe o 
treaptă superioară a în
tregii activități econo-
mice.
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fNTRE TREI DEPOZITE
Magazinul de mobilă din Lupeni. 

Gestionară — Șzabo Ileana. De vrei 
să cumperi mobilă ți se spune : 
„Imediat" ! Ceea ce înseamnă să 
aștepți pînă... renunți pentru a 
doua zi.

A doua zi afli de la magazinul 
de „Pompe funebre" care se află 
alături că gestionara de la mobilă 
este plecată la unul din depozite 
sau ia gară. Aștepți... Și ai ce aș
tepta l Depozitele sînt în număr de 
trei, la distanță destul de mare 
unul de altul. Orice locuitor din 
Lupeni poate s;ț constate, fără prea 
multă bătaie de cap că este vorba 
de trei puncte cardinale... Pas’ de 
te împarte ! Și dacă totuși se în- 
tîmplă să dea norocul peste om și 
găsește gestionara „acasă" își ia 
marfa. Și ce ifiarfă !

Să zicem că e vorba de un om 
căruia îi trebuie un pătuț pentru 
copil; este dus la magazia de lingă 
„Minerul". Aici, prima dată încep 
„muncile lui Hercule" cu butoaiele 
puse în ușă parcă în ciudă. Le dai 

. de-o parte și nu poți să nu le nu
meri. Atunci constați că sînt „nu
mai” vreo 20. Și pentru că ești in
teresat să scapi cîț mai repede, 
continui muncile dînd deoparte am
balajul pentru a-ți face drum la 
marfa dorită (cu grija să nu-ți cadă 
Vreo masă „Păltiniș" în cap...) care 
te așteaptă rezemată de peretele 
umedț netencuit.

In sfîrșit, ai ajuns. Cauți cu pri
virea o cîrpă sau o hîrtie și pentru 
că n-o găsești e bună și batista... și 

Consemnăm • Avizăm • Dezaprobăm
„Specialistul" cu mîța-n sac

Groșanu Constantin din Petroșani iși făcuse o sursă de ciștiguri 
din... buzunarele altora. La propriu, nu Ia figurat. Buzunărea pe cine pu
tea și de cit putea. „îndeletnicirea" i-a adus „specialistului" pe lingă 
ceva bani lichizi și două condamnări: una de trei luni în 1956 și una 
de 2 ani în 1959. Proverbul spune că „năravul din fire n-are lecuire". 
Numai că năravul lui nu era din fire ci din lungime de mină. Și în ziua 
de 12 aprilie a fost prins din nou cu mîța-n sac în magazinul nr. 2 ga
lanterie din Petroșani. Organele de miliție spun că nu cu niîța-n sac a 
fost prins ci cu mina în buzunarul altuia, fapt care i-a mai adus doi ani 
de detenție. Ca să știe omul pentru ce riscă.

Feriți-vă automobilul!
Pțu confundați „filmul" nostru cu cel care a rulat cu cîtva timp 

în urmă pe ecranele cinematografelor din Petroșani. Al nostru are in 
distribuție niște artiști unul și unul. Jurca Ovidiu, mecanic la I.C.O., 
Vîjdea Sorin Constantin, student, Polyanos Dezideriu — elev în clasa 
a Xl-a. Cei trei „mușchetari" îi puneau pe jăratic pe posesorii de auto
turisme. Le „închiriau" pentru cîteva ore apoi le abandonau cînd se 
saturau de plimbare. Ultimul autoturism „închiriat" a fost cei cu nr. 
1 HD 545 proprietate I.C.O. Dar abîa își începuseră plimbarea nocturnă 
că s-au și răsturnat la cîțiva pași de miliție. S-au ales cu cite o spaimă 
zdravănă. Bine că s-a terminat astfel; putea să fie mai rău.

Profesori și părinți cațe răspundeți de educația unor astfel de 
tineri dornici de aventură ! Feriți-vă automobilul; dacă-l aveți. S-ar pu
tea să-l găsiți vreodată abandonat în apele Jiului. Și astfel se duce pe 
apa Simbetii toată reputația dumneavoastră de educatori.

SPORT•SPORT.SPORT

te apuc i să ștergi pătuțurjle, pentru 
a vedea care este mai puțin rugi
nit și cu mai puțină vopsea des
prinsă. Iți alegi la urma-urmei 
unul, pentru că îți dai seama că 
toate sînt ruginite și cu vopseaua 
scorojită. Resemnat cu „soarta care 
fuse crudă de-astă dată" iți iei pă- 
tuțul ales și, treeînd pe lingă ma
gazinul de vopsele, prevăzător, nu 
uiți să intri pentru a lua șmirgnel 
și vopsea albă. Dacă găsești. Dacă 
nu, e bine și așa !

Gestionara te informează că jn- 
ti’-o singură zi a făcut o vînzare 
în valoare de 64 067 lei și că nu 
poate face față cerințelor deoarece 
personalul a fost descompletat; ca
sierița a renunțat la serviciu; aju
torului de vinzător Moldovan Ale
xandru i s-a desfăcut contractul 
de muncă pentru antecedențe, iar 
alt vînzător este internat în spital. 
In schimb, aproape zilnic vin va
goane cu marfă în gară și este ne
voită să lase magazinul pentru a 
căuta oameni să descarce și apoi 
să înghesuie mobila cum poate de
oarece nu mai există alt loc de de
pozitare. Cum să se ocupe singură 
de toate ? Să transporte și să aran
jeze mobila, să meargă Ia recepția 
mărfii, la descărcatul vagoanelor 
și să facă și vînzare. Ce părere are 
conducerea Serviciului comercial de 
la O.C.L. Produse industriale des
pre felul cum merg treburile la ma
gazinul de mobilă din Lupeni ?

Iuliu POPA

Se fac reparații de asfaltare pe șoseaua Lupeni — Uricani.

Noi aranjamente 
comerciale de export
In baza contractelor încheiate de 

Întreprinderea românească de co
merț exterior „Auto-tractor" pentru 
exportul de mașini agricole, recent 
au fost livrate în Bulgaria 268 se
mănători tip S.P.C.-0, 61 semănă
tori universale în Ungaria, 307 re
morci basculante de 4 tone, iar în 
Guineea 400 de remorci basculante 
de cinci tone.

Printre ultimele livrări de trac
toare se înscriy 99 de tractoare de 
tip U-450 în Guineea, 20 tractoare 
U-650 și U-651 în Franța, 5 trac
toare U-520 în Iordania și 20 trac
toare U-650 în Olanda.

Mezina Văii
(Urmare din pag. 1)

In incinta principală construc
torii s-au organizat pentru vaste lu
crări de nivelare și terasamente. 
Numai jn prima etapă se vor trans
porta și terasa aici peste 200 000 
metri cubi steril de haldă, balast și 
pămînt. Pe mai multe hectare nive
lul salului va fi ridicat cu circa 
doi metri pentru a-1 feri de even
tuale inundații. Oameni harnici, 
înzestrați cu o tehnică corespunză
toare și-au propus să execute a- 
ceastă lucrare în numai două tri
mestre. ții au la dispoziție tot ce 
au nevoie pentru o lucrare de ase
menea proporție: excavatoare, bul
dozere, basculante de 10 și 27 tone 
încărcătură utilă — adevăiați co
loși pe pneuri.

Am cunoscut cîțiva oameni de la 
T.C.M.M. care lucrează eu aceste 
utilaje : Gheorghe Gavrijoiu, buldo
zerist, Dumitru Ghițuică, betonist. 
Ștefan Beniaschi, șofer de bascu
lantă și alții.

...La Combinatul carbonifer Valea 
Jiului există o machetă. Reprezintă

Alte aranjamente comerciale pre
văd exportul în Anglia de garni
turi de anvelope pentru remorci, 
autoturisme și autocamioane în va
loare totală de peste 160 000 lei va
lută, De asemenea, sînt prevăzute 
livări de anvelope pentru autotu
risme, anvelope și camere de aer 
pentru biciclete și garnituri de an
velope pentru tractoare, cu destina
ția Cipru, R.P.D. Coreeană, Grecia, 
Iugoslavia, Liban, Sudan și Uniu
nea Sovietică.

(Agerpres)

Jiului
instalațiile de Ia suprafața noii 
mine Livezeni: două turnuri de ex
tracție care în realitate vor avea 
înălțimi de peste 50 metri, clădiri 
moderne de interes utilitar, triajul 
de cale ferată normală.

De aici, ia orizontul 300 deasupra 
nivelului mării și la circa 280 me
tri sub noul cartier Livezeni, se va 
săpa prima galerie — magistrală 
de peste 2 km spre est, pînă în ini
ma timpului minier. Ea va colecta 
toată producția minei care, în final, 
va fi — așa după cum am mai ară
tat de peste 1200 000 tone de 
eărhune anual.

Mina Livezeni, țu siluetele svelte 
ale puțurilor, cu freamătul muncii, 
va întregi peisajul industrial al Văii 
Jiului.

TELEVIZIUNE
10 mai

17,00 Volei: Rapid — Dinamo 
— finala „Cupei campio
nilor europeni".

18.30 Pentru tineretul școlar: 
România pitorească.

10,00 Telejurnalul de seară,
19,15 Orașe și... orașe.
19.30 Șab.
19,40 Cronica discului, de Pe

tre Codreanu.

Mesaj 
primăverii 

(Urmare din pag. 1)

— sîntem siguri — emoția ar
tistică celor prezenți în sală. 
Dintre recitatori am reținut 
talentul declamatoriu al ele
velor Kalman F. și Șaucă Do
rina (recitind ambele emoțio
nanta poezie „Ce-ți doresc eu 
ție, scumpă Românie" de M. 
Emineseu), Harițon Victoria și 
Ernest Carolina (recitind cu 
destul simț artistic „Dușman
cele" de G. Coșbue). Pigmen
tat pe tot parcursul desfășu
rării lui cu multe și melodi
oase „flori ale folclorului pa
triei", festivalul muzical-core- 
grafic a reliefat cîteva voci... 
in devenire. Dublate în viitor 
cu o sensibilitate muzicală 
adecvată, micile talente, deștul 
de promițătoare, cum ne-au 
părut a fi Lupu Maria, Ve- 
lica Ion, Ghiocel Ana, Cante- 
mir Elena și Daj Cornelia 
pot deveni valori solistice a- 
preciate.

Au fost multe numere fru
moase în festivalul văzut dar 
parcă totuși numărul culmi
nant l-a constituit suita de 
dansuri populare, prezentată 
înțr-o asamblare armonioasă 
și meșteșugit pregătită de e- 
levii Școlii generale nr. 5. De 
la micuții din clasa a III-a 
pînă la cei mai mari... dintr-a 
Vin-a, toți cei 64 dansatori 
școlari petrileni s-au dăruit 
cu totul ritmului popular, reu
șind să ne convingă îneă o 
dată (dacă mai era nevoie!) 
că în școli sînt atîtea talente 
ale căror valențe pot și tre
buie să fie folosite. Mai mult 
decît acceptabil pregătite s-au 
dovedit a fi numerele de gim
nastică prezentate de elevele 
Școlii generale nr. 1 precum 
și montajul „Drag mi-e cînte- 
eul și jocul" al elevjjor cim- 
peni (cu o mențiune în plus 
pentru grupul vocal și fluie
rași) și montajul muzieal-lite- 
rar „Mulțumim din inimă 
partidului" al elevilor clasei 
a V-a de la Liceul Petrila.

Mesajul adresat primăverii 
de elevii petrileni a fost un 
imens buchet de flori folclo
rice, de ritmuri populare lente 
sau îndrăcite, o ghirlandă de 
imnuri închinate partidului de 
cei, în fața cărora „atîtea căi 
măiestre se deschid" și atîtea 
bucurii „le dau binețe", acum 
cînd anii li-s fragezi și fru
moși.

20,00 Telecronica economică, 
înlocuitor al metalelor —- 
masele plastice.

20.30 Tineri interpreți de mu
zică ușoară.

20,55 Film artistic : „Spionaj in 
deșert".

22.30 Panoramic.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii. j

CAMPIONATUL
ORĂȘENESC

întrecerea fotbalistică rezervată 
echipelor din campionatul orășe
nesc și-a consumat duminică eta
pa a 11-a. Această competiție a 
reunit la startul ei, cu mai bine 
de două luni de zile în urmă, opt 
echipe. A opta a fost Minerul 
Dîlja care face act de prezență 
doar în agenda U C.F.S. Petroșani. 
De cîteva ori a figurat și pe foile 
de arbitraj. Pe teren însă nu prea 
s-a văzut, iar în ultimul timp nu 
se mai vede de loc. Așa se face că 
în 11 etape ea a pierdut tot atî
tea jocuri, a primit 40 de goluri 
și a marcat... unu (de onoare), 
neacumulînd nici un punct.

In partea superioară a clasa
mentului lupta pentru primul loc 
se dă între Minerul Uricani și. 
retrogradata de anul trecut din 
campionatul regional, Preparația 
Petrila. De altfel, se pare că uri- 
cănenii și-au format o echipă bu-

rul meritat de 5—1. Bine îndru
mați de antrenorul Vlad Ion, uri- 
cănenii au uzat de pase pe extre
me în adîncime, au șutat mulț și 
periculos la poarta adversă. Și 
dacă oaspeții nu aveau în porta
rul Cosma un apărător de nădej
de, scorul putea lua proporții. Go
lurile au fost marcate de Mistode 
(2), Piesa (2) și Jura pentru gazde 
și de Țapu pentru oaspeți".

Iată și celelalte rezultate obți
nute în etapa a 11-a; Preparația 
Petrila — Preparatorul Lupeni 
4—0; C.F.R. Petroșani — Minerul 
Dîlja 3—0 (neprezent are); Con
structorul Lupeni — Minerul Ba
nița 3—0 (neprezejitaie).

MENIUL

DE TOIDA!
nișoară și că vor merge din nou 
la baraj pentru promovarea îrț re
giune.

Despre meciul de duminică din
tre Minerul Uricani — Construc
torul minier Petroșani, colabora
torul nostru D, Brezoianu ne-a 
transmis :

„Pregătirea echipei din Uricani 
și-a spus din nou cuvîntul. Local
nicii au luat de la început jocul 
pe conț propriu, au atacat cu in
sistență de-a lungul întregii par
tide și au cîștigat meciul cu sco-

CLASA
1. Minerul Uricani
2. Preparația Petrila
3. Constructorul Lupeni
4. Preparatorul Lupeni
5. C.F.R. Petroșani
6. Minerul Banița
7. Constructorul minier Petroșani
8. Minerul Dîlja

PROGRAM DE RADIO
11 mai

11 8 2 1 33— 6 18
11 8 0 3 33— 8 16
11 6 1 4 24—12 13
11 6 1 4 18—14 13
11 6 1 4 19—24 13
11 4 2 5 19—25 10
11 2 1 8 15—37 5
11 0 0 11 1—40 0

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport; 6,20 Radto-pu- 
blicitate; 6,3.0 BULETIN DE ȘTIRI; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,45 
Sumarul presei; 8,00 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,20 MO
MENT POETIC; 8,25 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9.03 La microfon, melo
dia preferată; (continuare): 10.00 
Duete din operete; 10,10 Prelucrări 
din folclor; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,15 Muzică ușoară; 12,25 
Estrada artistului amațor; 12,40 
Melodii populare; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologie; 
13,10 Succese ale muzicii ușoare:
13,30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 14,00 Mu
zică ușoară; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutîer; 1S,O3 
Dialog pe teme coregrafice; 15.23 
Muzică ușoară; 13,40 Radio-publici- 

tate; 15,50 Muzică populară; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16.15 Arii 
din opere; 16,30 Muzică ușoară; 
16,45 Săptămîna culturii cehos
lovace : muzică populară; 17,10 
FAPTE DIN ISTORIE : RĂSCOALA 
ȚĂRANILOR DIN 1907; 17,35 Me
lodia în decursul timpurilor (B); 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
RADIOȘIMPQZION : URBANISM ȘI 
ETICA CETĂȚENEASCĂ; 18,40 IN
CURSIUNE în COTIDIAN; 19,00 
Melodii românești; 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RA 
DIQGAZETA DE SEARĂ: 20,30 
Muzică ușoară: 20,50 Emisiune de 
folclor,- 21,05 Teatru radiofonic se
rial .-ZODIA CANCERULUI sau 
VREMEA DUCA1 VODĂ de Mihail 
Sadoveanu; 21,25 ANTENA TINE
RETULUI; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,15 
Intîlnire cu jazz-ul; 22,45 MOMENT 
POETIC; 23,00 La braț cu muzica 
ușoară; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI:

0,05 Muzică ușoară:
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Manifestații împotriva 
dictaturii militare din Grecia

ROMA. In Italia au avut Ioc nu
meroase manifestații de solidaritate 
cu ponorul grec, la care au luat 
parte membri ai organizațiilor de
mocratice și sindicale, ai partide
lor comunist, socialist al unității 
proletare, socialist unificat și de- 

1 mocrat-creștin. Manifestanții purtau 
vechile steaguri ale formațiilor de 
partizani 
lidaritate

italieni și lozinci de so- 
cu poporul grec.

★
Partidul Pacifist Socia-HAGA.

list din Olanda a adresat ministru
lui afacerilor externe al Olandei, 
Joseph Luns, o scrisoare deschisă 
în care-i cere ca Olanda să adopte 
în cadrul N.A.T.O. aceeași atitu
dini ca și Danemarca și Norve
gia, condamnînd lovitura militară 
de stat din Grecia. In scrisoare se 
atrage atenția asupra faptului că 
„armele furnizate Greciei în cadrul 
pactului N.A.T.O sînt folosite îm
potriva poporului grec și democra
ției". Guvernul olandez ar trebui 
să facă uz de influenta sa pentru a 
obține eliberarea prizonierilor po
litici, instaurarea libertății presei 
și revenirea la o viață democratică 
normală în Grecia.

*
STOCKHOLM. Sindicatul marina-

rilor suedezi a adresat un apel 
sindicatelor internaționale ale mun
citorilor din transporturi cerîndu-le 
să boicoteze navele grecești care 
vin în porturile scandinave.

Președintele sindicatului marina
rilor suedezi a anunțat că marina
rii suedezi se solidarizează cu ma
rinarii finlandezi în hotărîrea lor 
de a boicota navele grecești care 
vin în porturile Finlandei.' Mari
narii și muncitorii din transporturi 
a arătat el trebuie să-și unească 
eforturile pentru a mobiliza opinia 
publică împotriva dictaturii mili
tare din Grecia în vederea reinstau- 
rării democrației în această țară.

PLEVNA 9. — Trimisul special 
Agerpres, C. Prisăcaru, transmite: 
Gr ivița, Poradim, Plevna, Rahova 
— localități bulgare cu adîncă re 
zonanță în istoria popoarelor ro
mân și bulgar, au îmbrăcat haine 
de sărbătoare. Sînt 
pelele de stat ale 
cialisțe România 
Populare Bulgaria,
de asemenea, drapelele partidelor 
comuniste din cele două țări ve
cine și prietene. Lozinci în lim
bile română și bulgară slăvesc 
prietenia tradițională dintre cele 
două popoare.

Monumente de piatră, păstrate

măreață epopee, 
miilor de eroi 
bulgari care, 

în urmă, și-au

scrisă cu 
români, 

cu nouă 
dat via-

Proiecte spațiale 
ale S.U.A.

arborate dra- 
Republicii So- 
și Republicii 
Sînt arborate,

Negocieri fără rezultate 
în runda Kennedy

cu grijă, readuc în memorie pa
gini de 
sîngele 
ruși și 
decenii
ța pentru eliberarea Bulgariei de 
sub jugul otoman. In jurul acestor 
monumente se păstrează urmele 
vestitelor redute pe parapetele că
rora s-au cățărat — sfidînd moar
tea -- dorobanții și roșiorii din ar
mata română pentru a smulge 
steagurile dușmane și a înălța în 
locul lor drapelul românesc.

Marți, pe aceste memoriabTîe lo
curi s-au adunat sute și sute de 
cetățeni bulgari — tineri șî vîrst- 
nici pentru a aduce prinos de re
cunoștință ostașilor români căzuți 
în războiul din 1877—1878.

CAPE KENNEDY 9 (Ager
pres). — Statele Unite urmează 
să lanseze la 12 iunie în direc
ția planetei Venus nava spa
țială „Mariner-5", care va efec
tua studii privind atmosfera, 
cîmpul magnetic și centurile 
de radiație ale planetei. Ante
rior, o altă navă spațială ame
ricană „Mariner-2", a transmis 
o serie de informații despre 
Venus, fără însă să elucideze 
problemele majore, intens con
troversate, privind această pla
netă. „Mariner-5" 
zboare la 2 000 de mile de Ve
nus — mult mai aproape de
cît a făcut-o „Mariner-2".

urinează să

>

GENEVA 9 (Agerpres). — O nouă 
importantă fază a rundei Kennedy 
s-a consumat în cursul nopții de 
luni spre marți, fără ca negocierile 
tarifare să fie scoase din impas. 
Intîlnirea nocturnă dintre repre
zentanții Pieței comune și ai Sta
telor Unite a durat cinci ore, iar cei 
15 experți în frunte cu Michael

Lupte violente în Vietnamul de sud
SAIGON 9 (Agerpres). — Agen

țiile americane de presă transmit 
că marți dimineața au continuat 
luptele în provinciile de nord ale 
Vietnamului de sud, declanșate cu 
aproape două săptămîni în urmă. 
Avioanele americane grele de tipul 
„B-52" au efectuat luni seara și 
marți dimineața noi raiduri asu
pra regiunii Khe Sanh. Comunica
tele militare americane referitoare 
la luptele deosebit de violente ce

Iar 110 ră-

sediul co- 
aliate din

au avut Ioc luni în această provin
cie anunță că 44 de pușcași marini 
americani au fost uciși, 
niți.

Marți dimineața, la 
mandamentului forțelor
Saigon a explodat o mină, provo- 
cînd avarii serioase și unor clădiri 
din apropiere. (Este vorba de co
mandamentul trupelor australiene, 
neozeelandeze, sud-coreene. tailan- 
deze și al grupului civil filipinez).

Vii critici la adresa 
politicii americane în Vietnam'

Blumenthal (S.U.A.), Jean Rey 
(C.E.E.) și Eric Wyndham White, 
directorul executiv al G.A.T.T. (A- 
cordul general pentru tarife și co
merț), au abordat din nou fără suc
ces problema reducerilor tarifare 
la produsele chimice și agricole, de 
altfel, cele mai dificile probleme ale 
rundei Kennedy. White și un pur
tător de cuvînt al delegației ame
ricane au făcut declarații presei în 
legătură cu noul eșec, în timp ce 
Jean Rey, care părăsea ca si cei
lalți sala de ședințe în zorii zilei, 
a refuzat orice comentariu asupra 
impasului.

In cercurile politice din Geneva 
se vorbește tot mai intens despre 
necesitatea convocării de urgență 
a unei conferințe a miniștrilor de 
externe, prevăzută cel mai îrziu 
la sfjrșitul săptămînii, adică ime
diat după lucrările Consiliului Mi
nisterial al Pieței comune de la 
Bruxelles. Negociatorii americani 
sînt pesimiști că o asemenea întîl- 
nire ar putea schimba prea mult în 
bine actuala situație a tratativelor 
tarifare.

Raportul Comisiei Warren 
este în întregime fals ?

NEW ORLEANS 9 
(Agerpres). — Procu
rorul districtului Or
leans, Jim Garrison, a 
anunțat într-un inter
viu acordat ziarului 
„New Orleans States 
Item" că intenționează 
să ceară deschiderea 
unei anchete din par
tea Senatului S.U.A. 
privind rolul jucat de 
Agenția Centrală de 
Investigații (C.I.A.) în 
ancheta desfășurată de 
Comisia Warren asu
pra asasinării fostului 
președinte Kennedy. 
Garrison a declarat că 
C.I.A. și Biroul Fede
ral de Investigații au 
colaborat pentru a as
cunde dovezi privind 
asasinarea președinte
lui Kennedy, atît în 
fața Comisiei Warren.

cît și a poporului a- 
merican. Procurorul a 
declarat că speră să 
dovedească faptul că 
moartea președintelui 
Kennedy a fost rezul
tatul unui complot pus 
la- cale în orașul New 
Orleans. Raportul Co
misiei Warren afirmă 
că nu a găsit nici o 
dovadă privind exis
tența unui complot;

După părerea procu
rorului Garrison, C.I.A. 
știe de multă .vreme 
că raportul Comisiei 
Warren este în între
gime fals 
ziile sale 
tul că 
Kennedy 
pușcat de
Oswald, care ar fi ac
ționat de unul singur. 
Procurorul a declarat

în conclu- 
privind fâp- 
președintele 
a fost îm- 
Lee Harvey

-

WASHINGTON 9 (Agerpies). — 
Politica S.U.A. în Vietnam a fost 
supusă în ultimele zile unor vii 
critici din partea unor personali
tăți politice de diferite tendințe. 
Fostul consilier al președintelui 
Kennedy, Arthur Schlesinger, a de
clarat că Partidul democrat va 
pierde alegerile prezidențiale din 
1968, dacă războiul din Vietnam va 
continua. „Partidul democrat, a 
spus el, se află într-o stare de cri
ză, care ar putea să afecteze însăși 
baza existenței sale".

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Christian Science Monitor", sena
torul George McGovern a declarat 
că Administrația Johnson promo-

Ivează „o psihoză crescîndă de răz
boi" în țară. Pronunțîndu-se împo
triva acțiunilor de escaladare a 
războiului din Vietnam, el a subii- | 
niat că acestea dovedesc că fac- I 
torii militari capătă preponderență I 
asupra celor diplomatici și politici. I 

Fostul consilier prezidențial. Ric
hard Goodwin, a subliniat, într-o 
cuvîntare rostită la San Francisco, 
că armata americană din Vietnam 
„nu are nici un fel de teluri", fiind 
o forță „a cărei sarcină este numai 
de a ucide și a pedepsi". El a de
clarat că guvernul american nu a 
căutat în mod adecvat să obțină o 
reglementare pașnică, războiul 
tinzîndu-se pînă la o limită 
mejdioasă.

ex- 
pri-

Lucrările tribunalului 
internațional „Bertrand Russell"

Boicotarea reuniunii Consiliului 
militar suprem al Nigeriei

că serviciul de spio
naj a înșelat gomisia 
furnizînd membrilor ei 
informații minore pen
tru a ascunde adevă
rul și a adăugat că 
Oswald a avut legă
turi cu C.I.A. „Agenții 
federali care au ascuns 
informații vitale pri
vind asasinarea pre
ședintelui Kennedy și 
superiorii lor care sînt 
angajați în prezent în
tr-un efort susținut 
pentru a discredita și 
obstrucțîona dovezile 
în legătură cu acest 
caz, a declarat Garri
son — sînt vinpvați 
de împiedicarea lămu
ririi
mai mîrșave asasinate 
din istoria țării noaâ--< 
tre".

unuia din cele

LAGOS 9 (Agerpres). — Guver
natorul militar al provinciei ves
tice a Nigeriei, Robert Adebayo, a 
boicotat o reuniune a Consiliului 
militar suprem (guvernul central 
al Nigeriei). Surse apropiate gu
vernatorului Adebayo au declarat 
că - el nu va mai participa la nici 
o altă reuniune a guvernului cen
tral în fruntea căruia se află lt. 
col. Gowon. Sursele au afirmat că 
disputa dintre guvernatorul vestic 
și guvernul de la Lagos a inter
venit în cursul unui schimb de scri
sori. dar au refuzat să ■ precizeze 
care a fost conținutul acestei cores
pondențe.

Boicotarea reuniunii constituie c 
nouă dovadă a sporirii. fricțiunilor

dintre provincia vestică și guvernul 
de la Lagos. Cu cîtva timp în ur
mă. guvernatorul Adebayo a făcut 
o serie de declarații din care reie
șea că el tinde să îmbrățișeze punc
tul de vedere al guvernatorului 
provinciei orientale, Odumegwu 
Ojukwu, care refuză să se supună 
autorității guvernului militar de ia 
Lagos. Odumegwu Ojukwu și mai 
apoi Robert Adebayo au cerut să 
fie retrase trupele originare din 
provincia nordică de la Lagos și 
revenirea lor în provincia lor de 
origine. Ei subliniază că prezența 
trupelor nordice ar favoriza o pon
dere nejustificată a personalităților 
de origine nordică în conducerea 
Nigeriei. . .
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La tribunalul inter
național pentru anche
tarea crimelor de răz
boi comise de S.U.A. 
în Vietnam, creat din 
inițiativa Fundației 
„Bertrand Russel", a 
continuat audierea mar
torilor, care au relatat 
despre consecințele tra
gice ale bombardamen
telor întreprinse de a- 
viația americană asu-

pra teritoriului viet
namez. Doi cetățeni 
sud-vietnamezi au ară
tat participanților la 
ședința tribunalului ră
nile grave pe care 
le-au suferit, în urma 
unui bombardament în 
cursul căruia a fost 
folosit napalm. Ei au 
demonstrat că au fost 
victimele bombardării 
de către aviația S.U.A

a unei localități, unde 
nu existau instalații 
militare.

Colonelul Ha Van 
Lau, ofițer de legătură 
pe lîngă Comisia in
ternațională 
praveghere 
in Vietnam, 
mărturie în 
cu violarea 
S.U.A. a
de la Geneva,

Demonstrație 
antiamericană
în Chile

1

pentru su- 
și control 
a depus 

legătură 
de către

acordurilor

Un nou atentat la Santo Domingo
Ministrul comunicațiilor, Luis 

Cepeda, și doi consilieri ai săi au 
fost grav răniți de o grenadă arun
cată dîntr-o mașină care trecea în 
viteză pe lîngă reședința ministru
lui. O încercare
sită s-a produs, de asemenea, săp- 
tămîna trecută împotriva unor li
deri ai opoziției. Se presupune că 
autorii acestor acte de violentă sînt

adepți ai cercurilor de dreapta care 
încearcă astfel să mențină un cli
mat de tensiune la Santo Domingo.

Pe străzile orașului Santiago 
de Chile a avut loc o demon
strație de protest împotriva . 
prezenței in capitala chillană 
a fostului vicepreședinte al 
S.U.A., Richard Nixon. Poliția 
a intervenit arestînd mai mulți 
manifestanți. Nixon a sosit la 
Santiago de Chile în cadrul u- 
nui turneu de „informare" pe 
care îl întreprinde în mai mul- / 
te țări latino-americane.

de atentat nereu-

R.F.G. sprijină 
aderarea Angliei 
la Piafa comună

Intr-o cuvîntare rostită la Ham
burg, cancelarul vest-german Kie- 
singer a declarat, referindu-se la 
eventuala aderare a Marii Brita
nii la Piața comună, că R.F.G. 
sprijină această aderare. In ulti
mă instanță intrarea în C.E.E. nu 
va depinde decît de Marea Brita- 
nie, a spus cancelarul, care va 
trebui să accepte nu numai pre
vederile Tratatului 
și măsurile vizînd 
nomică și politică, 
în prezent de „cei

de la Roma ci 
integrarea eco- 
adoptată pînă 

șase".
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Acte agresive împotriva Cambodgiei
Reprezentantul permanent al 

Cambodgiei pe lîngă Organizația 
Națiunilor Unite. Huot Sambath, a 
adresat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care pro
testează împotriva actelor de agre
siune săvîrșite de trupele ameri- 
cano-sud-Vietnameze la graniță eu 
Cambodgia. In document sînt men-

ționate cazurile în care subunită
țile armatei saigoneze au minat u- 
nele porțiuni de la granița cu Cam
bodgia provocînd victime în rîndu- 
rile sătenilor. Guvernl Cambodgiei. 
subliniază scrisoarea, cere cu ho- 
tărîre încetarea tuturor actelor de 
agresiune împotriva teritonuliăi 
cambodgian.

Evolufîa navei spațiale „Lunar Orbiter-4‘s
s-a înscris pe o 

km și perigeul de
Nava spațială americană „Lunar Orbiter-4" care 

orbită polară în jurul Lunii avînd apogeul de 6 064 
2 683 km este gata, după cum anunță specialiștii N.A.S.A., să transmită 
fotografii ale celor două fețe — vizibilă și invizibilă — ale satelitului 
natural al Pămintului. Imaginile realizate vor ii de zece ori mai deta
liate decît cele obținute pînă în prezent de pe Pămînt cu ajutorul te- 
lescoapelor. Ele vor permite oamenilor de știință să completeze actuala 
hartă a Lunii și să stabilească, în același timp, o serie de locuri propice 
aselenizărilor viitoare.
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