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— Cuvântarea 
R. D. Vietnam 
postul de radio

RESTANTELE TRAG GREU 
ÎN BALANȚA PLANULUI!

Gonstructorii de locuințe din ca
drul Grupului H, au obținut în 
acest an cîteva realizări grăitoare: 
terminarea Gasei de cultură din Pe
troșani, predarea cîtorva blocuri 
înalte cu 8—10 etaje pe șantierele 
din Petrila, Vulcan, Lupeni, inten
sificarea finisajelor exterioare în 
special la șantierele Petroșani și 
Vulcan și punerea în lucru a o sea
mă de noi blocuri însumând 
de apartamente pe diverse 
tiere.

In zorul lucrului însă, străduin- 
du-se să realizeze un volum de lu
cru cît mai mare — deci planul 
valoric — constructorii au uitat că 
timpul trece repede și lor le mai 
revin o seamă de lucrări de o im
portanță deosebită avînd 
calendaristice de predare 
Acestea sînt sistemele de 
a blocurilor (centralele și
termice) care anul trecut au funcțio
nat cu recepție provizorie. Anul 
acesta nu se mai admite provizo
rat, și deci respectivele lucrări tre
buie predate definitiv în folosință 
pînă la 1 octombrie cînd, după cum 
se știe, începe perioada încălzitu
lui în locuințe...

Aceste restanțe trag greu în ba
lanța planului Grupului II con-

TRIMESTRUL III 
PE ȘANTIERE

sute 
șan-

strucții. Astfel, la Lupeni mai sînt 
de predat definitiv centralele ter
mice Braia I, Braia 2 și B 200. 
Unele din aceste centrale funcțio
nează „provizoriu" de 4—5 ani și 
de atunci tot în „provizorat" stau. 
Cînd vor ajunge la o predare de
finitivă cu toate instalațiile inte
rioare și cu drumurile de acces și 
amenajările exterioare 7 Tot în „pro-

vizorat" stau încă punctele termice 
nr. 4 si 5 din șantierul Vulcan, 
centralele termice 1, 2 și 3 Petroșani 
și centralele termice 1 și 2 din 
Petrila.

La multe din aceste centrale și 
puncte termice lucrările sînt execu
tate în proporție de 90—95 la sută. 
Din păcate însă, tocmai faptul că a 
mai 
„fleac1
Pe 
să

doar un 
a făcut 

constructori 
o-

fost de executat 
de lucru 

instalatori și i 
lase în părăsire aceste

MIHAI ST.
(Continuare în pag. 3-a)

CARNET CULTURAL
termene 
precise, 

încălzire 
punctele

Probleme sanitare de vară

al tinere(ii

în plină vară. Escadrilele 
atacă piețele de alimente, 
restaurante:, magazine ali- 
grămezi de resturi mena- 
purtători ai diverselor so-

Sîntem 
de muște 
vizitează 
mentare, 
jere. Sînt
iuri de microbi, care, vara mai ales, 
provoacă foarte numeroase și grave 
boli ale tubului digestiv. Muștele 
nu vor să știe de nici o regulă de 
igienă individuală. Cu cîtă răutate 
și cu Cîtă ușurință zboară de la 
grămada de gunoi sau bălegar la 
o frumoasă grămăjoară de zmeura, 
sau se așează hoțește pe calupuri 
de brânză telemea

— expusă pe tara
bele din hala pie- 
ții Petroșani, 
explorări fac 
jurul rudei de 
lam atîrnată
coperită cu nimic; nu mai spunem 
de galantare 1 Și ce bine se dis
trează muștele zburînd de pe chif- 
teluță pe chifteluță la bufetul „Jiul" 
al T.A.P.L. Petroșani. Dacă stai și 
le privești ai impresia că se joacă 
de-a v-ați ascunselea în grămada de 
chiftelute.

ciile acestei echipe, care la noi își 
desfășoară, activitatea în cadrul 
I.O.I.L. Petroșani. Să începem lupta 
hotărîtă contra' muștelor în fiecare 
unitate alimentară și chiar în fie
care gospodărie individuală I Să nu 
lăsăm alimentele neacoperite cum 
este cazul salamurilor din maqazi- 
nul 
din
magazinul
O.G.L. Alimentara, cum este cazul 
mîncărurilor reci expuse și servite 
la bufete,- cum

de mezelărie nr. 5 
centrui Petroșaniului sau 

cu autoservire al

Ce
în

sa-
în alimentară și nea-

REFLECȚII

se lasă pîinea ex
pusă la cheremul 
muștelor în toate 
magazinele de 
desfacere a plinii. 
Este cazul să se 
treacă la servirea 

populației cu răcoritoare ambalate 
în sticle închise ermetic; nu 
admisi-bil ca în plin centrul 
șului să vedem cum populația 
servită cu limonadă „la țap",
pe buza paharului în care e servită 
limonada se plimbă nestingherite ro
iuri de muște atrase și ele de răco
ritoare dulci...

Toate aceste 
rea muștelor 
Iul bolilor de
febrele paratifoide, febra tifodă, ic
ter — hepatită epidemică, toxiinfec- 
țiile alimentare și multe altele. Dar 
pentru aceasta este nevoie să se 
privească problemele cu 
zitatea, atît individual 
ales colectiv.

este 
ora- 
este 
cum

Dw stal, sl le privețli...
Chiar așa și este! Nu 

mic : stăm și le privim 
zbenguie, doar sînt atît 
Uităm însă răul atît de

măsuri de combate- 
îndepărtează perico- 
vară ca : dizenterie,

facem ni- 
cum se 

de mici... 
mare pe

care ni-1 fac. Uităm că pe fiecare 
din cele 6 lăbuțe ale unei singure 
muște se găsesc mii de microbi. 
Uităm că trebuie să luptăm contra 
acestor dușmani cu toată energia 
și cu toate mijloacele.

încă de acum doi ani, în fiecare 
raion s-au înființat echipe de D.D.D. 
(Dezinfecții, deratizare, desinsecție). 
Este necesar ca unitățile alimen
tare să apeleze neîntîrziat la servi

Dr. Leonida

toată serio- 
cît și mai

MORARU

NOTA REDACȚIEI: Cele semna
late în articolul de mai sus, trebuie 
să constituie un semnal pentru con
ducerea O.C.L. Alimentara

(Continuare in pag. 2-a)

inițiativa preparatorilor
In ultimele săptămîni, muncitorii 

preparatori din secțiile întreținere, 
funicular, spălătorie, transport, gos
podărie și centrală termică au în
treprins o acțiune lăudabilă : au por
nit la colectare fierului vechi din 
albia Jiului și de la halda veche a 
preparației. Din contravaloarea fie
rului vechi predat I.C.M.-ului a 
fost cumpărat un televizor care a

si

fost instalat în sala mare a clubu
lui central din localitate, unde mun
citorii preparatori împreună cu alți 
vizitatori ai clubului urmăresc în 
aceste zile cu mult interes desfă
șurarea campionatelor mondiale de 
fotbal.

Inițiatoarea acestei acțiuni a fost 
de altfel, chiar conducerea prepara
ției Lupeni.

In ritmul melodios al 
cîintecului popular, iile 
brodate ale fetelor și 
cămășile costumelor na
ționale ale băieților for
mau un mozaic viu, ce 
se perinda necontenit 
pe scena stadionului din 
Petrila. Vioiciunea și 
sprinteneala dansatorilor, 
calitățile . interpretative 
ale soliștilor vocali au 
avut darul să dea spec
tacolului 
adevărat 
neirețh. 
fășurării

ambianta unui 
festival al ti- 

Pe măsura des- 
prograniului. 

voia bună a cuprins atît 
spectatorii aflați in tri
bună cît și pe cei care 
s-au oprit în imediata 
vecinătate a scenei. A- 
plauzele, semn al pre
țuirii de care s-au bucu
rat artiștii amatori, nu 
au contenit pînă la sfâr
șitul programului.

...Petrila a fost cea de 
a patra localitate unde, 
potrivit programului al
cătuit de Consiliul local 
al sindicatelor Petroșani, 
s-a desfășurat duminică 
festivalul „Răsună Valea 
Jiului ,de cîntec și joc". 
De data aceasta cinstea 
de a deschide festivalul 
le-a revenit artiștilor a- 
matori din Vulcan. Me
lodiile de muzică popu
lară interpretate de so
liști și taraf au plăcut 
celor peste 1 000 de spec
tatori.

Formației artistice a 
clubului din Vulcan i-a 
urmat apoi cea din Uri- 
câni. Și de data aceasta, 
ca de altfel și in alte o- 
cazii, cîntecele populare 
„Momîrlănesc", „Pe la 
noi pe ulicioară", „Drag 
mi-e jocul românesc", 
interpretate cu talent de 
minerul Năsălean loan.

au cules aplauzele bine
meritate ale publicului 
spectator. Au fost apre
ciate și solistele Marti- 
nescu Vasilica și Vascul 
Ecaterina, ale aceleiași 
formații.

Trebuie subliniată bu
na organizare a festiva
lului. Spre deosebire de 
Săptămâna trecută, cînd 
unele formații au întîr- 
ziat nepermis de mult, 
de data aceasta succe
siunea continuă pe sce
nă a artiștilor a satisfă
cut exigența spectatori
lor.

...N-au terminat bine 
programul artiștii amatori 
din Uricani că pe scena 
încăpătoare de pe stadion 
și-a făcut apariția tara
ful de muzică populară 
al clubului sindicatelor 
din Lonea. Acestuia i-a 
urmat formația de dan
suri a clubului din Lu
peni. Vioiciunea dansului 
local și a suitei de pe 
Someș, precum și cînte
cele populare interpreta
te de tinerii Moldovan 
iacob, Sasu Florea și 
Dimache Lucia s-au bu
curat de 
nanimă a

Serbarea 
care i-a urmat festivalu
lui s-a prelungit 
tîrziu în noapte, 
au plecat spre 
lor atît minerul 
Avram de la sectorul V 
cît și ortacul lui Ciotir 
Gheorghe 
mulțumiți : 
tămînă de 
dată, o zi 
aer liber 
fantă, te 
redă puterea! de muncă"

Deși t î năr, 
strungarul Boroș 
loan din secția 
mecanică a 
U.R.U-M.P. stăpi- 
nește tainele me
seriei alese. Ca 
dovadă, piesele 
pe care le exe
cută trec cu 
„foarte bine" e- 
xamenui exigent 
al, calității. Iată-1 
preocupat de 
strunjirea 
pinion.

unui

Serv i
Amicul meu Gică m-a 

invitat duminică spre 
seară (17 iulie) Ia o be
re rece la grădina de va
ră de lingă restaurantul 
„Minerul". Ne-am ocupat 
locurile la umbra unui 
plop cu frunza deasă aș- 
teptind să-și iacă apari
ția ospătarul. După cîte
va minute de așteptare 
se prezintă un tinerel 
blond, care după ce cu
lese paharele și aranja 
masa plecă grăbit. La 
intervenția noastră ospă
tarul se întoarse.

— Două halbe reci la 
spumă deasă — coman
dă amicul meu.

— Nu vă supărați, dar 
la noi se servește fieca
re client cum poate. A-

fa-

a- 
în

Examenul de admitere în învăță- 
mîntul superior, care va începe în a 
doua jumătate a lunii următoare, se 
va desfășura în condiții îmbună
tățite față de concursurile anteri
oare. La institutele de teatru, secți
ile de instrumente și canto ale 
conservatoarelor, ca și la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu", exame
nul se va desfășura în două etape. 
Intre 26 și 30 august, candidați! vor 
susține probele de aptitudini, care 
vor fi eliminatorii, iar între 2 și 
12 septembrie vor intra în exame
nul propriu-ziș. Această măsură a 
fost adoptată de Ministerul Invăță- 
mintului în vederea unei mai judi
cioase selecționări a tinerilor și pen
tru a da posibilitatea celor respinși 
să se. înscrie pînă la 1 septembrie 
la examenul de admitere în altă 
cultate.

Numărul lucrărilor scrise din 
propiatul concurs care va- consta
general din trei probe — va fi mai 
mare decît al celor orale, iar exa
minarea se va face pe baza progra
melor și manualelor, de liceu ..după 
care au învățat elevii în anul 
școlar 1965—1966. Totodată,. la ad
miterea candidaților în cultafe.se 
va ține scama dc rezultatul obți- 

. nut la bacalaureat.
. . Anul acesta, absolvenții liceelor 
vor putea concura și la noua Uni
versitate din Craiova, Ea iși începe 
activitatea cu facultăți 
tică, chimie, filologie, 
nomice, electrotehnică, 
adaugă atît facultățile 
tură și horticultura ale 
stituit agronomic din localitate, ’ cit 
și cele de istorie — geografie Și Ști
ințe naturale ale institutului peda
gogic de 3 ani de pe lingă aceeași 
Universitate. De asemenea, din toam
na acestui an, la Facultatea de fi
lozofie a Universității din - BudU- 
rești.va funcționa și o secție de so
ciologie. (Agerpres)

de matema- 
științe eco- 
la care se 

de agricul- 
fostului in-

aprecierea u- 
spectatorilor. 
cîmpenească

piuă
Cînd 

casele 
Oprea

M. CHIOREANU

au declarat 
„După o săp- 
muncă încor- 
de odihnă în 
este reconfor- 
recreează, îți

dică direct de la bar...
— Bine, dar de ce ? — 

intervine din nou ami
cul meu.

— Pentru că nu avem 
ospătar și misiunea mea 
aste de a aduna paha
rele și a menține ordi
nea în grădină.

— Cum se poate una 
ca asta ? I După cite știu 
grădina tace parte din 
restaurantul de clasa l-a 
de alături și ar trebui 
să tie o deservire exem
plară și aici.

— Aveți dreptate. Dar 
pe mine aceste lucruri 
mă depășesc. Vorbiți și 
dumneavoastră cu con
ducerea.

Tînărul și-a văzut de 
treburi. Vrînd, nevrînd

amicul meu se văzu ne
voit să se așeze la rină 
după alți consumatori 
spre a ii servit la bar. 
Aici înghesuială, certuri. 
In sfirșit, după trei sfer
turi de oră, apare Gică 
cu 2 halbe pe jumătate 
cu bere, roșu ca racul 
și supărat ioc.

— Ce ai, irate ? Ce ie 
întunecași așa ? că doar 
bere apucarăm cu chiu 
cu vai...

— Asta-i culmea — 
protestează el abia reți- 
nîhdu-și minia. După ce 
stai la rînd și te înghe
sui de-ți vine să Iași to
tul baltă, iți mai 
3,50 lei pe halbă, 
că-i clasa I-a...

Eu am izbucnit

ia și 
Zice

în rîs

care
In

de-mi venea să intru sub 
masă. Gică deveni sta
cojiu la țață; sări in sus 
de pe scaun vrînd să 
mă lase singur. Mă a- 
postroiă :

— După ce mă chinui 
să te servesc cu o bete, 
ție îți vine să faci haz
de necazul meu I

Atunci i-am arătat hai
na de la care îi zburaseră 
2 nasturi in timpul cit 
s-a autoservii. Fără să 
mai spună nimic, s-a ri
dicat și a plecat supă
rat ingînind printre dinți 
cîteva cuvinte pe 
nu le-am înțeles,
stradă l-am ajuns și i-am 
spus prietenește :

— Ce să-i faci, frate, 
așa-i la terasa Minerul : 
servit clasa I-a... Dai 7 
lei, servești două halbe 
pe jumătate goale și ră- 
mii și fără nasturi la 
haine.

Asta i-o spun și con
ducerii T.A.P.L. Să știe...

P. bl.

cultafe.se
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CONCLUZIA : NESATISFÂCĂTOR
După întreceri aprig disputate și! 

rezultate ce în multe cazuri au 
răsturnat toate pronosticurile, ia- 
lă-ne în plină vacanță fotbalistică. 
Dacă jucătorilor și suporterilor e- 
chipei Jiul această perioadă de acal
mie relativă le pare lungă în aș
teptarea începerii noii ediții în care 
reprezentativa minerilor din Petrila 
va activa în categoria A, pe sus
ținătorii echipei Minerul Lupeni îi 
face să se gîndească cu legitimă în
grijorare la viitorul campionat, al 
puternicei serii a II-a din catego
ria B.

îngrijorarea lor, a conducerii aso
ciației, antrenorilor și jucătorilor 
este pe deplin justificată. Nu locul 
11 în clasament, la egalitate de 
puncte cu Recolta Cărei clasată pe 
„ghinionistul" loc 13, îngrijorează 
cel mai mult, ci comportarea din ce 
în ce mai slabă a echipei de la 
meci la meci. De fapt unele ca
rențe au început să se facă sim
țite încă din prima etapă a returu
lui. Gine nu-și amintește de meciul 
din 3 aprilie de la Lupeni cu Gaz 
metan Mediaș. Atacanții de la Mi
nerul au ratat atunci exasperant 
de mult. Despre meciurile din de
plasare, în întreg returul, Minerul 
haipeni n-a reușit să „ciupească" 
nici măcar un punct.

Deși afectați de slaba compor
tare a echipei lor favorite, iubi

„CUPA DE VARA"
Minerul Lupeni — A. S. Cugir 5-0 (1-0)
In ultima etapă a „Cupei de 

vară", pe stadionul din Lupeni e- 
chlpa locală — Minerul — a întîl- 
nlt duminică pe A. S. Ciugir. Pre- 
zentînd și la această întîlnire o e- 
Chipă de juniori, cum era și firesc 
cugirenii au cedat la scor. De re
levat faptul că și echipa din Lu
peni, la rîndul său, a fost formată 
pe scheletul echipei de juniori în
tărită doar cu Cotroază, Cărare, 
Soptereanu, Pal, Breda și Aruncu- 
tăinu.

Start în „Cupa României"
In deschiderea meciului Minerul 

Lupeni — A. S. Cugir, s-au întîlnit 
echipele Preparatorul Lupeni — 
G.F.R. Petroșani într-un meci con- 
tînd pentru „Cupa României" edi
ția 1966/1967.

După ce la pauză scorul era egal 
1——1, în partea a doua oaspeții, 
mal periculoși în fața porții, reu

Invitație la excursie pe plaiurile de la Cîmpu lui Neag. 
Foto: N. MOLDOVEANU

torii fotbalului din Lupeni se con
solau doar cu gîndul că de bine de 
rău formația este imbatabilă pe te
ren propriu. A urmat apoi marea 
dramă a suporterilor lupeneni. 
Două înfrîngeri consecutive pe te
ren propriu și două în deplasare, 
urmate apoi de un rezultat egal tot

Pe narți»a t»mpertăr!i 
ertipeî Mloeriil lupeni

acasă, au pus sub semnul întrebării 
chiar și rămînerea echipei în cate
goria B.

Prima victorie în citadela de la 
Lupeni a fost obținută de Jiul care 
avea de partea lui mai bine de 
jumătate din galerie și atuul de a 
fi învins în deplasare echipe și 
mai puternice. A urmai apoi victo
ria obținută de C.S.M. Reșița și la
mentabilul 1—1 obținut de lu
peneni cu Clujeana, echipă 
care se zbătea pe undeva pe 
la periferia clasamentului. Aceasta 
a confirmat și mai mult părerea su
porterilor că echipa lor merge din 
ce în ce mai slab. In sfîrșit o vic
torie din greu muncită în fața echi
pei Vagonul Arad. Noroc că nu s-a 
suspendat terenul din Lupeni înain
tea acestui meci, că nu-i vedeam de

Cu toate că domină, în prima 
repriză, gazdele nu reușesc decît 
un singur gol în minutul 30 prin ] 
Pal care la o învălmășeală înscrie 
spectaculos.

In partea doua, linia de înain
tare funcționează ceva mai bine și 
înscrie încă patru goluri prin 
Gărfi, Ambruș, Cotroază și Sopte- 
reanu.

A arbitrat bine Aron Ștefan din
Petroșan1 

șesc să mai înscrie încă două go
luri, față de unul al gazdelor. Scor 
final 3—2 pentru C.F.R. Petroșani. 
Deci, echipa oaspe obține califica
rea pentru etapa următoare unde 
va avea ca adversară o echipă de 
regiune.

S. BÂLCI 

loc bine. Salvarea a adus-o acel 
6—0 de la Tg. Jiu în compania Arie- 
șului Turda. Se vede că schimba
rea „climei" prin suspendarea te
renului le-a priit lupenenilor, de
oarece n-au marcat în opt meciuri 
consecutive atftea goluri. In ultima 
etapă însă, echipa a capotat din nou 
la Tg. Mureș, fiind învinsă cu 3—0 
de A.S.A.

Cifrele de mai sus vin să con
firme faptul că de la meci la meci, 
exceptînd sclipirea salvatoare din 
întîlnirea cu Arieșul, echipa Mine
rul Lupeni s-a comportat tot mai 
slab. Apărarea, altădată punctul 
forte al echipei, a devenit spre sfîr- 
șitul campionatului penetrabilă, iar 
atacul de o ineficacitate exaspe
rantă. Halfia a muncit mult. In do
rința însă de a sprijini și atacul și 
de a veni și în ajutorul apărării și-a 
cam pierdut busola.

Ținînd seamă de evoluția din 
ultimele meciuri, concluzia unanimă 
este că echipa Minerul Lupeni a a- 
vut o comportare nesatasfăcătoare. 
Acest lucru fără îndoială că alar
mează, dar nu trebuie să și demora
lizeze echipa, pe antrenorii ei. Lotul 
Minerului este format din jucători 
buni, cu mare putere de luptă și 
dragoste pentru culorile asociației 
pe care o reprezintă. La Lupeni 
există de asemenea o preocupare 
permanentă pentru creșterea tine
relor talente. E necesar deci ca ju
cătorii, sub îndrumarea competentă 
a antrenorilor să-și ridice neconte
nit măiestria sportivă, și să înlă
ture carențele constatate de-a lun- 
ciul întregului campionat, iar antre
norii să promoveze cu curaj și simț 
de răspundere elementele tinere și 
talentate.

Sîntem convinși că jucătorii, an
trenorii și conducerea asociației vor ! 
privi cu toată seriozitatea viitorul 
campionat, iar echipa mineriloi din | 
Lupeni va obține succese pe mă
sura condițiilor create, spre satis
facția inimoșilor săi suporteri.

D. C.

Astăzi, meciurile 
ultimei etape 

grupelor preliminarea
LONDRA 18 (Aflerpres). — După 

două zile de pauză, campionatul 
mondial de fotbal se reia astăzi cu 
meciurile ultimei etape a grupelor 
preliminare, meciuri decisive pen
tru desemnarea celor 8 echipe Ca- 
re-și vor disputa mai departe șan
sele.

Dintre cele 4 jocuri programate 
astăzi desigur că privirile tuturor 
se îndreaptă spre partida de la Li
verpool (Brazilia — Portugalia) con 
siderală ca o „adevărată finală" șl 
care va da răspuns la întrebarea 
născută în urma înfrîngerii cam
pionilor mondiali de către Ungaria : 
va îi sau nu eliminată marea favo
rită a competiției ?

In ambele tabere se fac intense 
pregătiri. Brazilienii au făcut du
minică un ușor antrenament în 
„familie" la care au participat toți 
jucătorii. Pele și Gerson au avut 
rolul de portari pentru a nu se ris
ca nimic. Vicente Feola preconi
zează unele schimbări în formația 
sa. In locul portarului Gilmar, ac
cidentat în meciul cu Ungaria, va 
juca Manga. Este posibil ca Tostao 
să joace extremă stingă, iar Jair- 
zinho pe aripa dreaptă în locul lui 
Garrincha. Introducerea în echipă 
a tînărului Silva ar duce la urmă
toarea linie de atac: Jairzinho, Su
va, Pele, Tostao.

Cimenturi colorate
La Institutul de specialitate 

din Capitals an lost realizate, 
in fază de laborator, cimenturi 
de culoare galbenă, verde, al
bastră, roșie, neagră, folosin- 
du-se fie clinchete colorate fie 
dlncher alb și pigmenți. Aces
te tipuri de ciment se caracte
rizează printr-o rezistentă me
canică superioară și împotriva 
apei, a luminii și radiațiilor. 
Cimenturile colorate pot avea 
un domeniu larg de utilizare 
— tencuieli, mozaicuri, pardo
seli, elemente decorative și di
ferite prefabricate pentru aco
periri interioare și exterioare. 
Înlocuitori ai marmorei și al
tele.

Monumentele istorice 
de pe insula Ada-Kaleh 
vor fi păstrate 
în Ostrovul Simian

După cum s-a mai anunțat, 
realizarea Sistemului Hidroe
nergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier a pus proble
ma, printre altele, a conservă
rii unor monumente istorice 
importante : cetatea Ada-Kaleh, 
fortificațiile medievale Tri- 
Kule din comuna Svinița și al
tele.

Revenim din nou cu unele 
amănunte. Pentru păstrarea a- 
cestor valori a fost ales de că
tre specialiști Ostrovul Simian, 
de lingă Tr. Severin, care se 
aseamănă cu insula Ada-Kaleh 
ca formă, mărime, structură

Probleme sanitare de vara
tUrmare din pag. l-a)

T.A.P.L. — Petroșani. Dacă la ma
gazinul alimentar nr. 74 — Lupeni 
vitrinele cu mezeluri sînt apărate 
de muște eu tifon, de ce nu e po
sibil ca și In magazinele din Petro
șani să se introducă această măsură 
bună ?

Este necesar ca inspecția comer
cială de stat, echipele de control

MONDiDL

Portughezii privesc cu toată se
riozitatea această întîlnire căci o 
infrîngere Ia scor ar periclita cali
ficarea in sferturi. Au totuși cîteva 
incertitudini în alcătuirea forma
ției. Eusebio este ușor accidentat 
la mina dreaptă, Torres are un în
ceput de bronșită, iar portarul Car 
valho bolnav de rinichi nu va pu 
tea juca. Presa braziliană apărută 
duminică dimineața acordă spații 
largi acestei întilniri. Majoritatea 
ziariștilor subliniază necesitatea u- 
nei reabilitări în fața Portugaliei, 
printr-o victorie la scorul de cel 
puțin 3—0.

Și antrenorul reprezentativei Un
gariei, Lajos Baroty, are unele sem-

Alte știri sportive
O ROMA. Cu o etapă Înaintea 

Încheierii turneului international fe
minin de baschet de la Messina, re
prezentativa României continuă să 
conducă in clasament cu 6 puncte. 
In ziua a 4-a a turneului baschet
balistele române au oblinut cea 
de-a treia victorie consecutivă, tn- 
trecind selecționata Italiei au sco
rul de 52—48. In cel de-al doilea 
joc al etapei. Cehoslovacia a în
vins Franja cu 58—33. Iu ultimul 

geologică și microclimat. Aici 
vor fi aduse cele mai însem
nate porțiuni și elemente de 
fortificație: porțile de intrare, 
unele bastioane și sectoare din 
galeriile boltite care constitu
iau sistemul de apărare carac
teristic epocii respective și al
tele.

In Ostrovul Simian va fi al
cătuit un complex muzeistic fn 
aer liber, punct de atracție 
pentru turiști. Printre altele, el 
va cuprinde: casa lui Regep- 
Aga, monument de arhitectură 
aliat acum in insula Ada-Kaleh; 
tumul sudic al cetății Tri-Kule 
al ansamblului fortificat din co
muna Svinița, numeroase case 
țărănești vechi care prezintă 
interes documentar și etnolo
gic, casa in care s-a născut e- 
roul revoluționar comunist Ște
fan Plavăț, precum și alte mo
numente și obiecte de valoare.

Garaj din plăci
im* viwînnuttDv

Baia Mare. Pe lista de sor
timente a întreprinderii fores
tiere din Vișeul de Sus, regiu
nea Maramureș, a fost inclus 
un nou produs — garajul auto 
confecționat din elemente pre
fabricate. Realizat în baza unui 
proiect elaborat de specialiștii 
întreprinderii, acest tip de ga- j 
raj are pereții dubli din plăci 
fibrolemnoase, astfel ca între 
ei să se poată introduce vată 
minerală sau alt material izo- 
lant. Garajul se montează pe 
un schelet de grinzi în mai 
puțin de o oră. El va putea fi 
procurat în curînd prin maga
zinele comerțului de stat din 
întreaga țară.

obștesc de pe lingă comitetele sin
dicatelor, inspecția sanitară să in
tervină cu hotărîre pentru curma
rea deficiențelor în păstrarea pro
duselor alimentare în unitățile co
merciale, respectarea regulilor de 
Igienă alimentară.

Prea multă indulgență s-a mani
festat pînă acum în această direc
ție I 

ne de întrebare in alcătuirea lot ‘ 
mației pentru ultimul med din ca
lificări, deoarece Matrai este acci
dentat Ia umărul drept.

„Nu putem lua nici o decizie — 
a spus Baroty — decît după ce se 
va pronunța medicul. Matrai este 
cel mai bun apărător al nostru" 
In schimb, Baroty poate conta pe 
aportul lui Meszoiy și Nagy, care 
s-au restabilit. De asemenea și Var
ga și-a reluat antrenamentele.

Oricum însă se pare că fotbaliș
tii maghiari au o sarcină mai ușoa
ră în partida cu Bulgaria, decît Bra
zilia în meciul cu Portugalia. Ră- 
inîne însă de văzut dacă meciul de 
astă seară de Ia Liverpool va ho
tărî în întregime asupra configura
ției clasamentului din cea mai dis
putată grupă sau va fi nevoie să se 
aștepte și ultima partidă : Ungaria 
— Bulgaria.

In celelalte grupe, Uruguay și 
Anglia, R. F. Germană și Argenti
na, U.R.S.S. și Italia au mai puține 
emoții, dar surprizele sint surprize 
și se pare că Ia actuala ediție ele 
nu ocolesc nici pe cei mai siguri 
favorițl.

joc echipa României va tnlilni Un
garia.

• NEW YORK. In cadrul con
cursului de atletism de ia Berkeley, 
sportivul american Jim Ryun a sta
bilit un nou record mondial la 
cursa de o milă cu timpul de 
3’51" 3110. Vechiul record era de 
3'531’6110 și fusese stabilit la 9 iu
nie 1966 de cunoscutul atlet fran
cez Michel Jozy.
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Confirmarea REDRESARE
vredniciei și 
vOBȘwitoIO Zi tttlll

Un mecanic vigilent, pe nu
me Andruc Alexandru, a au
zit într-o după-amiază că unul 
din pistoanele celui mai mare 
compresor al minei produce 
un zgomot suspect, a mai ob
servat că temperatura s-a ridi
cat la 170 de grade. Andruc a 
oprit compresorul și a anun
țat de urgență echipa de în
treținere a compresoarelor. Au 
venit la îața locului cîțiva lă
cătuși și, mai tîrziu, unul din 
tehnicienii cei mai iscusiți și 
respectați de la sectorul elec
tromecanic al minei Aninoasa 
— maistru] principal Pop An
drei. S-au convins că pistonul 
numărul 3 al compresorului de 
90 m c aer pe minut s-a de
fectat...

Au urmat operațiuni in ge
neral știute: demontarea și 
trimiterea pistonului la uzină, 
turnarea altuia și, in final, 
montarea celui nou. Totul a 
durat 10 zile. Dar nu acesta 
este aspectul important; inte
resant este cum de s-a reușit 
ca în cele 10 zile, cit a fost 
imobilizat compresorul cel ma
te, sutele de ciocane de aba
taj și perforatoare, ventilatoa
rele pneumatice, dispozitivele 
care împing vagonetele în co
livii să funcționeze pe mai de- 

i parte iără întrerupere ? Ne lă
murește maistrul principal Pop.

— Știam eu că băieții cate 
întrețin și repară compresoa- 
reie iși iac așa cum se cuvine 
datoria, sînt disciplinați, punc
tuali. Dar, de cînd cu defec
tarea compresorului m-am con
vins pe deplin de conștiincio
zitatea lor, de faptul că pun 
suflet in munca lor de zi cu zi. 
Asta ar ii explicația cum că 
toate celelalte opt compresoa- 
re au funcționat în cele 10 zile 
fără oprire, fără deleoțiuni. 
Presiunea aerului din păienje
nișul de țevi a scăzut în unele 
perioade doar cu 3—4 zecimi 
de atmosferă. A fost cea mai 
bună confirmare că ei înțeleg 
sd se achite în mod exemplar 
de sarcinile ce le revin.

— Care dintre componența 
echipei considerați că merită 
mai multe laude ?

— Toți șapte. Atît șeîul de 
echipă, Banda Brazii, om mo
dest, exemplu de conduită și 
membru de partid activ, cit și 
ortacii săi — Vasa Rudolf, Tă- 

> maș Vasile, Cădere Gheorghe. 
Paur Sabin, Valea Gheorghe.

Și asemenea oameni mai sini 
în atelierele noastre...

Francisc VETRO

PROGRAM DE RADIO
20 iulie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de- în
viorare; 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5.30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program muzical 
de dimineață; 6,30 Anunțuri, mu
zică; 6,45 Program muzical de di
mineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 
„In pas tineresc" — program de 
marșuri; 7,30 Un zîmbet pe porta
tiv; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Drag 
mi-e cîntecul și jocul; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului : Cura heliomarină și 
bolile endocrine; 9,35 Jocuri popu
lare interpretate la vioară; 9,45 Pie
se pentru pian de Brahms; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 De prin 
sate adunate,- 10,30 Emisiune lite
rară pentru școlari; 10,55 Piese vo
cale de Gheorghe Dima,- 11,20 Lim
ba noastră; 11,30 Formațiile Florea 
Mihai și Gherase Puică; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic,- 12,10 Selecțiuni din opereta 
„Floarea din Haway" de Paul Abra
ham,- 12,34 Muzică corală de 
Gheorghe Danga; 13,15 Refrene mai 
puțin cunoscute; 13,30 Nestemate

Din motive independente de voin
ța și posibilitățile lui, colectivul 
sectorului de prelucrare de la pro- 
parația Petrila a încheiat prima lu
nă a trimestrului II cu un minus 
de peste 5 000 tone brichete. Ana- 
lizînd cauzele rămînerii în urmă, 
conducerea sectorului, comuniștii de 
aici au tras concluziile necesare.

— Deși e mare rămînerea în ur
mă, cu forțele unite ale colectivu
lui, ea poate și va fi recuperată — 
au fost cuvintele rostite de ing. 
Crîsnic Aurel, șeful sectorului, fn- 
tr-o adunare generală a comuniști
lor din sector.

Propunerile făcute în cîteva adu
nări de partid, planul de măsuri 
adoptat și entuziasmul cu care s-a 
pornit la lucru din prima zi a lu
nii următoare aveau să adevereas
că spusele șefului de sector. Sec
torul de prelucrare pornind cu 
toate forțele la lichidarea rămînerii 
în urmă, secția uscătorie i-a asi
gurat cantitatea cerută de cărbuni 
uscați; s-a asigurat în aceeași mă
sură smoala atît de necesară la pre
pararea brichetelor, iar echipele de 
întreținere, la riadul lor, s-au în
grijit de buna funcționare a insta
lațiilor. Rezultatul î Ea încheierea 
trimestrului II rămînerea în urmă 
era recuperată, bă s-au dat peste 
plan 200 tone brichete. In răstim
pul celor două luni s-a muncit bi
ne, calitatea brichetelor îmbunătă- 
țindu-se cu 1,6 puncte față de pre
vederile planului și, respectiv, cu 
1,4 la sută față de angajament.

Joaca de-a... constructorii.

folclorice,- 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier,- 14,08 Spo>rt;
14.15 Melodii pentru toate gustu
rile,- 14,40 Arii din opere; 15,00 
Muzică populară din Transilvania; 
15,20 Anunțuri, reclame,- 15,30 Ca
leidoscop muzical; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
16.15 Muzică ușoară interpretată de 
Lavinia Slăveanu și Giorgio Gaber; 
17,00 Miniaturi de estradă; 17,15 
Ediție radiofonică GEORGE COȘ- 
BUC,- 17,35 Patrie cu viitor de aur 
— emisiune de cîntece; 17,45 Cînte- 
cele verii — muzică ușoară; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI,- 18,05 IN JU
RUL GLOBULUI,- 18,15 Muzică ușoa
ră interpretată de Aurelian An- 
dreescu; 18,25 Rapsozi ai folcloru
lui nostru,- 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei; „Te mai iubesc și acum" 
de Radu Șerban,- 19,35 Varietăți 
nuzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 

SEARĂ; 20,30 TRANSMISIUNE 
SPORTIVĂ. Turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal: Chile-
U.R.S.S.. (Transmisiune de la Sun
derland); 22,15 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 22,25 Cîntă Lu
minița Cosmin și Gianni Morandi; 
23,05 Clipe de odihnă cu muzica 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI. 

Schimbul care s-a evidențiat în mod 
deosebit a fost cel condus de mai
strul Munteanu loan, din care a- 
mintim echipa condusă de Bușaniu 
Constantin, pe mecanicii de presă 
Danuanoiu Pavel, Kerekes Alexan
dru și Deak Vasile, pe smolarii Ku- 
rila loan, Buha Cornel și Zidaru 
Atanase, iar de la încărcare pe La- 
zăr Mihai, Veres David și pe Si- 
mionescu loan.

In această perioadă echipele de 
întreținere au executat numeroase 
reparații care au făcut posibilă 
funcționarea neîntreruptă a instala
țiilor de prelucrare și a utilajelor 
din dotare. Așa de exemplu, s-au 
reparat tobele de uscare BABKOK 
nr. 1 și nr. 2, malaxoarele prese
lor 1—2, angrenajele malaxoarelor 
1—3 și cicloanele tobelor de us
care. De asemenea, s-au înlocuit 
conductele de aburi defecte din in
teriorul brichetajului, elevatorul nr. 
1 de brichete a fost supus unei re
parații capitale, încălzitorul de 
smoală a fost curățat și reparat și 
s-au înlocuit roțile dințate pe axa 
malaxorului de la presa nr. 2. In 
executarea la timp și de bună cali
tate a acestor reparații s-au distins 
membrii echipelor de întreținere 
conduse de Brînzan Ștefan, Szedlac- 
sek Eugen, Boțan Elisei, Peșcan Du
mitru, Perdi Ștefan, Ghis Li viu și 
altele cu ajutorul cărora sectorul 
de prelucrare a reușit să se redre
seze.

MARGARETA MICA

TELEVIZIUNE
19 iulie

18,00 Pentru cei mici: Filmul 
„Băiatul care face tortul pe jumă
tate;',- 18,10 Pentru școlari: Pe uli
țele satului românesc (II); 18,40
înotul... în zece lecții (V); 19,00 Te
lejurnalul de seară 19,15 Recital 
poetic „Lucian Blaga“; 19,25 Filmul 
documentar și clasicii săi; 19,50 Te- 
lecronica economică. Știință — pro
ducție,- 20,15 CAMPIONATUL MON
DIAL DE FOTBAL 1966: Intilnirea 
dintre echipele Portugalia — Bra
zilia; 22,20 Preludiu „Mamaia — 
1966"; 22,30 Telejurnalul de noapte; 
22,40 Buletinul meteorologic,- 22,45 
închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
20 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Ser
bările galante; Republica: Winne- 
tou seria I și II; Stadion: Aventu
rile unui tînăr; PETRILA: De*aș 
fi Harap Alb,- LONEA — Minerul: 
Răscoala; LIVEZENI : Un lucru fă
cut la timp; CRIV1DIA : Legea șl 
forța; PAROȘENI: Călătorie în ju
rul pămîntului; BĂRBÂTENI: Cro
nica unui bufon,- LUPENI — Mun
citoresc : Semnele deasupra orașului; 
Cultural: Noaptea Iguanei.

Un orb-suroo-mut iMtrait 
și femutizat

CLUJ. La o școală din Cluj exiș
ti o clas! cu diriginte, profesori, 
educatori, dar care are — ori Cit 
ar pirea de ciudat — un singur 
elev. Cînd a devenit elevul acestei 
clase, Vasile Adamescu nu avea 
idei o cunoștință despre lumea ex
terioară. La virsta de 11 ani nu 
știa să umble, si mlnînce, era lip
sit de văz, de auz, de grai. Era... 
clasa cea mai dificilă din istoria în- 
vițlmintulul special românesc.

Renașterea lui Vasile Adamescu 
a durat 10 ani și despre acest mi
raculos fenomen pedagogii și de- 
fectologii clujeni scriu o carte în
treagă. Ceea ce se poate nota în
tr-o laconică informație de presă 
este că Vasile Adamescu știe as
tăzi să vorbească, să scrie — își

Pe urmele materialelor publieate
Finisajele 
v©r fi în atenție

In ultima decadă a lunii trecute, 
în ziarul nostru au apărut articolele : 
„Timpul trece și finisajele rămîn 
neexecutate" și „In obiectiv: ți
nuta cartierului nou din Petrila" 
în oare erau ridicate o seamă de 
probleme legate de amenajările ex
terioare și sistematizările pe verti
cală pe care le execută construc
torii la noile locuințe.

La articolele menționate, condu
cerea grupului 2 construcții — Pe
troșani a trimis redacției un răs
puns, din care spicuim următoarele 
precizări:

„Sistematizarea la blocurile date 
In folosință a început de la 1 iulie 
și se va termina pină la sfîrșitul 
lunii. In ce privește circulația ma
șinilor prin fața blocurilor lo

RESTANȚELE TRAG GREU 
IN BALANȚA PLANULUI!
(Urmare din pag. l-a)

biective, orientîndu-se spre alte 
lucrări, mai mari. De pildă, Ia cen
trala termică Braia 1 din Lupeni a 
rămas de executat doar drumul de 
acces la buncărul de cărbune și 
drumul la platforma de zgură. Insă, 
<u 5 ani, conducerea șantierului tot 
tărăgănează începerea lucrărilor 
respective. O situație asemănătoare 
există la centrala termică nr. 2 Pe
trila, la punctele termice din Vul
can unde exteriorul mai trebuie sis
tematizat, ca și la centralele ter
mice 1 și 2 Livezeni — Petroșani 
care au electropalanele montate 
dar... au mai rănlas, pe ici pe colo, 
cîteva mărunțișuri de executat.

Activitatea șantierului de instala
ții din cadrul grupului 2 construc
ții Petroșani a lăsat de dorit. In 
bună măsură din cauza instalatori
lor, în prima jumătate a anului nu 
a fost predată nici una din cen
tralele și punctele termice care toa

Oîitiil irâieHit «tiu valBiifitarea
liimein ;i ffBttelor Ptmiam 

angajează urgent prin concurs:
1. Șef serviciu financiar — evidență 

contabila
salarizare 1300 — 1525 lei 
studii medii 
stagiu — 8 ani în funcții economice.

2. Contabil I — două posturi
salarizare 1025 — 1175 lei 
studii medii 
stagiu — 3 ani în funcții economice.

3. Tehnician I construcții
salarizare 1100 — 1450 lei.

Angajarea cu respectarea condițiilor pre
văzute în anexă IV a H.C.M. 1053/1960.

Alte informații, zilnic între orele 7—15 la 
sediul Oficiului, str. Republicii nr. 27, telefon 610.

ține un jurnal literar în caracterul 
Braille — cunoaște cîteva meserii 
și e un pasionat halterofil. In Ro
mânia este primul caz de orb-surdo- 
mut instruit șl demutizat.

Cercetările efectuate în cadrul 
catedrei de psihoiogia-defectologie 
a Universității „Babeș-Boiyai" au 
stabilit că el „gindește" cu ajuto
rul... degetelor de la miini. In timp 
ce rezolvă o problemă, biocurenții 
aparatului fonator scad sau se in
hibă complet, intensilicindu-se neo
bișnuit în degete. In urma unor în
delungi observații, specialiștii au 
ajuns la concluzia că degetele lui 
Vasile Adamescu îndeplinesc rolul 
mecanismelor verbale ale gindlrfl.

(Agerpres)

cuite, nu există alte căi de acces.
Finisajele exterioare au rămas în 

urmă din lipsă de zidari, meserie 
deficitară pe toate șantierele noas
tre. Totuși, începînd cu luna iulie, 
șantierul Petrila a primit sarcina 
să atace Unisajele la blocurile din 
seria E cu 2 echipe de zidari".

„Oricum, 
ești contravenient..."

In nota cu titlul de mai sus, «rau 
prezentate unele aspecte legate de 
circulația pietonilor din Petroșani.

La materialul respectiv am primit 
un răspuns din partea secției de 
gospodărie a sfatului popular Pe
troșani în care se arată că; „Sesi
zarea este justă și în cel mal scurt 
timp se va modifica zona verde 
prin prelungirea trotuarelor pentru 
trecerea pietonilor".

tă iarna trecută au funcționat cu 
titlu de provizoriu I Vrea oare con
ducerea șantierului de Instalații ea 
in toamnă să dea iar asu.. pentru 
pregătirea centralelor în vederea 
unei noi perioade de funcționare... 
provizorie? Dar cu centralele în 
„provizorate" de 3—5 ani cum ră- 
mîne ? Cînd se vor preda defi
nitiv î

Este de datoria conducerii l.L.L. 
care exploatează centralele termice 
ca și a conducerii Băncii de inves
tiții să intervină cu hotărîrs» pe 
lîrgă constructori pentru ca în tri
mestrul III să fie predate definitiv 
(lichidate ca obiective din nomen
clatorul de lucrări) toate centralele 
și punctele termice construite anii 
trecu-ți și aflate tot în stadiul de 
predare parțială și funcționare pro
vizorie.

Să se lichideze cu aceste res
tanțe care trag greii In balanța 
planului constructorilor. A fost des
tul cu provizoratele I
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Cwlatarea președintelui R. 0. Vietnam 
Ho și Min la postul de radio Hanoi

HANOI 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Democrate Viet
nam, Ho Și Min, a rostit la 17 iu
lie o cuvîntare la postul de radio 
Hanoi, în care condamnă cu asprime 
războiul agresiv al S.U.A. împotriva 
Vietnamului și adresează poporului 
vietnamez și armatei vietnameze ape
lul de a se uni strîns și a lupta cu 
hotărîre pînă la victoria totală.

Imperialismul american, a decla
rat președintele Ho Și Min, a dez
lănțuit un război de agresiune în 
încercarea de a cuceri tara noastră, 
dar el suferă înfrîngeri grele. Sta
tele Unite au trimis în Vietnamul 
de sud un corp expediționar de a- 
proximativ 300 000 de soldați. S.U.A. 
au recurs la mijloace de război ex
trem de sălbatice, ca produsele to
xice, bombele cu napalm și altele, 
au pus în aplicare politica extermi
nării și distrugerii totale, în încer
carea de a supune pe compatrioții din 
sud. Pe de altă parte, agresorii ame
ricani au lansat atacuri aeriene asu
pra Vietnamului de nord, în încer
carea de a ieși din impasul în care 
se găsesc în partea de sud a țarii 
și pentru a ne impune „nego
cieri" în condițiile lor. Recent, a- 
gresorii americani au trecut ia o 
măsură foarte gravă de escaladare 
a războiului, iansînd atacuri ae
riene asupra suburbiilor Hanoiului 
și Haifongului.

După ce a scos în evidență lupta 
eroică a armatei și poporului din 
Vietnamul de sud, sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare, șj 
victoriile pe care le-au înregistrat,

Decretul presedinieloi R.D. Vielnam si holăilrea
Mielului Permansol al Mimării Naționale a I.D. Vietnam 

nrliinO motiiliiarea parțială a rezenițtilnr
HANOI 17 (Agerpres). — Ziarele 

din Hanoi au publicat la 17 iulie 
decretul președintelui R. D. Viet
nam și hotărîrea Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam cu privire la mobili
zarea parțială a ofițerilor, subofi
țerilor și soldaților in rezervă, pre-

IM opiniei publite inteioalionale (ondamoă 
(o liotarîre agresiunea amevicaua io Vietnam

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In 
parcul Sokolniki din Moscova a a- 
vut loc un miting de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Lu- 
înd cuvîntul, Nguyen Van Dong, 
șeful reprezentanței permanente a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la Moscova, a 
declarat că „pentru noi nu există 
altă cale decît lupta împotriva a- 
gresorilor străini și victoria asupra 
inamicului". El a subliniat că „va 
veni o zi cînd intervenționiștii a- 
mericani vor răspunde în fața po
poarelor".

Participanții la miting au adoptat 
o rezoluție în care condamnă cu 
hotărîre agresiunea barbară ameri
cană în Vietnam.

*
TEHERAN 18 (Agerpres). — Co

mentând raidurile aviației america
ne asupra periferiilor orașului Ha
noi și asupra portului Haifong, zia
rul iranian „Khushe" scrie într-un 
articol că „prestigiul și reputația 
Statelor Unite a scăzut vertiginos 
și fără precedent în fața opiniei 
mondiale".

Zborul bombardierelor americane 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam 
„a trezit un val de proteste în în
treaga lume față de politica - Casei 
Albe", scrie în încheiere ziarul. 

președintele R. D. Vietnam a vor
bit despre eforturile în producție și 
lupta eroică a armatei și poporului 
din Vietnamul de nord, de hotărî
rea de a Infringe agresiunea dușma
nului.

Președintele Ho Și Min a decla
rat în continuare: Administrația a- 
mericană poate trimite 500 000 de 
soldați, un milion sau mai mulți 
pentru intensificarea războiului de 
agresiune din Vietnamul de sud. 
Ea poate să folosească mii de avi
oane pentru intensificarea atacurilor 
împotriva Vietnamului de nord. Dar 
nu va fi niciodată în stare să în- 
frîngă voința de fier a eroicului 
popor vietnamez de a lupta împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională. Poporul vietna
mez nu se va lăsa intimidat!

De fiecare dată cînd pregătesc in
tensificarea războiului, a spus Ho Și 
Min, agresorii americani recurg la 
înșelătoria „tratativelor de pace" în 
încercarea de a induce în eroare 
opinia publică mondială.

Arătînd că Administrația Johnson 
a încălcat acordurile de la Geneva, 
care garantează suveranitatea, inde
pendența, unitatea și integritatea 
teritorială a Vietnamului, trimițînd 
trupe americane care să invadeze 
Vietnamul și să masacreze pe viet
namezi, președintele Ho Și Min a 
declarat : Statele Unite să pună ca
păt războiului de agresiune din 
Vietnam, să-și retragă din această 
tară «toate Irupele americane și sa
telite, și pacea se va instaura ime
diat. Poziția Vietnamului este clară : 

cum și a cetățenilor care fac parte 
din rezervele armatei și nu servesc 
încă în rândurile armatei. Consiliu' 
Republicii Democrate Vietnam va 
elabora planul cu privire la mobi
lizarea parțială și va asigura 
ducerea lui la îndeplinire.

HELSINKI 18 (Agerpres). — 
„Bombardamentele americane asu
pra periferiilor Hanoiului și portu
lui Haifong reprezintă un nou pas 
periculos în escaladarea războiului 
din Vietnam", a declarat președin
tele organizației pacifiste finlande
ze „Comitetul celor 100", Pentty 
Halme. Războiul din Vietnam, a a- 
rătat el, este un mare pericol pen
tru pacea mondială. Halme s-a pro
nunțat pentru încetarea bombarda
mentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam.

★

OSLO 18 (Agerpres). — „In pre
zent evoluția situației din Vietnam 
prezintă un pericol deosebit pentru 
pacea lumii" — constată ziarul nor
vegian „Dagbladet". In legătură cu 
aceasta, ziarul subliniază că guver
nul norvegian trebuie să facă de
mersurile necesare pe lîngă guver
nul S.U.A. și să-l prevină că nu 
trebuie să conteze pe sprijinul Nor
vegiei în politica sa de agresiune. 
„Dacă guvernul de la Washington, 
arată ziarul, nu vrea să asculte 
glasul rațiunii, atunci Norvegia tre
buie să se desolidarizeze de aven
tura periculoasă a S.U.A. în Asia 
de sud-est". 

ea este cuprinsă în propunerile în 
patru puncte ale guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și în pro
gramul în cinci puncte al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud. Nu există nici o altă 
alternativă I Poporul vietnamez iu
bește pacea, pacea adevărată, pace 
în independență și libertate, nu 
pacea rușinoasă, „pacea americană".

In cauza noastră dreaptă, a decla
rat vorbitorul, noi sîntem puternici, 
prin unitatea întregului popor din 
nord și din sud, prin tradițiile de 
luptă neînfricată și prin simpatia 
și sprijinul ,larg al țărilor socialiste 
frățești și al omenirii progresiste 
din lumea întreagă. Noi vom în
vinge I

Președintele Ho Și Min a declarat 
în încheiere: In numele poporului 
vietnamez, folosesc acest prilej 
pentru a exprima mulțumiri căl
duroase popoarelor din țările so
cialiste și popoarelor progresiste din 
lume, inclusiv poporului american, 
pentru sprijinul și ajutorul lor de
votat. In fața noilor planuri crimi
nale al'e imperialiștilor americani, 
sînt ferm încredințat că popoarele 
și guvernele țărilor socialiste fră
țești și țările iubitoare de pace 
și dreptate din lume vor sprijini 
și ajuta încă mai energic poporul 
vietnamez pînă la victoria totală în 
lupta sa împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională.

încheierea vizitei 
delegației de activiști 
ai P. C. R. 
în R. P. Chineză

PEKIN 18. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Du
mitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv ai Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
P.C.R., care a făcut o vizită '.n 
R. P. Chineză, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, a plecat 
luni dimineața spre București.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Bo I-bo, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, U Siu-țiuan, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, Giao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Uan Li, membru al secreta
riatului Comitetului municipal Pe
kin al P.C. Chinez, activiști de 
partid.

A fost, de asemenea, prezent Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, pre
cum și membri ai ambasadei.

In cîteva rînduri
• MOSCOVA. La 18 iulie, la Moscova a sosit 

la invitația lui A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe ai U.R.S.S., Mohamed Cherkaoui, minis
trul afacerilor externe al Marocului.
• LONDRA. O echipă de doctori și tehnicieni 

scoțieni au construit un aparat electronic care 
poate da fotografii bidimensionale în alb și ne
gru ale copilului în fază embrionară, a anunțat 
luni ziarul „Daily Sketch".

Aparatul emite raze cu frecvența de 2,5 mili
oane vibrații pe secundă în corpul pacientului, 
iar acestea sînt reflectate de corpul copilului. 
Impulsurile ecou sînt amplificate de un tub ca
todic și apoi fotografiate.

9 GENEVA Comitetul Economic al Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U., care își desfă
șoară lucrările la Geneva a adoptat în unanimi
tate un proiect de rezoluție referitor la acțiunile 
pentru pregătirea anului turistic internațional 
(1967). Printre statele coautoare ale acestui pro

iect (Cehoslovacia, Algeria, Canada, Grecia, Pa
kistan și R.A.U.) se aifă și țara noastră. Rezolu
ția aprobă măsurile de pregătire a anului turistic 
internațional și propunerile de promovare a tu
rismului, făcute de Uniunea Internațională a Or
ganizației Oficiale de Turism.
• BONN. Epidemia de tifos izbucnită în R. F. 

Germană în urmă cu o săptămînă continuă să se 
extindă în împrejurimile orașului Altenkirchen, 
situat în landul Renania Palatinat. Astfel, Ia sîîr- 
șitul săptămânii trecute numărul cazurilor de ti
fos a înregistrat o creștere de la 51 la 66.

In cel de-al doilea focar al epidemiei, orașul 
Wuppertal din landul Renania de nord — West- 
falia, unde au fost semnalate 30 de cazuri de ti
fos, datorită măsurilor luate, în ultimele zile, a 
contractat boala doar o singură persoană.
• SANNA. Duminică, 17 iulie, în Republica 

Yemen a fost marcată cea de-a III-a aniversare 
a primului sindicat muncitoresc din istoria aces
tei țări.

Deschiderea sesiaaii [omiteiolui Jiilitil International 
[onsiillaliv io mobleiod femeilor muntUoare

SOFIA 18 (Agerpres).). — La So
fia și-a început luni lucrările se
siunea Comitetului Sindical Inter
național Consultativ în problema 
femeilor muncitoare. La lucrările 
sesiunii, care au fost deschise de 
Renato Bitossi, președintele Fede
rației Sindicale Mondiale, participă 
reprezentante ale femeilor din sin
dicate di.ntr-un număr de 28 de 
țări. Din partea sindicatelor din 
țara noastră participă o delegație 
formată din Ana Țuică, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al Uniunii

Succesele forțelor armatei patriotice 
din Guineea Portugheză
BISSAU 18 (Agerpres). — „Tru

pele colonialiste din Guineea por
tugheză simt cuprinse de panică, 
datorită permanentelor atacuri lan
sate de forțele patriotice, sprijinite 
de populație", se arată într-un re
portaj publicat de oficiosul portu
ghez „Diario de Noticias", sub sem
nătura corespondentului său special 
în Guineea Portugheză, Martinho 
Simoes. Descriind atmosfera exis
tentă în rândul trupelor colonialis
te, corespondentul scrie: „Ei știu 
că dușmanul (patrioții — N. R.) îi 
urmărește tot timpul din junglă. 
Știu, de asemenea, că pot fi atacați 
în orice moment, fiecare tufiș re
prezentând un iminent pericol. Știu 
că oricîit de lungă ar fi expediția 
nu au răgaz să se odihnească nici 
măcar un minut"

Simoes scrie apoi că soldații por
tughezi sînt obligați să trăiască în 
permanentă stare de alarmă... întru
cât ei (patrioții) pot veni oricînd în 
timpul nopții. Trupele portugheze 
sînt dezavantajate de condițiile de 
relief, lipsă de apă, vegetația os
tilă, totul fiind în detrimentul po- 
posibilîtăților lor de acțiune și fa
vorabile patrioților. Corespondentul 
mai sus amintit scrie că în prezent 
trupele colonialiste din Guineea

întrevedere Couve de Murville 
— Charles Bohlen 0

PARIS 18 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Franței, Couve de 
Murville, a avut luni o întrevede
re cu ambasadorul Statelor Unite 
la Paris, Charles Bohlen, după sem
narea la Quai d'Orsay a unei noi 
convenții consulare franco-americ-a- 
ne. Citînd surse franceze autoriza
te, A.F.P. menționează că în cursul 
convorbirii au fost abordate pro
bleme bilaterale franco-americane, 
în urma hotărârii luate de Franța 
de a se retrage din comandamen
tele integrate ale N.Â.T.O.

In declarația pe care a făcut-o 
presei în urma întrevederii, Charles 
Bohlen a arătat că problemele se 

Generale a Sindicatelor din Româ
nia și Elena Ababei, vicepreședin
tele Comitetului Uniunii Sindicate
lor din unitățile sanitare.

In prima zi a sesiunii, ale cărei 
lucrări se desfășoară între 18 și 21 
iulie, a fost prezentat un raport 
referitor ia lupta femeilor munci
toare pentru drepturi social-econo- 
mice, împotriva discriminării poli
tice și sociale, împotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru 
democrație, progres, independență 
națională și apărarea păcii mon
diale.

Lucrările sesiunii continuă.

Portugheză se găsesc intr-o situa
ție net defavorabilă. Intr-o știre 
transmisă de agenția Associated 
Press se recunoștea faptul că for
țele armate patriotice dețin un con
trol solid asupra jumătății de nord 
a Guineei Portugheze și desfășoară 
o intensă luptă împotriva trupelor 
colonialiste în jurul capitalei si în 
alte puncte întărite.

Convorbirea 
dintre Harold Wilson 
și Alexei Kosîghin

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Luni 
a avut loc la Kremlin o convorbire 
între primul ministru britanic Ha
rold Wilson, care se află într-o vi
zită în Uniunea Sovietică, și Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Agenția TASS menționează că în 
timpul convorbirii s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Tot luni, primul ministru al Ma
rii Britanii a oferit un dejun, la ca
re au participat Alexei Kosîghin,. 
Dmitri Poleanski, Andrei Gromîko.

prezintă sub două aspecte: pe de 
o parte trebuie să se țină seama 
de situația pe care o au în prezent 
bazele americane în Franța și de 
eventualitatea ca materialul ameri
can să poată rămâne pe teritoriul 
respectiv și după evacuarea baze
lor. Pe de altă parte, se pune pro
blema menținerii acestor baze în 
cazul unei crize internaționale.

Potrivit surselor americane, în 
legătură cu această chestiune mai 
există încă . o serie de semne de 
întrebare a căror soluționare nu se 
prevede încă pentru viitorul apro
piat. ,
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