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CARTEA DE VIZITA 
A PETRILEI

ф Acolo unde trăiesc adevărafi gospodari

Orcan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 25 bani • Aportul cetățenilor concretizat în cifre

Hi ÎNTÎMPINAREA 
C0N6RESULUI PARTIDULUI 

în abatajele de pe stratul 13
Brigăzile conduse de minerii comuniști Stan 

Silviu, Polko loan și Czego Ludovic din secto
rul II al minei Aninoasa extrag cărbune de pe 
același strat, stratul 13. Intre aceste brigăzi se 
desfășoară o însuflețită întrecere pentru întîm- 
pinarea Congresului partidului cu succese deosebite 
în sporirea producției de cărbune. Preocuparea 
pentru folosirea rodnică a timpului de lucru, 
grija conducerii sectorului pentru buna aprovi
zionare a abatajelor, munca politică desfășurată 
de minerii membri de partid pentru învingerea 
unor greutăți, exemplul lor personal a dus la 
obținerea unor realizări de seamă. In perioada 
1—5 iulie, brigada lui Stan Silviu a extras peste 
plan 186 tone de cărbune, iar cele conduse de 
Czego Ludovic și Polko loan au extras cîte 40-50 
tone în plus.

Sectorul IV — Vulcan 
se menține fruntaș

Minerii din sectorul IV al minei Vulcan obțin 
zi de zi succese remarcabile pe linia îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan și a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.
/ Ca urmare a extinderii în tot mai multe aba
taje cameră a inițiativei „două cîmpuri pe 

schimb și aripă de abataj" și a aplicării altor 
procedee avansate de muncă, minerii din acest 
sector au extras de la începutul anului 7 800 
tone de cărbune peste plan. Randamentul pe sec
tor a fost depășit cu 50 kg cărbune pe post. 
Cele mai mari cantități de cărbune au fost ex
trase de către minerii din brigăzile conduse de 
Șerban Nicolae, Tima Mihai, Tima Iiie și de 
frontaliștii din brigada lui Boyte Pavel.

L 5 cu angajamentul înfăptuit
Muncitorii secției L 5 Petroșani întîmpină 

Șongresul partidului cu realizări însemnate în 
muncă. Astfel, ei au reușit să depășească pla
nul de reparații cu 1,81 Ia sută și să reducă 
prețul de cost al reparațiilor cu 1,15 la sută, 
realizînd o economie de peste 90 000 lei.

In același timp colectivul atelierului de re
parat scule din cadrul secției L 5 — de la înce
putul anului și pînă în prezent —■ și-a depășit 
planul de producție cu 50 la sută, asigurînd 
echipele de întreținere cu sculele și piesele de 
schimb necesare. S-au evidențiat îndeosebi lă
cătușul Sicoi Ioachim, forjorii Dicu loan și Șo- 
mănescu Ion și sudorul Florea Vasile.

Un alt succes al muncitorilor de la L 5 este 
colectarea în semestrul I a 327 tone fier vechi 
care a fost expediat uzinelor siderurgice spre 
topire. Prin aceasta, angajamentele luate în 
cinstea Congresului au fost îndeplinite!

ф Mai sînt multe de făcut și timpul nu 
așteaptă

Brigada de mineri frontaliști a lui Ghioancă 
Ioan de la sectorul III Lupeni, este vestită in în
treg bazinul nostru carbonifer. In întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului partidului, această 
brigadă a dat pînă acum 2500 tone'cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile de plan. In același timp, 
printr-o alegere atentă a sterilului vizibil și 
calitatea producției date din abatajul lor frontal 
a fost simțitor îmbunătățită.

IN CLIȘEU : Un schimb din această harnică 
brigadă, într-un moment de repaus înainte de 
a intra în șut.

ACTUALITATEA

Lucrînd cu atenție la mașina de mortezat, tînărul 
Toma Petru de la secția mecanică a U.R.U.M.P. reu
șește să execute lucrări de bună calitate.

+ Teatrul de stat din Pe
troșani a prezentat ieri în 
sala cinematografului din Vul
can un spectacol cu piesa 
„Intrigă și iubire" de Fr. 
Schiller.

ф La magazinul de mobilă 
din Petroșani a sosit zilele a- 
cestea un nou lot de mobilă 
în valoare de peste 300 000 
lei : 25 garnituri de mobilă 
cameră combinată tip G-65, 
M-65, Cristur, Constanța,

însemnări 
de reporter

Prima impresie pe care o produce 
vizitarea unei localități pornește de 
la aspectul său gospodăresc. Despre 
o localitate cu străzi bine întreți
nute, сП garduri aliniate, cu par
curi și zone verzi multe și bine în
grijite se afirmă : Aici locuiesc buni 
gospodari, oameni cu dragoste pen
tru frumos.

Vizitînd orașul Petrila — locali
tate în plină dezvoltare — de de
parte se zăresc siluetele blocurilor 
aflate în construcție, linia moder
nă a cartierelor ridicate pe locuri, 
odinioară virane. In cartierele „Evi- 
dențiaților", „6 August", „Prundu
lui" „Mihail Eminescu" totul in
spiră prospețime. Covoare de tran
dafiri, garoafe, salvii, petunii pre
cum și alte flori își etalează frumu
sețea din brîiele de verdeață care 
le înconjoară. Intr-adevăr, în aces
te cartiere locuiesc buni gospodari, 
oameni care la îndemnul deputați- 
lor Florea Sabin, Csep Elisabeta, 
Bereș Olga, Bertoti Iuliana, Schmi- 
da Iosif, Gergely Ileana, Vancso 
Gheorghe și alții, au pus pecetea 
hărniciei atît în interiorul cît și în 
jurul blocurilor. O notă bună pen
tru grădinarul Petrilei, Wem loan, 
pentru preocuparea de care dă do
vadă în pregătirea răsadurilor de 
flori cît și pentru strădania depusă 
în amenajarea cu gust a rondurilor 
și peluzelor, a zonelor verzi ale 
orașului.

In acest an, volumul lucrărilor 
gospodărești de amenajare și înfru
musețare a orașului Petrila e mai 
mare ca cel din anul trecut. Comi
tetul executiv al sfatului popular a 
stabilit o seamă de obiective menite 
să ducă la înfrumusețarea cartiere
lor orașului și care, cu aportul ce
tățenilor, vor fi înfăptuite. In pla
nul întocmit în acest scop s-a pre
văzut să se efectueze lucrări în va
loare de mai bine de 920 000 lei. 
Printre acestea se numără amena

jări de baze sportive școlare, sola
rii și locuri de joacă pentru co
pii, alinieri de garduri, extinderea 
zonelor verzi cu încă 2 ha., repa
rări de străzi și drumuri, curățiri 
de șanțuri și canale.

In perioada care s-a scurs din 
acest an, aportul cetățenilor la efec
tuarea de lucrări gospodărești prin 
muncă patriotică s-a concretizat în- 
tr-o economie în valoare de 685 194 
lei. După valoarea economiilor rea
lizate s-ar părea că în orașul Pe
trila nu a rămas neobservat nici un 
aspect care dă o notă de lipsă de 
spirit gospodăresc, care constituie o 
carte de vizită puțin plăcută.

Lucrurile nu stau tocmai așa. Fă- 
cînd o vizită prin cartierele orașu
lui nu vei găsi nici un solar pen
tru copii, deși au fost prevăzute 5 
asemenea locuri de joacă. Oare pe 
cînd se preconizează amenajarea 
lor, dacă nici acum în plină vară, 
încă nu s-au început lucrările ? Ace
eași situație e și cu bazele sportive 
ale elevilor, cu excepția celei de la 
școala medie, care se află în curs 
de terminare. Șanțuri înfundate și 
drumuri desfundate, cît și mormane

MARGARETA MIGA

(Continuare in pag. 3-a)

Bușteni etc.,- 5 bucăți biblio
teci și peste 300 de scaune.

ф Biblioteca centrală oră
șenească Petroșani a primit 
un număr de 425 noi volume 
în valoare de peste 3 000 lei. 
Printre cărțile sosite se află 
„Silabe" de Tudor Arghezi, 
„Opere alese" de Balzac, 
„Regii blestemați" de Mau
rice Druon.

ф La căminul cultural din 
Cimpa a fost prezentată joi

recenzia romanului „Străinul" 
de Titus Popovici. Recenzia a 
fost susținută de către biblio
tecara Grunță Ana.

ф In sala de lectură a clu
bului muncitoresc din Ani
noasa este programată pentru 
azi o seară de poezii „Mihai 
Eminescu".

ф La clubul muncitoresc 
din Vulcan s-a deschis ieri 
expoziția de cărți „Lupta și 
activitatea P.M.R. pentru con
struirea socialismului în țara 
noastră".

Blocul turn F 1 de la Petrila, pri
mul bloc din Valea Jiului la care 
s-a executat finisarea exterioară 
o dată cu glisarea.

CA ARGINTUL VIU
se a-Adesea acest atribut 

cordă oamenilor al căror ca
racter este asemănat, prin a- 
sociere, cu calitățile mercu
rului.

Zilele trecute, vorbind des- 
рже comunistul Droczinger 
Andrei, mecanicul șef al pre- 
parației Lupeni l-a înfățișai 
ca pe un om întreprinzător, 
operativ, bun organizator, în 
permanență dornic să iacă 
ceva deosebit.

— Ce să mai spun, este ca 
argintul viu. Acum îl vezi 
aici, jos, ca peste cîteva cli
pe să-l afli la elevatoare.

Echipa comunistului Droc
zinger Andrei este cunoscută 
de întregul colectiv al prepa- 
rației Lupeni pentru repara
țiile de bună calitate pe care 
le execută.

...La preparație funcționea
ză o stație modernă de lim-

Iui 
cel

o facem

unor 
apoi,
4—5 

acest

pezire a apei reziduale. De 
la spălătoria de cărbuni, apa 
pleacă încărcată cu impuri
tăți. După ce e trecută prin 
filtrele stației de epurare, ea 
redevine cristalină ca apa de 
izvor. Rezidurile presate pro
venite de la filtrare, sînt e- 
vacuate cu ajutorul 
benzi transportoare și 
cu ajutorul funicularului 
sint duse la haldă. Dar,
funicular a produs multe nea
junsuri preparației. Adesea 
s-a defectat, stinjenind func
ționarea în bune condițiuni a 
stației de epurare a apei. In 
urma unei propuneri care in
dica legarea funicularului 
4—5 al preparației de funi- 
cularul Ileana, aparținînd mi
nei Lupeni, se întrevedea re
zolvarea problemei. Urma să 
se găsească o echipă care să 
efectueze în cel mai scurt

timp posibil legătura între 
funiculare. Serviciul mecanic 
s-a gîndit imediat la Andor 
(așa-i spun preparatorii 
Droczinger Andrei). Era
mai indicat. I s-a arătat im
portanța lucrării, necesitatea 
executării ei urgente. Dar s-a 
mai ivit o problemă.

Echipa lăcătușului Droczin
ger Andrei are în primire 
cele mai mari elevatoare din 
spălătorie pe care le întreți
ne în condițiuni ireproșabile. 
Dată fiind importanța utilaju
lui de care se ocupă, echipa 
nu putea fi luată de acolo. 
Trebuia deci găsită o altă al
ternativă. S-a cerut și păre
rea șefului de echipă. Acesta 
s-a angajat să soluționeze 
el problema. Și a reușit.

In ziua următoare și-a adu
nat oamenii și i-a pus la cu

Membrii 
neobosit

rent cu noua lucrare ce o au 
de efectuat.

— Și încă ceva — a spus 
el. Elevatoarele trebuie să 
funcționeze ca ceasul. Lucra
rea de la funicular 
paralel cu celelalte.

Lucrul a început, 
echipei au muncit
zile în șir, sirăduindu-se să-și 
facă conștiincios datoria. Co
munistul Droczinger lucra 
cînd la funicular, alături de 
sudorii Iuga Dumitru și Mol
dovan Ioan, cînd la elevatoa
re, asigurînd funcționarea lor 
neîntreruptă. Stăpînit de ne- 
astîmpărul care-l caracteri
zează, el trecea de la un om 
Ia altul, controla, ajuta, în
druma activitatea întregii e- 
chipe care și-a făcut și de a- 
ceastă dată datoria. Acum 
stația de epurare a apei își 
poate continua fluxul normal 
pentru că evacuarea rezidu- 
rilor nu mai constituie o pro
blemă.

M. CHIOREANU
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PERLELE LITORALULUI
Razele soarelui generos își revar- 

й tua nou, din ce fa e» mai puter
nic, lumina și căldura peste ferme- 
cătoareie întinderi de niiip șl ape 
ale litoralului. La Mamaia, Eforie- 
Nord, Eforie-SUd, TechlfghlOl sau 
Mangalia, miile de oameni ai mun
cii din toate colțurile țării și oas
peții de peste hotare au toate moti
vele să se bucure. Ei au condiții 
optime pentru cură heliomarină. 
Zecile de kilometri de plajă moder
nizate, uriașul covor înflorat de 
peste 250 ha cît însumează parcu
rile și spațiile verzi ale litoralului, 
activitățile organizate Ia cluburi, în 
sălile de spectacole, la teatrele de 
Vară sau pe terenurile de sport, 
confortul interioarelor, deServirea 
exemplară, varietatea și bogăția 
meniurilor de la cantine și restau
rante sînt tot atitea prilejuri de în- 
cînfare și mulțumire.

Celor care au fost și în alte veri 
pe litoral, gospodarii aCestuia au 
ținut să le ofere și de data aceasta 
o serie de noutăți. Primii Oaspeți 
a; Stațiunii Eforie-Sud, bunăoară, au 
inaugurat noua cantină de mare ca
pacitate și au admirat un nou com
plex comercial. Pe malul lacului 
Techirghiol, la Eforie-Nord, Capa
citatea băilor reci de nămol a fost 
niăfită, iar la Costlnești, tabăta in
ternațională studențească a fost în
tregită cu noi cabane aspectuoase 
și confortabile din prefabricate de 
beton. Asemenea cabane se constru
iesc și ia Maritala, în tiîfip Ce „poar
ta litoralului" •— orașul Constanța 
— și limita sudică a acestuia — sta
țiunea Mangalia își etalează cu 
mîndrie în fața vizitatorilor noile 
complexe de locuințe și magazine, 
alături de schelele altora în construc
ție. „Perla perlelor" litoralului — Ma
maia și-a primit, de asemenea, 
primit oaspeți de peste hotare mai 
întinerită șl mult mai ospitalieră: 
eu toate hotelurile, complexele co
merciale șl restaurantele revizuite, 
cu noi baruri de zi In clădirile unor 
hoteluri, cafenea modernă în fostul 
local al restaurantului „Histria", 
terenuri de baschet, tenis, volei, 
popicarii și multe, multe flori...

Despre Mamaia, ziaristul Georges 
Henri Martin scria în „La Tribune 
de Geneve": „...Este una din cele 
mal reușite și spectaculoase cuce
riri ale arhitecturii României de 
azi. Acest ansamblu turistic con
stituie o mărturie și un triumf al 
vitalității, gustului șl, îndeosebi al 
fanteziei creatoare a poporului ro
mân".

£ăte încă unul din numeroasele 
elogii aduse constructorilor noștri 
care, dind viată planului de recon
strucție șl sistematizare a litoralului, 
au trecut la încununarea acestuia cu 
adevărate podoabe arhitecturale. în
ceputurile au fost făcute cu zece ani 
în urmă. Anii șesenalulut consem
nează noi și importante realizări pe 
litoral. La Mamela, spre exemplu, 
a fost dat ta folosință un mare 
complex hotelier cu 10 000 de lo-

Mai multa atenjie etapei a Ika 
a Spartachiadei de vara a tineretului

Incepule lă 15 aprilie, întrecerile 
primei etape a Spattathladei de Vară 
a tineretului au însemnat pentru 
asociațiile sportive din Valea Jiu
lui principala competiție a primă
verii. In această perioadă dă timp, 
îh majoritatea asociațiilor sportive, 
a existat o muncă asiduă, pentru 
ahgrOnatOa sutelor de tineri Și tine 
re în cele 14 ramuri sportive, pre
văzute în regulamentul competiției, 
ta asociațiile sportive a existat o 
largă participare, mai ataș la ramu
ra fotbal, unde s-au întrecut un nu
măr de 9 echipe reptazentînd tot 
atîteâ sectoare de muncă, La Minerul 
Vulcan peste 200 de tineri в-au în
trecut la tir, la Utilajul Petroșani 
zeci de tineri в-au întrecut la volei 
și popice, Mai puțin a fost antrenat 
tineretul din asociațiile sportive Vis- 
coza șl Minerul din Lupeni, Ener
gia Paroșeni, Constructorul minier, 
Forestierul, Stăruința, C.F.R. și Mi
nerul Banița. în aceste asociații s-au 
organizat de abia la una sâu două 
ramuri asemenea întreceri.

ta prezent au loc întrecerile eta
pei a doua. Așa după cum a plani
ficat comisia orășenească de organi
zare a spartachiadei; întrecerile pe 
grupe de asociații urmează Să se 
desfășoare în centrele : Lupeni, Vul- 
сай, Petroșani și Petrila unde pînă 
In data de 14 iulie a.c. cel mal buni

MAMAIA: Hotelul „Perla".

Curi, alcătuit din blocuri semețe 
purtînd nume cunoscute acum și 
peste hotare ca „Dacia", „Pelican", 
„Select", „Victoria", „Flora", „Doi- 
na", „Perla", sau „Parc", cu cîte 
4, 10, 12 și 14 etaje. Printre ele au 
fost presărate într-o îmbinare ar
monioasă, restaurantele, complexele 
comerciale, iar mai apoi modernul 
teatru de vară cu 1 1C0 de locuri 
— gazdă a animatelor festivaluri ale 
filmului și muzicii ușoare româ
nești — și ultramoderna clădite a 
ClUbUlui-bat „MelOdy". Arhitectoni
ca și ambianța mult prețuită a sta
țiunii au mai fost completate în 
acești ani cu un club nauiic pe 
maltll lacului Siutghio), o stație de 
servicii auto, parcaje acoperite pen
tru mașini șl motociclete, noi par
curi și terenuri de sport, iar în nor
dul Stațiunii cu O tabără de camping 
Cu peste 2 000 de locuri.

N-au fost neglijate bici celelalte 
stațiuni. La Eforie-Sud, capacitatea 
de cazare a fost mărită cu un nou 
complex de case de odihnă Cu 1 500 
de locuri, două cantine și un com
plex comercial, alte complexe co
merciale fiind date în folosință la 
Techirghiol și Eforie-Nord.

„Stațiunea internațională a tine
retului", Costinești, s-a îmbogățit, 
de asemenea, cu noi construcții și 
amenajări atît la tabăra pentru co
pil și șeolafi, Cît și lâ cea pentru 
studenli.

La șirul acestora s-ar mai putea 
adăuga extinderea, modernizarea și 
dotarea cu instalații și aparatură 

sportivi ai asociațiilor S0 Vor între
ce pentru cucerirea titlului de cam
pioni ai centrelor respective și 
dreptul de a participa în etapa a 
Ill-а orășenească, Sare Se Va desfă
șura în perioadă 14 Vlî —- 4 Viii 
a.C,

.întrecerile din etapa П-a au avut 
un început bun, numai în centrul 
Petroșani, unde o serie de echipe 
își desfășoară activitatea pentru de- 
setnharea celei mai bline echipe la 
popice, volei, fotbal, handbal, tir, 
șah, tenis de masă, etc. nu aceeași 
situație Se prfezihtă lâ centrele Lu
peni și Vulcan, unde pînă în pre
zent de abia s-au desfășurat întrece
rile la ramura handbal.

Consiliile asociațiilor sportive din 
raza orașelor Lupeni, Vulcan șl 
Fetfilâ trebuie Să ia cele mai efi
ciente măsuri, in așa tal incit, pînă 
la 14 iulie* a.c, să organizeze între
ceri lă toate ramurile Sportive.

Pentru că întrecerile respective 
să se bucure de Cît mâi mult suc
ces, de un real folos pot fi cadrele 
tehnice existente care pot să-și 
aducă O contribuție însemnată la 
antrenarea unul număr cît mai mare 
de tineri în cele 14 ramuri spor
tive prevăzute în regulamentul 
spartachiadei.

STÂICU BÂLOI 
tehnician U.C.F.S. 

medicală a sanatoriilor pentru âdulți 
și copii de la Techirghiol, Eforie și 
Mangalia, construirea portului tu
ristic „Tomis" din Constanța și do
tarea lui cu nave de agrement pe 
mare, modernizarea falezelor etc. O 
dată cu mistria zidarului, penelul 
pictorului și dalta sculptorului au 
Venit și ele să împodobească pala
tele de odihnă și parcurile litoralu
lui cu numeroase lucrări de artă 
inspirate din viața cotidiană, dih 
frumusețile care ne înconjoară.

Astăzi, stațiunile de pe litoralul 
nostru oferă condiții optime de 
găzduire, recreere și tratament pen
tru aproximativ 300 000 de persoa
ne pe sezon, din care aproape o 
treime turiști străini — cifra de 
circa 8 ori mai mare decît îti altul 
1955. Grija permanentă a partidu
lui pentru dezvoltarea și înfrumuse
țarea acestui pitoresc colț de țâră, 
pentru punerea în valoare a posi
bilităților minunate ofetite de po
ziția lui naturală pentru apărarea 
sănătății oamenilor muncii și asi
gurarea unor cît mai bune condi
ții de odihnă acestora, este încă 
o dată exprimată în prevederile pro
iectului de Directive ale Congfesu- 
sului al IV-lea: „Concomitent cu 
extinderea capacității de cazare pe 
litoral, vor fi puse în valoare noi 
zone de . interes turistic".

Metamorfoza litoralului nu S-a în
cheiat așadar. Și pe mai departe sînt 
prevăzute noi înfăptuiri aici, căro
ra le stau Chezășie toate realizările 
de pînă acum din patria noastră. 
Este un viitor Sigur în care putem 
întrevedea de pe acum noile con
strucții Și amenajări, cbnfOrtul și 
feeria — atribute ale sclipitorului și
rag de perle ale litoralului nostru.

N. SIMION
Corespondentul AgerpreS pentru 

regiunea Dobrogea

Minute de destindere la clubul muncitoresc din Lonea

OCROTIREA MAMEI 
ȘI A COPILULUI

Am luat cunoștință cu prOfUtvi 
interes și bucurie de conținutul 
proiectului de Constituție a Repu
blicii Socialiste România.

In prevederile sale, proiectul de 
Constituție reflectă înalta prețuita 
și grija deosebită pe care Statul 
nostru O acordă fiecărui cetățeah. 
ІЙ mod pregnant această rezultă 
dih articolele în care silit ifisCrise 
drepturile și îndatoririle fundamen
tale ale cetățenilor.

Vreau să subliniez din proiect 
prevederile’care se referă la mamă 
și copil. Articolul 23 legiferează: 
„ta Republică Socialistă România 
femela are drepturi egale eu băr
batul".

Statul ocrotește căsătoria, fami
lia șl apără ihteresele mamei și 
copilului. In cadrul art. 20 citim: 
„Concediul de maternitate plătit 
este garantat1*.

Mărturie despre ocrotirea ma
mei șl copilului ne Sînt realizările 
pe care regimul nostru democrat- 
popular le-a obținut in acest do
meniu.

Femeia gravidă are dreptul la 
concediu plătit de 52 de zile îna
inte de tlașfete și 60 de zile după 
naștere, femeia din cîmpul muncii 
cate alăptează are dreptul la pau
ză pentru alăptare, iar cînd are 
copil mic bolnav, beneficiază de 
concediu plătit pentru îngrijirea 
Copilului intethat în Spital. Femeia 
are dreptul iâ asistență medicală 
și medicamente gratuite în timpul 
gravidității precum și în perioade 
de lehuzie, i se acordă totodată a- 
jutor de naștere și de alăptare 
pînă la virata de 9 luni a copilu-

CU GRIJĂ DE GOSPODAR
Cetățenii satului Dîlja Măre do

vedesc multă grijă pentru buna 
gospodărire a localității ltjr. Mo
bilizați de către deputatul Kalath 
Albert ei au Întreprins numeroase 
acțiuni de muncă patriotică. Prlh 
asemenea acțiuni в-au curățit Șâh- 
țurile și reparat drumurile, iăt de 
curînd s-a trecut la curățirea ba
zinului de alimentare cu apă po
tabilă și la revizuirea conductelor. 
La munca patriotică organizată

în EDITURA POLITICĂ a apărutî

Dezvoltarea complexă și echilibrată 
a economiei naționale

312 pag, § lei

Lucrarea tratează probleme de 
sinteză privind aspectele dezvoltă
rii complexe și echilibrate a eco
nomiei naționale: proporția dintre 
acumulare și consum — proporție 
de bază a reproducției socialiste 
lărgite,- îmbinarea armonioasă a in
dustriei și agriculturii iii cadrul 
dezvoltării complexe și echilibrata 
a economiei naționale,- valorifica
rea superioară a resurselor natu

lui. Medicamente grătuite 11 se a- 
cordă și copiilor pînă ia ÎS ani.

âtatui nostru democrat-popular 
vrțjheaia ta să se cultive Înaltele 
principii morale, menite să întă
rească legaturile de familie bazate 
pe deplina egalitate in drepturi 
intre bărbat și femeie/ pe încrede
rea și dragostea Intre soți; urmă
rește respectarea intereselor copi
ilor. Prin adopțiune și înfiere Be 
rreeazâ pentru copiii rămași fără 
părinți posibilitatea ca ei să se 
poată bucura de dragostea și grija 
părintească.

Grija pentru sănătatea mamei și 
copilului se biicură de o atenție 
deosebită din partea statului n0s- 
tru.

La orașe și la sate au fost înfi
ințate mâtertiitâțf, case de nașteri 
și spitale de cOpii, asigurate tu 
cadre medico-Sânltafe de Speciali
tate, au fost create secții de noi 
născuțl și sPCții de copii itiari. in 
timpul vacanțelor școlare, prin 
grija statului nPStru, Se organizea
ză la munte și la mare Colonii și 
tabere de preșcolari, de pionieri 
și școlari, pentru Căllreâ Organis
mului copiilor prin aer, apă, soare.

TOate acestea au făcut ea morta
litatea infăhtilă, mortalitatea în rîn- 
dul copiilor, să scadă ah de an de 
Ia 17,6 la sută cit era în 1938 la 
4,8 la Sută In 1964.

In Calitate de medic mă angajez 
să depun eforturi și mai suStinUte 
în activitatea de fiecare zi io- mun
ca de ocrotire a sănătății riiaffiei 
și copilului în Valea Jiului.

Dr. TEODOR PONOVA 
medic de copii Petroșani

pentru curățirea bazinului de ali
mentare, revizuirea și repararea 
conductelor de apa a participat 
un mare număr de dîljeni în frun
te cu deputatul, printre care amin
tim pe tovarășii Total toafl Hu- 
nyadi Ladislâu, Mititel Gtiggre, A- 
sultaftei Mihai, Anghin Matin, 
Stoica Aurel, Oroiu Traian și alții.

Ian ambrozie
pensionar

ralei dezvoltarea economică a Ro
mâniei și folosirea forței de mun
că; dezvoltarea economică și SO- 
cial-cultutală a regltihllot R.P.R.» 
sistemul de prețuri și roiul lui îh 
dezvoltarea complexă șl echilibra
ta a economiei naționale; dezvol
tarea pțeței interne in condițiile 
leprotlucției socialiste lărgite; pro
gresul multilateral al economiei 
naționale și dezvoltarea comerțu
lui exterior.



STEAGUL ROȘU 3

Uh buldozerist destoinic —. Gagiu I. de la șafilie- 
rul Paroșeni aî T.C.M.G.

Cartea de vizită 
a Petri lei

IRÎXAIE

(Urmare din pag. l-a)

de șist adunate în făta locuințelor dad Uii aspect ne-1 
plăcut orașului.

Ploile abundente din primăvară au provocat mari 
stricăciuni. Au rupt poduri și podețe, au distrus dru
muri și canale, au lăsat îri urmă cantități însemnate 
de aluviuni care defavorizează aspectul orașului. Din 
îndemnul GOmltetUlUi de partid s»au organizat acțiuni 
pentru lichidarea urmărilor ploilor. Unii deputați au 
venit și eu initiative : Să se folosească resursele locale 
pentru refacerea digurilor și podețelor distruse, să se 
refacă drumurile. Cu aportul cetățenilor, pe alocuri 
s-a Și făcut cite ceva. Așa de exemplu, s-a amenajat 
un drum pe Pîrîul Cetății, lung de mai bine de 700 
fti și protejat de un dig executat dih piatră de rîu; 
S-aU refăcut Cîteva podețe. Dar cite lucturi au Hl&î 
rătnăs de făcut, care prin resurse locale, fără alte fon
duri S-ar fi putut efectua. Așa de exemplu, s-ar fi 
putut taluza și înSămînța Cu iarbă malurile pîrîului 
din dreptul restaurantului „Cărbunele". Doar a fost 
Și timp prielnic pentru asemenea lucrare, ca și pen
tru desfundări de șanțuri șl canale, pentru organiza
rea un tir acțiuni în vederea procurării materialului 
necesar (piatră de rîu și lemn) în vederea reconstrui
rii digurilor distruse și pentru consolidarea maluri
lor pe porțiunile unde s-au produs rupturi. A lip
sit însă inițiativa din partea secției de gospodărire, 
a comitetului executiv al sfatului popular.

Pehtru o mai bună gospodărire a orașului Petrliâ 
se Cere în Viitor o activitate mai susținută din par
tea sfatului popular, a fiecărui deputat și mai mult 
sprijin din partea organizațiilor tJ.T.M., a comisi
ilor de femei și întreprinderilor. Timpul nu așteaptă. 
Deci, la lucru pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite, pentru continua înfrumusețare a Petrilei.

Autobasculanta „Bueegl" 
purtil să uree panta drumea
gului de lingă Casa pionieri
lor. Aproape de vîrf, motorul 
i s-a Înfundat și s-a oprit. Șo
ferul Rută й debtaiat mașina 
fătă Să o ăslgufe, tncercînd s-o 
pOtn@asCS diii noU. Camionul, 
greu, a început să alunece îna
poi. Șoferul n-a știut cum să 
mînuiască volanul „reușind" să 
răstoarne mașina: cabina de
formată, geafitufile zob, moto
rul deplasat, mașina scoasă 
din circulație pentru zile în
tregi iată Urmările acestui 
accident I

...Accidentul s-a întîmplat 
recent, cu o mașină nouă a 
I.P.I.P. — Livezeni. tri tltfip ce 
priveam cum м punea din nou 
рё „toate" mașina răsturnată 
am auzit în spatele meu o ex
clamație :

— Halal șofer ! Dacă-i ne
priceput, de c6 se Ufcă pe ma
șină ?

м-am IntofS surprins. „Cine 
vorbește ?" Gihe credeți că 
era? Un „REGULAMENT DE 
CIRCULAȚIE AUTO" care pri
vea și el forfota din jurul ma
șinii răsturnate. Am hotărît să 
intru Ifl Vorbă cu el, cetindu-i 
părfefea despre asemenea „eve
nimente".

— CE PĂRERE AI 
DESPRE SPECTACOLUL 
ACESTA ? L-AM ÎN
TREBAT.

— Una cit de proastă. Vi
novat e atit șoferul care 
face Ufi ăsămenea accident stu
pid, cît și cei de la I.P.I.P. care 
dâu volanul în mina unor oa
meni pe care nu-î cunosc сё 
pot. Să-ți spun ceva. Există 
ordinul nr. 18 al Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor care, începînd din 15

ianuarie ІѲеэ, mtefiice edfiUu- 
cartier de automate ai dea me* 
șinile de transport public și 
noile autocamioane de tip 
„Carpați" șl „Bucegi" pe mina 
șoferilor cere nu âu u prfieti-- 
că de conducere de cel puțin 
5 ani I De ce ? Noul autoca
mion este o mașină modernă, 
de mare viteză, dare trebuie 
condusă cu multă atenție. Ia

pi, ie pen Mtlpta jp 1« й* 
cidfmtfh..

— ? L..

Nu te ійіга I Tdt îtl dtdihul 
ar. 10, ee prevede va aan șo
feri Să facă un an de practică 
pe șantiere, la trafiăpfetlui de 
materiale. Dacă unitățile res
pective primești oameni fără 
feâfte de muncă, de unde să

INTEftVIU CtJ „REGLIAWE^TIjL 
DE (IIIEELaTIE AtTO“

privește însă pe stradă, ctte a- 
seiiienea mașini noi nu gonesc 
pe șosele, avînd la volati flă
căiandri proaspăt ieșiți din 
școală I Mai este de mirare că 
aceștia produc accidente ?

MILIȚIA GIftCU
LAȚIEI AR ТВЁЙТТ 
SA VERIFICE dBCI...

— Bine zici, îmi ia Verba 
„Regulamentul". Dar, nu ИШйаі 
acest aspect. Uite de pildă рё 
ȘOfefii AldeȘ Dumitru, Boyte 
Frahcisk, Edu Aurel, Barbin- 
csak Iștvan. Lucrează pe ma
șini la I.M.T.F. dar au fost an
gajați fără... Cârtea de muncă. 
Lâ fel, Azanfitei l’etru de la 
Î.C.R.A., Scaflăt VâȘile de la 
O.N.T., Cioara loan de la dis
trictul de drumuri Livezeni și 
cîți alții,.. Toți sînt plecați de 
la autobaza I.R.T.A. — Petro
șani fără a-și lua lichidarea și 
cartea de muncă: la această 
autobază sînt peste 159 cărți 
de mutică părăsite 1 Nu știu 
oare conducerile Unităților un
de lucrează acești Șoferi că a- 
semenea angajări Sînt ilegale ? 
Și de la șoferi; angajați iielă-

cunoască ce Ѵвйіійіі au șo
ferii ?

— Cel puțin șo
ferii veghi...

“- Fac și ei cîte Unâ de nu 
fâai știi ce să zici. De pildă, 
la I.e.D. — Petroșani. Uită-te 
atent lă autobuzele cate Cir
culă рё rUfa Petroșani — Uri- 
cafii. Șoferii au scos o parte 
did cl&nțele de lă Uși : clanță 
ditiăUnthl Іа ușă cilii Spate și 
Clanță did afătâ ia ușa din 
față I Petit tu ce ? Ca pe traseu, 
călâtPfil sS nu coboare prin 
u§a din spate și sa tiu se urce 
prin cea din față ? 1 I Bineînțe
les că o asemenea măsură este 
ilegală: mă îngrozesc, de pil
dă, la gifidui UhUi accident — 
mașină se tamponează cumva. 
Ușa ditl spate să blochează, iar 
oamenii rămîn înăuntru I Toți 
pasagerii ar fi în pericol рей- 
tru că ușa din spate nu poate 
fi deschisă pe dinăuntru, iâr 
cea din față pe dinafară ! I I 
Vesti ce S-аГ putea fnlimpla 
din prostia Unor șoferi ?

-- SIMT probleme 
ții CU STAREA FRINE- 
LOR...

— Frînele sînt bune cîild le 
folosești cu cap : nu totdeauna

pet Insă sa te scape 11 D* pil
dă, ѳ mașini merge eu 60 km 
pe oră. Intr-un minut mașina 
va parcurge... 1 kffl, iiltf-6 46- 
cundă.n 10,6 m, iat într-8 teei- 
me de secufidă... 1,6 metri! 
Dacă pe șosea, tfi față mâșiliii 
apart? an om, o căruță, un a- 
nimal la o distanță de 20 BL 
șoferul măi are timp doar,., o 
secundă Și 3 zecimi pentru fri- 
tiateâ autovehiculului = timp 
îfi care trebuie Să ia O Serie 
de măsuri prin mișcarea picioa
relor Și a miinilor. O intîrziere 
de o zecime de secundă în B- 
ХВИШва mișcărilor ПёейваГё 
opririi autdvehicOluhii duce 
deja la micșorarea distanței 
de ftîfiare și, implicit, aceasta 
are Ca urmare lovirea obsta
colului apărut pe neașteptat?. 
De aceea se pledează âtît de 
mult împotriva mersului eu 
viteză măre, încrederii oarbe 
in atotputernicia frirtelor..:

Și pite asemenea lucruri aș 
mai putea să spun...

Am luat „Regulamentul de 
circulație auto" și l-am pus în 
buzunar, ea să-l studiez mai 
pe îndelete, punînd capăt ast
fel interviului ad-hoe. Ar tre

bui însă ca acest regulament 
să fie studiat încă o dată de 
toți cei care conduc mașini și 
motociclete și care cred că a- 
cum, Iii anotimpul frumos, pot 
să-i... dea bătaie pe șosele I

însemnul, emblema lucrători
lor din transportul rUtief eate 
O roată cu aripi, simbol al Cir
culației mașinilor pe șosele. A» 
ceasta fiu înseamnă însă, ci 
autovehiculele trebuie să 
zboare...

ȘT. MIHAI

O problemă care nu poate fi rezolvată ?
La poarta minei Vulcan, un 

afiș scris eu litere mari anun
ță : „Afigâjăm muncitori cali
ficați și necalificați". Pînă aici, 
nimic deosebit. Peste tot șe 
caută muncitori deoarece în
treaga țară constituie un imens 
șantier. Mina Vulcan, redeschi
să in anii puterii populare, a 
cUhOstllt Și va COiltinua Să cu
noască o puternică dezvoltare. 
Paralel Cu mecanizarea lucră
rilor, cu ridicarea productivi
tății muticii, creșterea volumu
lui producției necesită noi și 
noi Oameni care să devină mi
neri de nădejde ai acestei ex
ploatări.

Oameiti pentru angajare vin. 
Dat, dintre aceștia puțifii sîht 
cei care rămin și aceasta din- 
tr-un motiv cate pete de ne- 
emul. Este vorba de masă, 
de asigurarea mesei pentru

muncitorii nefamiliști sau pen
tru tei cate Urffleâfcă să-și a- 
ducă ulterior familiile. Munci
torii mineri nefamiliști nu au, 
pur și simplu, unde să serveas
că o masă caldă.

Cum de s-a ajuns aici ?
Cantine minei S-a desființat 

mai de mult pe motiv că nu
mărul abortaților era prea mic, 
iar cheltuielile de regie nu pii- 
teau fi acoperite. La desființa
rea cantinei S-a luat măsura 
ca foștii abonați să poată lua 
masa Ia restaurantul din loca
litate la un preț convenabil, 
iată îhăă că de Cîteva săptă- 
ЙІІПІ, restaurantul din VUlcah 
a intrat In renovate și redes
chiderea lui nu se îhtrevede 
deeit peste cîteva luni. In a- 
eest timp, muncitorii nefatni- 
liști cate locuiesc în cămine, 
nu au unde servi masa. Can-

tină șantierului de construcții 
— singura cantină din oraș — 
nu poate suplini acest goi, îfi- 
trucît programul ei este nepo
trivit pentru cei Care lucrează 
la mină.

Tovarășul Bej an, gospodarul 
minei Vulcan spunea că pro
blema nu poate fi rezolvată 
de către mină, deoarece can
tina s-a desființat. Tovarășul 
Fodor Carol, directorul T.A.P.L, 
Petroșani arăta, la rîndul său, 
că nici T.A.P.L. nu poate face 
nimic, deoarece în orașul Vul
can, nici o altă unitate de a- 
limentație publică, in afară de 
reStaufântul -Ihtrat în renova
re, nu are bucătărie.

Și iată că, într-un oraș, unde 
an de an se înalță numeroase 
blocuri de locuințe pentru mi
neri și muncitori, unde s-au â-

menajaț cămine moderne pen
tru cazarea muncitorilor nefa- 
miliști, nu se găsește rezolva
rea pentru această problemă. 
S-a’-cerut, încă de mai multă 
vreme, înființarea unei canti
ne chiar la căminul muncito
resc, dar serviciul administra
tiv al minei reclamă numărul 
miC al abonaților.

In orice caz, nu poate îi tre
cut cu vederea faptul că pe o 
perioadă destul de îndelunga
tă, iiluncitorii nefamiliști de la 
ffiifia Vulcan nu au unde servi 
mâSa. Conducerea minei, con
ducerea T.A.P.L. Petroșani tre
buie să ia neapărat măsuri. 
Garanția realizării planului dfe 
producție de cărbune o Con
stituie oamenii, iar acești oa
meni trebuie să se bucure de 
grija cuvenită.

PROGRAM DE RADIO
10 iulie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de
Știri. Buletih meteorologic; 5,06 Me
lodii populare; 5,15 Jurnalul Sate
lor; 5,25 Cîntece patriotice; 5,45 
Dansuri interpretate de fanfară; 6,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic, 
6,10 Recital Richard Anthony,- 6,35 
itinerar muzical; 7,00 Radiojurnal;
7,15 Melodii de George Grigoriu din 
filmul „Dragoste la zero grade";
2,30 Sfatul medicului : Tratamentul 
hidroîfiineral al bolilor de piele, 
7,35 Anunțuri, muzică, 7,45 Salut 
voios de pionier; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,06 Ce vom asculta săptămî- 
na viitoare; 9,00 „La braț cu mu
zica ușoară"; 10,00 Buletlfi de Știri;
10,03 Cînlă corul de copil al Ra- 

/ dioteleviziunii; 10,15 Estrada instru- 
' mentelor,- 10,45 Recital Emilia Pe

trescu Cironeanu; 11,00 Din folclo
rul muzical al popoarelor; 11,30 
Pagini vesele din operete; 12,OO Bu
letih de știri; 12,03 Cvartetul 1U ie 
minor de Dumitru Bughici; 12,22 
„Flori și melodii"; 12,40 Muzica 
populară; 13,10 Suita „Irtdiile galan
te" de Jean Philippe RameâU; 13,40 
Cîfită fanfara reprezentativă a Ar
matei; 14,90 Buletin de știri; 14,10 
Soliști și formații care ne-au vizitat 
țara,- 15,00 Din operele lui Bizet;
15,30 Săptămîna literară; 15,45 „In 
vîrtejul jocului"; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Recitalul 
clavicifilătei Siizafia RiiSSlchovă; 16,30 
Emisiunea tnuZICală de Іа МояСОѵа,- 
17,00 Murită usoafâ,- 17,15 „Chipul 
de inline al patriei1'. însemnări de 
scriitor,- 17,30 Valsurile celor trei 

StrauSs; 18,00 De Ce? DB Uhde? De 
cînd ? —• EmiSiufle științifică pBtl- 
tru copii; 16,20 Mutică de dans in
terpretată de PrchWlra Billy Vâugllti; 
18,40 Raâiosiihpozioh; 16,55 Romanțe 
și„. amintiri; 19,15 Varietăți muzi
cale,- 19,45 Recital Giani Morandi, 
90,00 Radlogazeta de seară; 20,30 Re
cital Grigoraș Dinicu,- 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Dansuri vechi și 
n0i; 22,00 Radlojurftal. Buletin me- 
tebrolfigic. Spdtt; 22,20 Mutică de 
dans de рё diferite meridiilfie,- 23,06 
Herbert von Karajan interpret al 
simfoniilor de BrahtnS; 23,53 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II: 7;30 Buletin de 
știri.- 7,35 Cînlă Nancy Helloway Si 
formația Velvets; 7,50 „ЙІ-і difi ce
tera cu foc" -- program de melodii 
populare; 8,03 „Melodii,, dtagi me- 
todli''f t,00 Buletih dfe Șlifl,- 9,03 Pa
gini orchestrale din operete,- 9,30 
Roza vînturilor,- 10,00 Cvintetul în do 

diet minor pentru coarde $i pian de 
Tudor Ciortea,- 10,30 Muzică popu
lară; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Pagini din opere românești; 11,45 
„Mîndru oțelar" — program de cîfi- 
Іёсе; 11,58 „Tare mi-e netcuța drag" 
— cîntece de dragoste șl jocuri 
populare; 12,28 Prime audiții: suita 
„Alcione" de Marin Matais, Poem 
simfonic de Arttold Bax, 13,00 Bu
letin de Știri; 13,03 Interpret! Vo
cali și instrumentali de rnuvicâ ușoa
ră; 13,35 Concert de prinz,- 14,35 
Dîfi melodiile compozitorului Cole 
Porter,- 15,00 Buletin de știri; 15,10 
Muzică populară; 15,30 Simfonia 
concertantă pentru vioară, făget, 
oboi, violoncel și Oreliestră do Jo
seph Haydn,■ 1б;0б Pagini din opera 
„somnambula” de Bellini; 10,30 Me= 
IddU de Celu Solomonescu, Aurel 
Giroveanu, Marius Mihail, Mișu 

îancu, Sile Dinicu, H. Mălineanu, 
Temistocle Popa, Elly Roman; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic, 
17,15 Muzică populară ftlOnțjolăl l?,30 
Anunțuri, reclame, muzică; І8.00 
Opereta „Lăsați-ml să cînt" de (3he- 
rase Dendrino (montaj muzical li
terar); 19,00 Buletin de știri; 10,05 
Melodia populară și interpretul pre
ferat; 19,30 „Pe drumuri de ftiutite". 
Ghid- 20,00 Gintă pentru dumnea
voastră orchestrele Paul Ghențar, 
Xavier Cugât, Helmuth Zacharias și 
JoSe PrivȘek; 20,30 „Vă invităm U 
dans11,- 21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 
Maeștri al claviaturii : Yves Nat; 
21,35 Cîntec, joc și voie bună,- 22;0& 
Meldfiii îndrăgite, în ritm de dans,
22,30 Voci Câte au cucerit lumea; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Lâ bălti] 
de sîmbătă seara muzică de 
dans, 1,52 Buletin de știri.
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Partidele politice 
din opoziție cer 
înlocuirea regimului 
militar

QUITO 8 (Agerpres).
In Ecuador tensiunea internă es

te în creștere. După incidentele de 
la Guayaquil, al doilea oraș al 
țării ca mărime, unde poliția a a- 
tacat pe studenții manifestanți care 
cereau înlăturarea regimului jun
tei militare, atmosfera de încorda
re s-a accentuat și mai mult. Au
toritățile au ordonat ca toate șco
lile și facultățile din acest oraș să 

fie închise, iar garnizoanele mili
tare din localitate să fie întărite.

O grupare politică formată din 
numeroase partide politice de opo
ziție a cerut populației să iasă în 
stradă și să ceară înlocuirea re
gimului militar printr-un guvern 
civil provizoriu care să elaboreze 
o nouă constituție și să organi
zeze alegeri generale. Ultimele știri 
atestă că șeful juntei militare, ami
ralul Jijon, este hotărît să nu lase 
puterea din mînă și să folosească 
în acest scop forțele armate.

încordare în Federația
Arabiei de sud

ADEN 8 (Agerpres).
In ciuda stării excepționale in

stituite de autoritățile britanice în 
Federația Arabiei de sud, situația 
din acest teritoriu trece printr-o 
perioadă de serioasă încordare. 
Miercuri după-amiază, șeicul Nas- 
her Naib al statului Shaib a fost 
ucis la Aden de trei persoane ne
cunoscute, în timp ce cobora dintr-o 
mașină. Șeicul venise la Aden pen
tru a primi noi instrucțiuni în 
vederea contra-acțiunilor împotri
va forțelor răsculate din statul său. 
Poliția n-a izbutit să aresteze pe 
nici unul din participanții la aten
tat.

Generalul Franco nevoit să efectueze 
o remaniere a guvernului său
PARIS 8 — Corespondentul A- 

gerpres, Âl. Gheorghiu, ' transmi
te :

După cum s-a anunțat, genera
lul Franco a efectuat miercuri o 
remaniere a guvernului său. care 
a dus la eliminarea unor membri 
ai cabinetului. Această remaniere, 
a șaptea efectuată de generalul 
Franco de la preluarea puterii, dă 
prioritate sectorului economic și 
este prima schimbare de la 10 iu
lie 1962; ea afectează, cu excepția 
Ministerului justiției, departamen
tele economice, întrucit ministere
le finanțelor, comerțului și agri
culturii își schimbă titularul. In 
cercurile diplomatice de la Madrid 
se consideră că ar fi vorba de o 
remaniere pur tehnică și lipsită de 
semnificație politică. Se pare, însă, 
că generalul Franco a vrut mai 
ales să dea satisfacție opiniei pu-

JAPONIA

Cel mai mare petrolier 
din lume

TOKIO 8 (Agerpres).
Firma japoneză „Idemitsu Ko- 

san Kaisha" a anunțat că pînă în 
noiembrie 1966 va construi un tanc 
petrolier cu un deplasament de 
191 000 tone, cea mai mare navă 
de acest gen din lume. Ea va avea 
o lungime de 318 metri, o lățime 
de 49 metri și un pescaj de 17 me
tri. Costul construcției se va ridi
ca la 5 miliarde yeni.

Cel mai mare petrolier existent 
în prezent are un deplasament de 
130 250 tone.

SAIGON

Știri autentice despre posibilitatea 
unei noi lovituri de stat

0 Mii de soldați din trupele guvernamentale 
se alătură tortelor F.N.E.

SAIGON 8 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Saigon al agenției United 
Press International, în capitala 
Vietnamului de sud se vorbește în 
mod deschis despre posibilitatea 
unei noi lovituri de stat. In sco
pul prevenirii ei, autoritățile sud- 
vietnameze au întreprins toate mă
surile de siguranță, în jurul Sai- 
gonului au fost dizlocate trupe de 
securitate, poliție și armată.

Reprezentanții cercurilor militare 
din Saigon au confirmat autentici
tatea știrilor despre posibilitatea 
unei noi lovituri de stat. Agen
ția U.P.I. afirmă că ar fi posibil 
ca această lovitură de stat, în 
eventualitatea că ea ar avea loc, 
să fie condusă de colonelul Pham 
Ngoc Thao, pe care autoritățile 
de la Saigon l-au condamnat la 
moarte în contumacie, fiind Im
plicat în tentativa de lovitură de 
stat de la 19 februarie a.c.

☆

HANOI 8 (Agerpres).
Agenția de presă „Eliberarea" 

anunță că în prima jumătate a a- 
cestui an mii de militari din tru
pele guvernamentale sud-vietna-

Acțiuni și manifestări 
împotriva agresiunii americane
TOKIO 8 (Agerpres).
Consiliul General al Sindicate

lor din Japonia (Sohyo) și Sindi
catul corpului didactic au început 
în întreaga țară o campanie de 
strîngere de semnături pe Apelul 
pentru pace, împotriva războiului 
în Vietnam.

blice sacrificînd cîțiva miniștri ne
populari. Dar remanierea de fond 
pe care o așteptau observatorii și 
care ar comporta îndeosebi numi
rea unui șef al guvernului nu s-a 
produs. Ea a fost amînată pentru 
o dată ulterioară, probabil pentru 
la toamnă.

După părerea observatorilor po
litici, noua remaniere traduce in
tenția lui Franco de a da priori
tate problemelor economice, el 
fiind nevoit să țină seama într-o 
anumită măs^ură de reacțiile opi
niei tot mai nemulțumite de creș
terea prețurilor, fenomen care 
provoacă o neliniște crescîndă în 
tară.

DELHI. — Adresîndu-se unei 
adunări publice din orașul Nagpur, 
primul ministru indian, Lal Baha
dur Shastri, a declarat că „India 
reînnoiește propunerea de a se în
cheia un pact de neagresiune cu 
țara vecină, Pakistanul". Reamin
tind că această ofertă a fost fă
cută de predecesorul său Jawa
harlal Nehru, premierul indian a 
spus că cele două țări vecine nu 
pot fi veșnic în conflict.

TOKIO. — Comisia organizato
rică și economică a Adunării oră
șenești din Kyoto a adoptat ho- 
tărirea de a declara orașul Kyoto 
— oraș denuclearizat.

După ce această hotărîre va ii 
aprobată de sesiunea extraordina
ră a Adunării orășenești ce se va 
deschide la 12 iulie, Kyoto, vechea 
capitală a Japoniei, va deveni pri
mul oraș denuclearizat din lume. 

meze au dezertat, alăturîndu-se 
forțelor Frontului de eliberare na
țională. Numai în provincia Ben 

Tre, în această perioadă au trecut 
de partea F.N.E. 2 144 de soldați 
guvernamentali. In provinciile din 
regiunea Dau Mot, în ultimele 15 
zile au trecut în rîndurile forțe
lor patriotice peste 170 de soldați.

☆

SAIGON 8 (Agerpres).
Postul de radio Saigon a anun

țat că doi membri ai Vietcongului 
(N.R. — Frontul național de eli
berare din Vietnamul de sud), 
luați prizonieri de trupele guver
namentale, au fost executați mier
curi dimineața Ia Danang.

☆

HANOI 8 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltu

lui comandament al armatei popu
lare vietnameze a protestat pe lin
gă Comisia internațională de con
trol din Vietnam împotriva bom
bardamentelor efectuate de aviația 
americană în zilele de 6 și 7 iulie, 
în cursul cărora s-au înregistrat nu
meroase victime în rîndul popu
lației civile.

MOSCOVA 8 (Agerpres),
Consiliul Central al Sindicate

lor din U.R.S.S. a protestat ener
gic, în numele milioanelor de 

muncitori și funcționari din U.R.S.S., 
împotriva bombardărilor săvîrșite 
de aviația americană asupra cen
trelor populate din R. D. Vietnam 
C.C.S. din U.R.S.S. își exprimă so
lidaritatea frățească cu poporul 
vietnamez și subliniază hotărîrea 
sa fermă de a acorda și pe viitor 
ajutor și sprijin multilateral lup
tei poporului vietnamez.

Piața comună 
a fost serios zdruncinată

PARIS 8 (Agerpres).
Urmărind cu interes evoluția cri

zei din Piața comună, observatorii 
au remarcat faptul că guvernul 
francez nu a făcut nici o precizare 
nouă cu privire la poziția sa față 
de C.E.E. după ședința Consiliului 
de Miniștri de miercuri. Agenția 
France Presse vorbește despre o 
„tăcere calculată", care s-ar putea 
datora dorinței guvernului de a con
tinua examinarea consecințelor po-

WELLINGTON. — La Wellington 
a fost semnat primul acord co
mercial între Polonia și Noua Ze- 
elandă. încheiat pe baza clauzei 
națiunii celei mai favorizate pen
tru o perioadă de 5 ani, acordul 
prevede că Polonia va livra Noii 
Zeelande mașini și utilaje, chimi

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
cale, textile etc., primind în schimb 
fire, piei brute, produse agro-ali- 
mentare și utilaj pentru agricultu
ră și industria alimentară.

NEW YORK. — Satelitul me- 
teoroiogic american „Tiros", lan

sat cu o săptămînă in urmă, a tran
smis primele imagini ale unor stra-

Agravarea crizei politice 
din Yemen

SANAA 8 (Agerpres).
Știrile sosite în ultimele 24 de 

ore din Sanaa și Cairo indică a- 
gravarea crizei politice din Ye
men. Miercuri seara, președintele 
Sallal a participat la o nouă reu
niune a Consiliului suprem al for
țelor armate, organism creat cu 
două săptămîni în urmă cu sco
pul de „a mări potențialul de apă
rare al țării împotriva pericolului 
extern".

Deși agențiile de presă au tran
smis știrea constituirii unui nou 
guvern yemenit, al cărui șef a de
venit însuși președintele Sallal, 
pînă acum nu există o confirmare 
oficială că acest guvern ar fi fost 
constituit.

In dezacord cu președintele Sal
lal se găsește acum și un alt lider 
yemenit, Abdul Iryani, membru al 
Consiliului prezidențial. După cum 
s-a mai anunțat, acesta se află la 

Pe marginea situației financiare
a Marii Britanii

LONDRA 8 (Agerpres).
Ziarul „Times" publică un edi

torial pe marginea situației finan
ciare a Marii Britanii în care se 
spune printre altele: „Marea Bri- 
tanie continuă să contracteze îm
prumuturi în străinătate. Ministe
rul Finanțelor a recunoscut acest 
lucru în comunicarea sa lunară pri
vind situația rezervelor de aur pe 
luna iunie. Intr-o lună în care lira 
sterlină a fost supusă presiunilor, 
era de așteptat o scădere a aces
tor rezerve. Dar, se pune întreba
rea, cît timp vor mai fi necesare 
măsurile de protecție a lirei ster
line pe calea împrumuturilor făcu
te de Banca Angliei la Banca fe
derală de rezerve din New York".

Referindu-se la criza lirei sterli
ne, ziarul arată că ea a fost pro
vocată de trei cauze: deficitul 
crescînd al comerțului exterior, 
sporirea investițiilor industriale și 
a cheltuielilor militare în străină
tate și pierderea încrederii în lira

litice, economice și juridice ale 
eșecului de la Bruxelles. El se ab
ține, astfel, de a lua o poziție care 
ar angaja viitorul într-un mod ire
mediabil. Incertitudinea asupra po
ziției franceze creează un vad larg 
speculațiilor celor mai diverse. 
Există însă un leit-motiv care re
vine în toate comentariile, și anu
me că Piața comună a fost se
rios zdruncinată, iar ideea unității 
politice europene pusă la index.

turi de nori. Prin camerele de te
leviziune instalate la bordul sa
telitului, specialiștii urmăresc de
tectarea uraganelor și taifunurilor.

BERLIN. — Facultatea de Medi
cină veterinară a Universității 
„Humboldt" din Berlin a împlinit 

anul acesta 175 de ani de activi
tate didactică și științifică. Ince- 
pînd din 1946, ea a fost absolvită 
de 1200 de medici veterinari.

KHARTUM. — La Khartum a so
sit la 8 iulie o delegație a Ke- 
nyei, condusă de ministrul a- 
facerilor externe. Delegația va 

Cairo în fruntea unei delegații, 
reprezentînd comitetul creat la 
Conferința de pace de la Khamer, 
cu misiunea de a-1 determina pe 
Noaman să revină în funcția de 
prim-ministru.

Miercuri însă, după ce a aflat că 
Sallal intenționează să formeze un 
nou guvern, Abdul Iryani a făcut 
o declarație corespondentului agen
ției Reuter la Cairo arătînd că 
„formarea Consiliului suprem al 
forțelor armate de către președin
tele Sallal reprezintă un act ne

constituțional". „In Yemen există 
deja un înalt consiliu al apărării, 
iar formarea unui alt organ mili
tar, a precizat el, înseamnă o su
bordonare a primului".

Potrivit unor știri din Cairo, se 
așteaptă ca președintele Sallal să 
sosească în capitala; R.A.U., pentru 
a duce tratative cu conducătorii 
grupării oponente.

sterlină. Guvernul a moștenit pri
mele două și a provocat a treia. 
Străduințele sale de a restabili fi
nanțele țării nu au fost însă în
cununate de succes în ce privește 
îmbunătățirea deficitului balanței de 
plăți.

Editorialul consideră că acest lu
cru reflectă „profunzimea crizei și 

dificultatea de a restabili încrede
rea. Or, pînă cînd aceasta nu va 
fi restabilită, scăderea rezervelor 
de aur va trebui să continue".

KENYA

Divergențe grave în cadrul 
partidului de guvernămînt

NAIROBI 8 (Agerpres).
Divergențe grave au izbucnit în 

cadrul partidului de guvernămînt 
Uniunea Națională Africană din 
Kenya (Kanu), în urma unor în
cercări ale elementelor de dreap
ta de a-I înlătura din viața po

litică pe vicepreședintele Kenyei, 
Oginga Odinga, unul din liderii 
acestui partid. Un grup de lideri 
ai partidului au organizat miercuri 
după-amiază o demonstrație, cerînd 
revizuirea conducerii partidului. 
Agenția Maghreb Arab Press rela
tează că poliția a arestat peste 

30 de demonstranți, printre care 
pe Wanguhu Nganga, lector la 
Institutul „Patrice Lumumba" din 
Nairobi. Intr-un comunicat dat pu
blicității de partidul Kanu se ara
tă că într-un număr de 21 de fi
liale de partid au fost schimbați 
liderii pentru a preîntîmpină o 
sciziune care ar periclita situația 
politică din țară.

avea o serie de discuții cu auto
ritățile sudaneze în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

WASHINGTON. — Nava cosmi
că „Mariner-4" a început să fie 
atrasă de forța gravitațională a 
planetei Marte. Nava se află în 
drum spre Marte de 221 de zile. 
La 14 iulie, instalația de televiziu
ne aflată Ia bordul navei urmează 
să înceapă transmiterea spre Pă- 
mînt a unor imagini ale planetei.

DELHI. — Un purtător de cu- 
vînt al guvernului Indiei a de
clarat foi dimineața că trupele ță
rii sale care staționau de-a lungul 
frontierei din regiunea Kutch au 
fost retrase complet in conformi
tate cu acordul de încetare a fo
cului intervenit la 30 iunie între 
Pakistan și India.
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