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l.chioșceriir apr oi ii io narea 
din întreprinderi I SI DESERVIREA

,'In complexul deservirii sociale a Saiariaților, chioșcurile alimentare din incinte întreprinderilor ocupă un loc de seamă. In primele minute ale pduzei âau înainte de începerea lacrului în unitățile unde se lu- 
efaazft pe schimburi, fiecare dă fu
ga pînâ la chioșc spre a se întoar
se cu pachetul pentru masă.De multe ori găsești aici ce-ți tre
buie și ești mulțumit. Sînt însă rile C&id la chioșcul din încânta- întreprinderii ești nevoit să. mergi de $ ®ri pentru că dacă ai găsit sșfam. nu găsești pîine sau invers.

Și nu de puține ori, la aceste chioșcuri, nu găsești ceea ce preferi, ce-ți place, ci numai ceea ce ești nevoit să cumperi din lipsă de altceva. In 3-4 zile pe săptămînă, -la chioșcul alimentar din incinta minei Aninoasa lipsesc sortimentele de franjelărie — pîine mică ■ intermediară. de 1 leu sau cea albă de 1,25 lei pe care cei mai mulți le preferă întregi, , dar mai ales proaspete, calde dacă se poate. La chioșcurile de ;-fa minele Vulcan, Lonea și la altele, sortimentele de con
serve de carne de porc, carne de vită.

Consfătuire pe teme
GOSPODĂREȘTI
E D I LI TARE

; La indicația Biroului Comitetului orășenesc de 'partid, la Petroșani 
S-a organizat — în ca- 
dnii acțiunii de gospo
dărire, înfrumusețare și îmbunătățire a aspectului edilitar al orașului o consfătuire de luțru la care au participat deputați, membri

problemele cere se vor rezolva în continuare.La discuții au luat parte un număr însem-ai comitetelor-de 10ba4 -Ăăt dejbartiEipW, dez-- bătînh cu deosebit interes problemele orașului, cartierelor. . șitari, comitetelor de cetățeni din circumscripțiile electorale și ai comisifloT -de- femei,"-of- ' ganizatori ai grupelor de'partid pe blocuri și străzi. In cadrul consfătuirii au prezentat informări despre activitatea desfășurată He- gedu? Maria, deputată, Man Adrian, președinte de comitet de loca-' tari și Chisăliță Paula, r reședința eomjsiei de ‘jnet din. .circumscripția orășenească nr. 35. De asemenea, tov. Blaj Traian, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc a informat parti- cipanții la consfătuire despre realizările obținute în domeniul gospodăresc edilitar în o- ' rașul Petroșani (în 4 luni s-au executat lucrări în valoare de peste, 1,1 milioane lei prin muncă patriotică) și

•In consfătuire, s-a propus să se ia măsuri împotriva acelora care degradează apartamentele' s'au spațiile' folosite în comun, conturbă- liniștea locatarilor, np ian parte la ame- zonelor , verzilocativ.' Au fost criticate : proasta întreținere și salubrizare a străzilor pe traseul stației C.F.R. Petroșani. -r- Abator; întîrzierile în amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în cartierele Carpați Si achită obligațiile, Livezeni (unde trebuie și constructorii să-si facă datoria),- folosirea spălătoriilor și uscăto-1 riilor din blocuri ; în alte scopuri; tolerarea degradării de către administrațiile de clădiri a acoperișurilor șl raselor blocurilor către cetățenii montează antene;. tudinea de indolență față de păstrarea spațiilor verzi; orarul și modul de distribuite a apei calde și alte neajunsuri.

din jurul casei unde trăiesc, închiriază spatii în apartamentele construite din fondurile statului, se fac „proprietari" de spălătorii și uScătorii, dîndu-le alte întrebuințări, nu 
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obștesc, nu se 
de obligații, nu 
și nu are drep- 
locuiască în a- 

construiie 
mari efor*

nești pețțtrțu chirie, . călzire etc. Cine respectă normele comportare, degradează bunul achită merită tul săparlamente de stat cu turi — a fost concluzia consfătuirii.Asemenea consfătuiri utile se vor organiza în continuare și în celelalte orașe din Valea Jiului.

CONSILIUL DE STft-T 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA
DECRET

pentru convocarea 
Marii Adunări 

Naționale
In temeiul art. 64 pct. 1 din Con

stituție,
Consiliul de Stat ăl Republicii 

Socialiste România decretează: 
ART. UNIC. — Marea Adunare 

Națională se convoacă în a șaptea 
sesiune a celei de-a V-a legisla
turi, în ziua de 28 iunie 
10 dimineața. Ia Palatul 
dunări Naționale.

1967, ora
Marii A.-

de pește sînt puține, lipsind mai ales cutiile mici, potrivite pentru o gustare. La magazinele alimentare din Petroșani și din celelalte orașe ale Văii Jiului apar din cînd în pînd borcane cu iaurt de un sfert pe când la chioșcurile - din întreprinderi nu. sosesc. In orașe care se respectă, laptele e distribuit nu numai în. sticle de 1 litțu ci și In butelii de o jumătate. Desfacerea laptelui îmbuteliat în sticle de o jumătate de litru prin chioșcurile din incinta unităților ar constitui o măsură de mare eficacitate pentru îmbunătățirea calitativă a meniului pe care salariatul și-1 organizează în pauza pentru masă.- Gama redusă de sortimente pe care o prezintă rafturile acestor chioșcuri, deservirea greoaie, precum și faptul că de multe ori mașinile cu pîine sâu produse lactate
B. IONESCU
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Unii paralele fa spațiuFoto: N. Mpldoveanu
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Președintele Consiliului 
CHIVU STOICA

de Stat

Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer 

au primit 
pe tovarășul 

M. A. Leseciko

4

Secția flotație a preparației Coroești

In clădirea P-T.T.R. Petroșani a fost instalată , o nouă centrală modernă ‘ automată ' ■ telegraf-telex. Noua centrală,- de tipul „E.F.T." a fost importată din R.F.G. In prezent tehnicienii instalatori lucrează la conectarea cu grupurile de ’electro- alimentare. Avantajul principal al noului aparataj îl constituie reducerea la maximum a duratei de așteptare, permițînd o deservire mai rapidă a abonaților și cu taxă mai redusă.Centrala funcționează după următorul principiu telefonic : abonatul formează număru, la disc obține legătura directă cu alți bonați din alte orașe ale țârii.
Noufâfi în librariiLibrăriile din Valea Jiului primit zilele acestea noi cărți literatură beletristică. Printre noutăți amintim : o ediție de lux a cărții „Frații Karamazov" de Dostoevski; „Necunoscutul din Dean Street" de Wilmos și Use Korn; „Amintiri" și „Re drumuri de mun-

te" de C. Hogaș; volumul de poeziiT”2 - - . x .Xteirte-ăl Lăarimieart*' <Le-SL -Alec- sandri; „Gestul EVei" de H. Tro- yât; „Valsuri hoblfe ‘ și sentinieri- 
ia1e“ de Sorin’ Titel. * ' '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au primit miercuri, Ia a- miază pe tovarășul M. A. Leseci- kp, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice la lucră* rile primei sesiuni a Comisiei in- terguvernamentale, de , colaborare „economică fpmâno-sovietică.La primire a participat .'ic Vâri șui Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului <Je Miniștri. 
A fost prezent A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice La București. . ■■ - întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
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CEL MAI
Dacă toți cei peste 500 pio

nieri prezenți pe scenă en
tuziastă revărsare de prospe
țime și puritate —- ar- fi avut 
in mîini cite a floate, n-ar fi 
reușit totuși să constituie un 
buchet mai frumos ca acela 
al gîndurilor, aspirațiilor și 
visurilor — cunună vastă ca 
dimensiuni șt culoare oferită 
partidului. Montajul literar- 
muzical interpretat la un înalt 
nivel artistic, a reliefat pagini 
memorabile din trecutul glo
rios de luptă al poporului 
nostru, al eroicei sale clase 
muncitoare in frunte cu co
muniștii. Integrate in textul 
literar, o dată cu ' aparițiile e- 
femere, pe fundalul scenei, a 
drapelelor patriei și al parti
dului- și a portretelor unor 
falnici eroi ăi istoriei patriei

în (urneuTeatrul de stat Reșița întreprinde un turneu prin localitățile din Valea Jiului cu piesa : „Soacra cu trei nurori” (Ochiul babei). — o savuroasă comedie de George Vasilescu după clasicul nostru Ion Creangă.Artiștii teatrului reșițean vor face prima „escală" la Petroșani.
DrumețieUn nou grup de 35 de muncitori ' și tehnicieni de la E.M. Lupeni au plecat în excursie cu. autocarul O.N.Ț. Carpați.' Excursioniștii- vor vizita ruinele dacice de lîngă Hațeg, stațiunea bhlneo-climâterică Hercuâane, orașul-Timișoara și șantierul Sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier.Excursia face parte din cele pe care le organizează periodic . omi- tetul sindicatului E. M. I upeni gratuit pentru fruntașii în întrecerea socialistă.

Tovarășul
V

Nicolae Ceaușescu 
a primit 

pe Cecil H. KingTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit miercuri dimineața pe Sir Cecil H. King, președintele lui International Publishing Corporation Ltd, președintele A- șociației proprietarilor de ziare din Anglia, președintele Companiei de hîrtie „Reed Paper Club", director la Banca Angliei, care se află în țara noastră ' la invitația Ministerului Afacerilor Externe.La îfitrevedere a luat parte mitru Popescu, redactor șef ziarului „Scînteia".întrevederea s-a desfășurat tr-o atmosferă cordială.
FRUMOS BUCHET
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— Decebal, Ștefan și Mircea, 
■Horia și Avram Ianeut Tudor 
și Xicolae Bălcescu — imnu
rile de slavă înălțate de pio
nieri : Republică măreață va
tră, Pui de lei, Marșul lui Ian- 
cu, Tricolorul, Hora t unirii, 
Românașul și Mulțumim din 
inimă partidului,, se avîntau 
din piepturi stăpinite • de a- 
dînci : emoții. Dar nu nu
mai cintecele patriotice și 
pionierești au inundat ,scena 
Casei de cultură! Multă sen
sibilitate, autenticitate și de
gajare au dovedit și cele trei 
mesagere ale muzicii populare 
românești, Canțemir , Ioana, 
Lupu- Maria și Porumbescu 
Maria ca și cei 10 pionieri din

■ Slătioara. In final, un ade- 
vănat fluviu de ■ dansatori, in
tr-o asamblare armonioasă ce

Dual
în-

denotă fantezia înaripată a 
prof. Sabin Rișca, instructorul 
micilor iubitori ai . ritmului 
popular, a edificat pe cei pre- 
eenți in sală asupra îndelun
gatei. munci de pregătire, cu 
rezultate mai mult decit me
ritorii. La reușita acestui spec
tacol literflr-muzical-coregrafia, 
in care pionierii din Petroșani 
au izbutit să dea glas, formă 
și expresie sentimentelor trăi
te, simțite și gîndite cu inten
sitate și pasiune, șrt-au adus 
prețioasa contribuție Florin 
Plaur, actor la Teatrul de stat 
Valea Jiului (regia artistică, 
text și scenografie) și prof. 
Gorgan Ion și Dengel Hans- 
georg (conducerea muzicală).

V. TEODORESCU



1 STEAGUL ROȘU

PE TEME ALE MUNCII POLIWCE DE MASA

pentru cineva care 
faptă frumoasă, ca

să fie dat ca exem-

„Am să scriu la gazeta de 
perete Cuvintele acestea le 
auzim adesea adresate nu nu
mai ca un avertisment împo
triva cuiva care a săvlrșit o 
abatere de la disciplina mun
cii sau de la normele de con
viețuire socialistă, ci și ca o 
încurajare 
a făcut o 
re merită 
piu bun.

In munca organizațiilor de 
partid gazetele de perete con
stituie unul din mijloacele cele 
mai eficiente de educare șl mo
bilizare a muncitorilor la în
deplinirea sarcinilor de produc
ție. Cum îndrumă, cum con
duc, cum folosesc organizațiile 
de partid de la exploatările 
miniere aceste instrumente ale 
muncii politice de masă ?

GAZETELE DE PERETE
Plasată intr-unui din locurile cele mai frecventate, concepută într-Un mod atractiv dar care exclude vism, citeț, de la poate nu acesta este elementul cel mai important. Ceea ce face ca gazeta de perete amintită să prezinte 

Orice tendință de decorati- cu articole scurte și scrise gazeta de perete „Minerul" exploatarea minieră Lupeni, fi dată ca un model. Dar

CONȚINUT BOGAT, 
PUTERNIC ANCORAT 
IN ACTUALITATE

fermitatea combatereaediție a a-

în cel mai înalt Aceste preocupări ilustrare în gaze-

atracție și să se bucure de mare popularitate în rîndurlle minerilor este însă nu atît forma cît conținutul său bogat, ancorat puternic în problemele actuale ale producției, materialele interesante scrise cu competență de oameni cu prestigiu, consecvența și de care dă dovadă în unor aspecte negative.Avem în față ultima cestei gazete. Ce se desprinde din conținutul său ? Ca într-o oglindă fidelă este reflectată aici — în mod succint — bineînțeles activitatea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la mina Lupeni.Colectivul minei a pripait cu mult interes recenta hotărîre a partidului și guvernului în legătură cu folosirea mai deplină a fondului de timp. Rezolvarea problemelor legate de organizarea superioară a producției și a muncii, de utilizarea cît mai completă a instalațiilor din subteran și de la suprafață precum și a timpului de lucru, întărirea disciplinei în muncă îi preocupă grad pe mineri, își găsesc o vie ta de perete.Intr-un articol expus la loc de frunte, semnat de ing. Ion Stăvă- ruț se arată că marea majoritate a salariaților de la mina Lupeni au înțeles importanța Hotărîrii conducerii de partid și de stat și sînt ferm convinși că folosirea deplină a celor 480 minute de lucru constituie una din căile principale de creștere a productivității muncii, de ridicarea în continuare a nivelului de trai. Comentînd rezultatele unui control inopinat făcut cîteva zile la rînd, materialul arată în continuare ce urmări negative are pentru activitatea economică a minei irosirea timpului de lucru de către unii salariați. Din lectura articolului cititorul află că în trei zile minutele pierdute din cauza întirzierilor și plecărilor mai devreme de la locurile de muncă totalizează 55 posturi cote, dacă ar fi fost folosite, s-ar fi produs în plus 745 tone de cărbune. Iată un argument fundamen-

• Cum sânt îndrumate

Spre o tratare 
multilaterali

problemelor
• Cum sini folosite

• Ce eficacitate au

tat, un mod convingător de a face muncă politică IUn articol interesant este ți cel semnat de ing. Meiuș Emilian, „Cum a reușit sectorul II să-ți îmbunătățească indicatorii de plan față de anul trecut". Din articol aflăm lucruri interesante despre modul în care colectivul acestui sector a reușii, printr-o mal bună organizare a producției, și mobili

zarea forțelor de muncă să înlăture o serie de neajunsuri ca: e- xecutarea unor lucrări de calitate necorespunzătoare și să învingă unele greutăți. Măsurile tehnice luate, printre care schimbarea u- nor trasee de transport, plasarea mai judicioasă a unor abataje cameră precum și măsurile luate în vederea întăririi disciplinei, modul în care s-a acționat pentru a- plicarea acestor măsuri, sînt structive și pentru colectivele lorlalte sectoare.Aceleiași idei — organizarea bună a producției și a muncii — îi este subordonat și articolul semnat de ing. Sulea Mircea, șeful sectorului VII — „Ce am făcut și ce vom face pentru asigurarea locurilor de muncă cu vagonete

in-ce-mai

sarcini care se impun
bune, există mai bine.limitarea Ia Nu-i

O scurtă privire asupra gazetelor, de perete de la exploatările miniere ne dă posibilitatea să tragem concluzia că în activitatea lor, alături de unele rezultate încă mult loc pentru Principala deficiență o constituie încă unilateralitatea, tratarea cîtorva probleme, deajuns să expunem pe panoul gazetei > de perete două-trei articolașe care în unele cazuri conțin generalități și pe care să le schimbăm după cîteva săptămîni așa cum se întîmplă în unele locuri. In astfel de cazuri reducem acest important mijloc al muncii politice de masă la o simplă formalitate, nu facem altceva decît să lipsim gazeta de perete de autoritate, s-o discredităm în fața maselor.Pentru a fi eficientă, pentru a-și aduce contribuția la educarea și mobilizarea colectivului de muncitori din întreprinderea în care a- pare, gazeta de perete trebuie să aibă In primul rfnd un conținut 
bogat. Fiecare ediție a gazetei de perete să reflecte problemele concrete ale întreprinderii, să popu

/

asupra neee- toată atenția accidentelor, loan susține

goale și materiale" precum și articolul semnat de tov. Tivig Nico- lae — „De calitatea reparațiilor la utilaje depinde realizarea sarcinilor de plan".O problemă importantă în cadrul activității de producție o constituie respectarea normelor de tehnica securității muncii. Ediția gazetei de perete consacră acestei probleme două materiale. Referin- du-se la unele cazuri concrete de încălcare a N.TJS., tovarășul ing. Benedec Paul insistă sității de a se acorda înlăturării cauzelor Iar maistrul Șerban ca „Din fiecare abatere Sa se facă o problemă, să se discute la locul de muncă fiecare caz de încălcare a instrucțiunilor și prevederilor N.T.S., - pentru a se dezvolta o puternică opinie de masă împotriva celor care nesocotesc aceste norme".Punînd în centrul preocupărilor problemele de producție, gazeta de perete acordă un spațiu corespunzător și pentru celelalte probleme. Problemele sociale, activitatea organizațiilor de sindicat și U.T.C. își găsesc locul cuvenit în fiecare ediție. Reținem, de exemplu, din ultima ediție, articolul semnat de tov. Tomoiea Nicolae „Cum înțeleg conducerile unor sectoare să sprijine activitățile cultural-educative care au loc în cadrul clubului sindical din orașul Lupeni". „Artiștii amatori — conchide articolul, după ce vizează lipsa de înțelegere pe care o manifestă unele cadre tehnico-adminis- trative pentru nevoie din conducerile sectoarelor activitatea culturală au de mai mult sprijin".

rezultatele obținute în în-larizezedeplinirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă, experiența pozitivă a fruntașilor și evidenția- ților, să susțină prin materiale competente aplicarea măsurilor privind organizarea superioară a producției șl a muncii, folosirea cît mai deplină a capacităților de producție, a utilajelor și a fondului de timp, întărirea disciplinei și alte probleme care preocupă în cel mai înalt grad organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., conducerile întreprinderilor, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni. Îmbunătățirea calității cărbunelui, creșterea productivității fizice, sporirea vitezelor de avansare în abataje și galerii, extinderea mecanizării, reducerea cheltuielilor de producție, respectarea strictă a normelor de tehnica securității muncii, trebuie să stea in centrul atenției fiecărei ediții a gazetelor de perete de la exploatările mi
niere.Eficacitatea gazetei de perete depinde în foarte mare măsură de

Puternic ancorată în problemele actuale ale producției este și gazeta de perete „Cărbunele păcii" de ta mina Petrila.Ultima ediție a acestei gazete este consacrată aproape în întregime tratării sarcinilor lzvorfte din Hotărlrea partidului și guvernului cu privire la folosirea mai deplină a fondului de timp. Ediția se deschide cu articolul intitulat „La ordinea zilei: îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru — factor de seamă pentru creșterea productivității muncii, sporirea producției și reducerea prețului de cost". Trecînd în revistă principalele măsuri luate In urma dezbaterii recentei Hotărîrl a partidului și guvernului de către întregul colectiv al minei articolul arată, printre altele, că s-a reglementat problema transportului personalului la fronturile de lucru din subteran prin fixarea unul orar mai corespunzător al pontajului și îmbunătățirea transportului pe puțul central și puțurilor intermediare, ceea ce asigură continuitatea lucrului la locurile de muncă și folosirea integrală a timpului direct în procesul de producție. „Datoria fiecărui membru ăl colectivului nostru — arată articolul — este aceea de a respecta cu strictețe prevederile măsurilor stabilite și de a lua atitudine hotărîtă împotriva chiulangiilor, a tuturor celor certați cu disciplina".Milltînd pentru aceiași obiectiv, articolul intitulat „Folosirea completă șl rațională a timpului de lucru în cadrul sectorului 1“ semnat de ing. Cruceru loan, relevă cîteva date interesante care arată ce rezerve importante de creștere a producției există în sectar prin utilizarea integrală a fondului de timp. Analizând' posibilitățile de valorificare a acestor rezerve — subliniază articolul ■— colectivul sectorului și-a propus să depășească planul anual de producție cu 1000 tone de cărbune, planul de pregătiri cu 20 metri liniari și să reducă prețul de cost cu 20 000 lei sub cel planificatMinerii petrilenl află date interesante și în articolul intitulat „Consecințele unei absențe nemotivate de la lucru" semnat de ing. Manea loan, lată cîteva extrase din acest articol: „Absentând nemotivat de la lucru tâmp de o zi în 

la ordinea zilei. Ea tre- în pas cu preocupările de partid, ale întregu-’ Din momentul in care
actualitatea fiecărui material, de 
tratarea operativă a problemelor care se pun buie să fie organizației Iui colectiv.un articol este depășit de vreme, el nu mai are ce cătita la gazeta de perete. Este necesar ca edițiile gazetelor de perete să fie schimbate la intervale cît mai scurte, cel pli- țin de două ori pe lună. Bine procedează acele colective de redacție care schimbă unele articole depășite de evenimente precum și unele caricaturi și materiale critice care și-au atins scopul, chiar înainte de înlocuirea întregii ediții.O trăsătură caracteristică a unor gazete de perete o constituie combativitatea, spiritul caustic, intransigența față de cel nedisciplinați, care dau dovadă de atitudine înapoiată față de muncă și avutul obștesc, cârc se abat de la regulile de conviețuire socialistă Din păcate, cea mai mare parte a gazetelor de perete din întreprinderi si de pe șantierele de construcții din 

a
mi- ur- va- da- sau

cursul unul an, un angajat al nei pierde din drepturile sale mătoarele : rația de cărbune (în loare de 300 lei), prima de plan că angajatul lucrează în regieprima de acord dacă lucrează în acord, 1/2 din prima de vechime, nu are drept să cumpere In rate prin O.C.L. decît după 6 luni; pentru două absențe nemotivate, la cele de mei sus se adaugă faptul că nu I se plătesc primele 5 zile de concediu în caz de boală, iar dacă are trei absențe nemotivate se mai adaugă și pierderea alocației pentru copil etc". Un asemenea articol a- rață riscurile la care se expun cei tentați să absenteze nemotivat de la lucru și de aceea este educativ, are eficiență. Eficacitatea lui ar fi fost însă și mai mare dacă ar fi dat și cîteva exemple concrete de mineri din sectorul respectiv care au făcut absențe nemotivate a- rătfnd pe viu, cum s-ar spune, cît au pierdut aceștia, cu cît au prejudiciat veniturile familiilor proprii si cum au influențat în acAiași timp negativ producția sect<^/(lui lovind în interesele colectivului.Alte materiale, turn sînt cele intitulate „Folosirea judicioasă a fondurilor fixe" semnat de contabilul Bora Miilea și „Recuperarea materialelor vechi —• sarcină de mare importanță" semnat de tov. Siliște Mihai, secretarul comitetului U.T.C. al minei, îmbogățesc tematica gazetei de perete în ceea ce privește tratarea problemelor actuale ale producției.Colectivul de redacție al gazetei de perete ar trebui <& nu se limiteze însă la atît. Aria de preocupări a colectivului minei este mult mai vastă. Organizarea superioară a producției și a muncii, obținerea unor indicatori tot mai înalți ridică probleme multiple șt com- plaxe, la a căror lămurire și rezolvare gazeta de perete este chemată să aducă un aport sporit. In forme adecvate, atractive si interesante, gazeta trebuie să tră'Ș^ mai cu seamă numeroasele as; pe căre le ridică lupta pentru întărirea disciplinei și a grijii față de avutul obștesc. Cîndva, la această gazetă de perete apărea o rubrică urmărită cu interes de cititori — „Vitrina cu caricaturi". Este de neînțeles de ce a renunțat colectivul de redacție la această rubrică, a cărei eficacitate era unanim recunoscută.

7V

r

Tî

gazeta de succes ro- mobiliza-

Valea Jiului au o combativitate scăzută, publică puține materiale de opinie împotriva celor care manifestă atitudine înapoiată, împotriva stărilor de lucruri necorespunzătoare.In măsură prea mică sînt folo
site de gazetele de perete caricatura șl versul satiric, foiletonul, e- pigrama șl nota critică.Experiența a arătat că perete își îndeplinește cu Iul. contribuie efectiv la rea salariațilbr acolo unde organizațiile de partid le conduc cu pricepere, orientează si ajută zi de zi colectivele de redacție. Bazîndu-se pe experiența dobîndită, comitetele de partid să atragă în colec
tivele de redacție ale fiecărei gazete de perete oameni cu pregătire si autoritate, combativi și activi, să îndrume concret aceste colective în tratarea celor mai importante probleme, să le stimuleze spiritul de inițiativă în folosirea adecvate forme.Să asigurăm gazetelor un conținut bogat și să sporim eficiența lor 1

celor maide perete interesant.

X
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Sub cupola clrouiui

„Cavalcada curajului0In cadrul schimburilor culturale româno-bulgare, un colectiv al Circului Central , din Sofia ne vizi-, tează țara între 1 aprilie — 1 noiembrie. Artiștii din țara vecină și prietenă și-au început turneul în România evoluînd o lună de zile în Capitală sub cupola Circului de stat. Pînă în prezent ei au susținut
spectacole în 40 
de orașe ale tă
rii noastre, bucu- 
rîndu-se de un 
mare succes de 
public. Pretutin
deni au fost bine 
primiți și apre- 
ciați. La Turnu 
Severin, Reșița și 
mai ales la A- 
rad, publicul i-a 
înconjurat și a- 
plaudat cu căldu
ră, i-a chemat în 
repetate rînduri 
în arenă.

In Petroșani, pe 
terenul mic al 
stadionului, vor 
poposi șase zile(6-11 iunie) și vor da reprezentații mîn fiecare seară la ora 20,30 și, în matineu, la ora 16,30. Primul spectacol l-au prezentat marți seara în fața unei numeroase asistențe și s-af'bucurat de aprecieri unanime. Ex-dptînd dresurile de porumbei, de cai și de lei — care, deși destul de reușite, n-au fost deosebite față de altele prezentate în orașul nostru —* este foarte greu de spus care număr a plăcut mai mult, pentru că toate au fost reușite, toate au fost executate cu o deosebită măiestrie.Artiștii bulgari — jongleri și a- crobati — au executat exerciții variate, interesante, palpitante, pentru reușita cărora au uzat de toată priceperea și fantezia lor, de tot talentul și curajul pe care le posedă. Demonstrațiile cicliste a- crobatice la sol și îndeosebi pe sîr- mă, ca și acrobațiile pe bicicleta cu role au atins un înalt grad de execuție, de concentrare și curaj. Excepțional a fost numărul de salturi acrobatice pe sîrmă executat de simpaticul Sașa Balkanski, a cărui tînără și frumoasă soție a dominat exercițiile acrobatice lă sol, a evoluat în numere pe sîrmă și pe bicicletă. Duo Nanovi a executat cu mi tă grație și fantezie un interesai../ număr de acrobații la înălțime sub cupolă, iar perechea Ko- vacevi și-a atras admirația publicului prin exercițiile spectaculoase la rachetă. Un excelent număr de jonglerie în echilibru în vîrful u- nei pretinse crengi de palmier ne-a dăruit Mihailov, după cum reușit a fost și exercițiul de jonglerie din fuga calului, executat de Dimitrov.Intre numerele forte ale spectacolului se remarcă și cele de acrobație la preș, la bare fixe și salturile lă basculă executate de Kova- cevi, care demonstrează excepționale calități de îndemînare, forță și curaj. Octetul orchestral condus de Eiviu Kavași și cei doi comici —
Aprovizionarea și deservirea

la nivelul actualelor cerințe
(Urmare din pag. 1)vin tîrziu sau tocmai în timpul pau- ; zei cauzînd întreruperea vînzării pentru aprovizionare, arată că organele comerciale n-au sesizat locul pe care aceste unități trebuie să-1 ocupe în rețeaua de aprovizionare, necesitățile cărora trebuie să le răspundă.

Chioșcurile alimentare din incin
ta unităților trebuie subordonate 
deservirii saiariaților la locul de 
muncă — acesta este esențialul ! Pornind de la această importantă cerință, chioșcurile alirțentare trebuie să prezinte o fizionomie aparte, adecvată necesităților de alimentație a saiariaților în timpul pauzei regulamentare. De la aceste microunități alimentare dar cu un bogat sortiment de produse, sala- 

Emil și Vanco — prin numerele de umor sănățos care declanșează cas- • cade de rfs, dau unitate și vioiciune spectacolului.Privit în ansamblu, spectacolul „Cavalcada curajului" respiră multă tinerețe, grație' și eleganță, multă veselie. De fapt, majoritatea componenților trupei sînt tineri. D. GHEONEA

CUM E GRAFICUL 
|ȘI LUCRĂRILE PEIntr-un număr recent al ziaru lui nostru a apărut un material despre cauzele nerespectării graficelor de execuție pe șantierul nr. 4 din Lupeni al 'T.R.C.H. Cum tot acestui șantier îi aparțin și lucrările de la blocul Ij din Uricani, am considerat indicat să adresăm întrebările: Urmăriți graficele de 

execuție ? Le respectați ? Ne-a răspuns maistrul Cimenti Iacob.„Aici n-avem nici un grafic de execuție. Știu că lucrările sînt rămase în urmă, dar ou cit, habar n-am. Cele 120 de garsoniere, a- dică blocul I, precum și centrala termică trebuie predate pe 30 septembrie, sau 30 noiembrie... Așa ceva. Dar noi abia am ajuns la elevație. Nici nu poate fi altfel dacă oamenii sînt mutați cînd la Lupeni, cînd aici. Lipsa de materiale ne obligă adeseori să stăm degeaba. Momentan avem nevoie de 150 m c de balast pentru turnarea cadrelor la centrala termică. Alte materiale stau în tranzit pentru că n-avem mașini ou care să le aducem. Lipsa betonierei ne-a pus și ea probleme. Abia pe 25 mai am primit-o. Utilajul de glisare, precum și macaraua, nea- vîndu-le la timp, de asemenea, ne creează greutăți".Așadar, maistrului Cimenti, care conduce lotul de la Uricani, nu i s-a dat un grafic de lucrări. Nici el nu s-a sinchisit să-l întocmească. Și de aici urmarea: la Uri
cani se lucrează „ca să treacă 
ziua". Activitatea nu e controlată, îndrumată de cei care sînt obligați s-o facă. Doar tovarășul Mogoș loan, președintele Sfatului popular Uricani a vizitat acest șantier.. Dînsul a semnalat conducerii șantierului neajunsurile care există. Nu s-a luat însă nici o măsură de remediere. Iată ce ne spunea:

i-iatul să-și poată procura într-un timp scurt, chiar foarte scurt, ceea ce preferă pentru masa de la mijlocul programului de lucru.Iată de ce gama de sortimente pentru aceste chioșcuri trebuie lărgită, aprovizionarea lor să se facă obligatoriu înainte de pauza pentru masă.Foarte important este ca deservirea în aceste unități să concure Ia efortul colectiv îndreptat spre economisirea timpului, pentru folosirea în întregime a programului de lucru în scopuri productive. Se impune o preocupare susținută pentru introducerea unor noi forme de deservire. -Este indicat să se treacă la vînzarea unor pachete gata pregătite, la prețuri rotunde, al căror conținut să fie afișat. Pen

bine dotați fizicește, cu priză la public. Artiștii bulgari fac o frumoasă propagandă genului de artă căruia i s-au dedicat, așa că spectacolul lor merită să fie văzut.Intre 12-17 iunie „Cavalcada curajului" va poposi în orașul Lupeni.

AȘA SÎNT 
ȘANTIER„Aici lucrările au început în plină iarnă cu avînt. Dar în scurt timp, adică tocmai pe cînd s-a încălzit vremea, construcția blocului- și a centralei și-a încetinit ritmul. După cum merg lucrurile, mă cam îndoiesc că blocul va fi predat pe 30 septembrie, cum e planificat". /Amănunte ne dă șeful șantierului Mandero Romeo. Discutăm pe baza unui grafic în care operațiile și termenele sînt trecute în creion. (Deci grafice există, dar nu la punctul de lucru). Alei, la „nevoie", se șterge un termen și se pune altul. De pildă, din data de 22 aprilie și pînă la 5 iunie — după grafic — la Uricani--nu se lucrează. Dar practic acolo e maistrul Cimenti cu oamenii. (Cîțiî) Noi am numărat 17 dulgheri și fierari, plus necalificații — stînd degeaba. Probabil, n-au mai fost incluși în grafic pentru că... tot stau degeaba. Arătîndu-i-se această stare de lucruri, șeful de șantier a încercat să ne demonstreze cu „probe" că pînă pe 25 mai oamenii au fost luați de pe șantierul din Uricani și aduși la Lupeni „pentru accelerarea ritmului lucrărilor la blocul A(“. Dar blocul A| din Lupeni e într-o situație care nu scuză rămînerea în urmă de la Uricani. Predarea acestuia a fost amînată de două ori. Nici 

la Lupeni, nici la Uricani lucră
rile nu se încadrează în termene ! Graficele de execuție, mai ales la blocul I] — Uricani sînt incomplete, superficial întocmite. Ano
maliile din aceste grafice sînt o 
oglindă fidelă a anomaliilor de 
pe. șantier. Și în această „oglindă" 
va trebui să privească cu mai 
multă răspundere și conducerea 
grupului T.R.C.H. Petroșani!

Petru BREBEN

8RUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI 
" ANUNȚA

In anul școlar 1067—1968, fn cadrul Grupului școlar mi
nier Petroșani funcționează :

I. ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI — CURS 
DE ZI CU URMĂTOARELE SPECIALITĂȚI:

Electricieni de mină.
Lăcătuși de mină.
Strungari.
Sudori.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absol

venți ai Școlii generale (de 8 sau 7 ani) în vîrstă pînă la 
18 ani.

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă la 1 
iulie 1967 Ia sediul Grupului școlar din str. Republicii nr. 7 
pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală).
— Certificat de absolvire a 8 sau 7 clase în original.
— Certificat medical eliberat de policlinica în care can

didatul este luat în evidență.
— Buletin de analiza sîngeiui, efectuată cu maximum 3 

săptămini înainte de concurs și rezultatul examenului radio
logie pulmonar, efectuat cu cel mult 3 luni înainte de concurs.

Concursul de admitere se va ține Intre 1 șl 12 iulie 
1967, și va consta din:

Vizita medicală.
Probe scrise și orale la matematică și limba română.
II. ȘCOALA PROFESIONALĂ, CURS SERAL, CU URMĂ

TOARELE SPECIALITĂȚI :
— Lăcătuși mecanici (întreținere și reparații) pentru in

dustria constructoare de mașini și a prelucrării metalelor.
— Strungari.
— Sudori.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc munci

tori absolvenți ai școlii generale (de 8 sau 7 ani, care fac 
dovadă că lucrează în producție, în meseria pentru care ur
mează a fi școlarizat).

înscrierile la concurs se fac indiferent de virsta candi- 
daților, in perioada 15—31 august 1967 pe baza unei cereri 
însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală).
— Certificat de absolvire a școlii generale de 8 sau 7 

ani sau diplomă (certificatul) unei școli echivalente.
— Certificat medical.
— Dovadă de încadrare în producție, eliberată de în

treprinderea în care acesta lucrează.
Concursul de admitere se va ține între 1—10 septembrie 

1967 și va consta din:
Probe scrise și orale la matematică și limba româqj).
III. ȘCOALA TEHNICĂ DE PERSONAL TEHNIC — CURS

DE ZI CU SPECIALITATEA : .. .....
— Tehnician electromecanic mașini și utilaje, durata de 

școlarizare timp de 3 ani.
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură ge

nerală, cu examen de bacalaureat (maturitate) sau cu certi
ficat de absolvire, in vîrstă pînă la 25 ani.

IV. ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI — CURS DE ZI 
CU URMĂTOARELE SPECIALITĂȚI:

— Maiștri electromecanici de mină.
— Maiștri mineri.
— Maiștri lăcătuși mecanici pentru industria construc

toare de mașini și a prelucrării metalelor.
In școala tehnică de maiștri se primesc candidați recru

tați din exploatările miniere pe baza planului de școlarizare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la secretaria

tul școlii, sau la telefon 1574 fntre orele 7—19.

tru sortimentele de lapte, iaurt și alte produse se poate organiza autoservirea. Comerțul modern oferă posibilități multiple, se impune inițiativă, pricepere.Nu poate fi omisă nici problema localurilor pentru aceste chioșcuri. Cu concursul conducerilor de întreprinderi, al sindicatelor, este necesar să se asigure acestor chioșcuri spații corespunzătoare, iar prin dotarea cu mobilier și utilaj trebuie să se creeze condiții pentru depozitarea, conservarea și desfacerea produselor în condiții bune.In felul acesta chioșcurile din întreprinderi vor răspunde cerințelor actuale, var putea asigura deservirea calitativă a saiariaților în timpul pauzei regulamentare pentru masă.

OfEPTÂ PE SERVICII)
Preparația cărbunelui Corcești
(orașul Vulcan) angajează imediat

4 mecanici de locomotivă cu aburi
Doritorii se vor adresa Ia biroul 
personal al unităfii menționate

Sînt ucceptafi și pensionarii

TELEVIZIUNE
8 iunie

18,06 La ordinea zilei: „Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii".

18,20 „Mult e dulce și fru
moasă". Emisiune de 
limbă română contem
porană.

18.30 Pentru copii.. Filmul: 
„Licuriciul".

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Momente din istoria fil
mului. Secvențe celebre.

20,35 Teleglob. Peru.
20.50 Dicționar de personaje. 

Litera „M“.
21,20 Parada vedetelor.
21.50 De la Giotto la Brân- 

cuși, emisiunea a VllI-a.
22,30 Seară de romanțe.
22.50 Telejurnalul de noapte.



4 STEAGUL ROȘU

Ministrul afacerilor 
și-a încheiat vizitaTOKIO 7. — Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite: Ministrul afacerilor externe al României. Corneliu Mănescu, și-a încheiat miercuri vizita oficială pe care a făcut-o în Japonia la invitația guvernului japonez.In seara aceleeași zile ministrul român cu soția și persoanele care îl însoțesc au părăsit Tokio ple- Cînd spre patrie. Pe aeroportul internațional Haneda oaspeții români eu ;fost conduși de Takeo Miki,
Comunicat comun sovieto-cambodgianMOSCOVA 7 (Agerpres). — in comunicatul comun sovieto-cambodgian cu privire la vizita în UJt.S.S. a ministrului afacerilor

Lucrările Consiliului
Ministerial al Pieței comune 

Problemele de pe ațenilă 
ai ins nesola|loaaieBRUXELLES 7 (Agerpres). După două zile de dezbateri marți au luat' sfîrsit la Bruxelles lucrările Consiliului Ministerial al Pieței comune. Cu unele excepții, problemele de pe agenda întîlnirii au rămas nesoluționate, fiind amînate pentru alte intîlniri. Astfel, a fost amînată discutarea cererii Angliei de a adera la Piața comună, precum și desemnarea vicepreședinților și membrilor Comisiei unice a C;E.E., care. îneepînd de la 1> iulie, va trebui să înlocuiască actualele executive ale Pieței comune C.E.C.O. și E.U.R.A.T.O.M.
Situație încordată 
la frontiera Salvadorului 
cu HondurasulSAN SALVADOR 7 (Agerpres). Agenția Associated Press anunță că autocamioane transportînd unități de infanterie și artilerie au părăsit marți capitala Salvadorului, îndreptîndu-se spre frontiera cu Hondurasul, unde în ultimele zile s-a creat o situație încordată. ca1 urmare a unor incidente.Președintele Julio Rivera, refe- rindu-se la ordinul de mobilizare emis de guvernul său, a declarat că. această măsură a devenit ne- -cesară în urma refuzului Hondurasului de a-și evacua trupele din regiunea de frontieră disputată de .cele două țări.
r ______

Iluptele din Guineea 

portughezăCONAKRY 7 (Agerpres). — Forțele patriotice din Guineea portugheză au distrus un car blindat, trei autocamioane și au scos din luptă 15 soldați portughezi, anunță un comunicat publicat Ia Co- riakry de către Partidul african al independenței din Guineea portugheză și Insulelor Capului Verde. Comunicatul adaugă că în încercările trupelor colonialiste salaza- rișțe de a pătrunde în zona eliberată a raionului Kufar, forțele patriotice, au respins acest atac, cafe s-a soldat cu 30 de morți din partea inamicului.

externe al României 
în Japoniaministrul de externe al Japoniei cu soția, A. Shigemitsu; ambasadorul Japoniei la București, de înalți funcționari superiori din M.A.E. japonez, precum și de șefii unor misiuni diplomatice acreditați la Tokio.Au fost prezenți, de asemenea, Ion Datcu, ambasadorul României în Japonia, membri ai ambasadei și Agenției economice a Republicii Socialiste România la Tokio.
externe cambodgian, Norodom Phurissara este subliniată năzuința spre dezvoltarea în continuare a colaborării dintre cele două țări. Părțile au subliniat necesitatea respectării de către toate statele a neutralității și integrității teritoriale a Cambodgiei în scopul consolidării păcii în Asia de sud- est.In legătură cu evenimentele din Orientul Apropiat, părțile au declarat că trebuie să fie depuse toate eforturile pentru lichidarea conflictului militar și pentru restabilirea păcii în Orientul Apropiat. U.R.S.S. și Cambodgia și-au reafirmat hotărîrea de a acorda în continuare sprijin- luptei poporului vietnamez și au cerut încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și retragerea trupelor străine din Vietnam..

—

Prezente româneștiPARIS 7. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal. transmite : Editura pariziană Gauthier- Villars a publicat recent lucrarea acad. Grigore Moisil, intitulată „Teoria structurală a automatelor finite".Cu prilejul vizitei pe care o întreprinde în prezent în Franța, acad. Grigore Moisil a conferențiat la Grenoble pe tema „Lingvistica matematică în România",
Agresorii americani pot fi învinși

Un comunicat al Prezidiului C.C. ai F.N.E. din Vietnamul de sudHANOI 7 (Agerpres) — Victoriile obținute de Frontul Național de Eliberare și populația sud- vietnameză împotriva agresorilor americani și a aliaților lor la sfîr- șitui anului 1966 și începutul a- nului 1967 dovedesc că aceștia pot să fie învinși de forțele patriotice din Vietnamul de sud, se spune într-un comunicat dat publicității la încheierea unei recente sesiuni a Prezidiului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud. In ciuda eforturilor imense depuse de S.U.A în această perioadă, forțele patriotice au provocat agresorilor considerabile pierderi. Au fost scoși din luptă 70 000 militari americani, 15 000 sud-coreeni, australieni, neozeelandezi, filipinezi și tailan- dezi și 90 000 de militari ai armatei saigoneze. Au fost doborîte sau distruse pe soi 1 800 avioane. Au fost, de asemenea, distruse și avariate 1 785 care blindate și alte 2 200 vehicule militare de diverse tipuri. Au fost scufundate sau incendiate 100 ambarcațiuni de război, au fost distruse 340 tunuri.

EVOLUȚIA OSTILITĂȚILOR 
DIN ORIENTUL APROPIAT

MILITARE
CAIRO 7 (Agerpres). — Agenția M.E.N. transmite un comunicat oficial al Comandamentului Suprem al Forțelor Armate ale R.A.U. în care se arată că forțele egiptene slnt angajate în lupte grele împotriva trupelor Izraelu- lui, în cea de-a doua linie a frontului din Sinai. Prima linie a frontului, arată comunicatul, a fost evacuată din cauza puternicei activități aeriene a inamicului.AMMAN 7 (Agerpres) — Agenția M.E.N. transmite că postul de radio Amman a anunțat miercuri că forțele combinate iordanianp-

Rezoluție a Consiliului de Securitate 
care cere încetarea focului 
în Orientul ApropiatNEW YORK 7 (Agerpres). — Ea cererea reprezentantului Uniunii Sovietice, Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit de urgență, miercuri, la orele 19,09 (ora Bucureștiului) pentru a discuta din nou situația din Orientul Mijlociu după adoptarea rezoluției de marți privind încetarea focului. A luat cuvîntul reprezentantul Sovietic, Nikolai Fedorenko, care a arătat că „știrile care sosesc a- rată fără îndoială faptul că trupele agresorului continuă să desfășoare acțiuni militare fără să țină cont de indicația Consiliului de Securitate privind încetarea imediată a focului. In prezent nu
Declarafia guvernului sovietic 
adresată IsraeluluiMOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 iunie, guvernul sovietic a adresat guvernului Izraelului o declarație in care arată că „din diferite surse parvin știri că rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U. cu privire la încetarea imediată a focului și a tuturor acțiunilor militare nu se Îndeplinește de către partea izraeliană. Izraelul încalcă în mod brutal și demonstrativ această hotărîre și continuă războiul împotriva statelor arabe".„Dacă guvernul Izraelului, se

De asemenea, au fost distruse 200 posturi militare americano-saigo- neze și 6 subsectoare, precum și 270 poduri. Frontul Național de Eliberare, subliniază comunicatul, continuă să aibă în întregime inițiativa pe frontul militar terestru.Pe plan politic, Frontul Național a obținut, de asemenea, importante succese. In interior, el a reușit să dejoace așa-zisa „campanie de pacificare" a regiunilor ru
Generalul Westmoreland
cere noi trupeNEW YORK 7 (Agerpres). — Revista americană „U. S. News and World Report" scrie în ultimul său număr că comandantul șef al trupelor americane dih Vietnamul de sud, generalul Westmoreland. a adresat Casei Albe o „cerere insistentă" de a i se trimite încă 200 000—250 000 de militari. Revista menționează câ pentru satisfacerea acestei cereri guvernul american va trebui să 

irakiene au doborît 22 avioane izraeliene, care au atacat teritoriul iordanian marți noaptea și miercuri dimineața. Un pilot izraelian a fost capturat.In cursul ultimelor 24 de ore, relevă comunicatul iordanian, forțele izraeliene au ocupat unele poziții pe teritoriul iordanian, dar ele au fost oprite de rezistența forțelor armate ale Iordaniei, care le-au provocat pierderi grele.CAIRO 7 (Agerpres). — Postul de radio Damasc a transmis miercuri un comunicat al armatei siriene în care se spune că artile-

este timp pentru întreruperi și a- mînări, a declarat N. T. Fedorenko, intrucît dezvoltarea continuă a evenimentelor poate creea o atmosferă și mal primejdioasă în regiunea Orientului Apropiat. Izraelul trebuie să înceteze imediat și fără condiții agresiunea împotriva statelor arabe".Delegația sovietică a prezentat un proiect de rezoluție în care se cere ca guvernele interesate ca prim pas să înceteze focul și toate acțiunile militare ]a orele 20,00 G.M.T., 7 iunie. »După o scurtă întrerupere a ședinței, Consiliul - de. Securitate a adoptat acest proiect de rezoluție.
spune în declarație, nu va îndeplini imediat cererea generală a statelor privind încetarea neîntîr- ziată a focului, exprimată în rezoluția Consiliului de Securitate, LTniunea Sovietică își va revizui atitudinea față de Izrael și va lua o hotărîre referitoare la menținerea în continuare a relațiilor diplomatice cu Izraelul". Se înțelege de la sine, încheie declarația, că „guvernul sovietic va analiza și va înfăptui și alte măsuri necesare care rezultă din politica a- gresivă a Izraelului".

rale ale Vietnamului de sud, iar în domeniul politicii internaționale el a continuat să cîștige în sinul opiniei publice mondiale noi aderenți la cauza sa dreaptă.F.N.E., se spune în încheierea c omunicatului, va continua să lupte pentru independență națională și pentru a-și aduce contribuția activă la lupta popoarelor lumii pentru o pace adevărată, libertate si progres social.
x 

procedeze la o nouă mobilizare și la chemarea sub arme a rezerviștilor.
★WASHINGTON 7 (Agerpres). — Președintele Johnson a semnat un decret prevăzînd alocarea a 21 miliarde dolari pentru procurarea de armament și echipament militarSuma este destinată în special cumpărării de avioane, nave maritime și care de luptă. 

ria siriană a distrus patru. tancuri și trei mașini blindate dș transport ale armatei izraeliene, pe aripa stingă a frontului sirian. Comunicatul adaugă că forțele «siriene au provocat pierderi grele unor puncte întărite izraeliene în regiunea menționată mai sus și au scos din luptă o companie' și cinci tancuri izraeliene în regiunea Hagoshirm. Ele au distrus, de asemenea, fortificațiile izraeliene de la Tel El Kasr. Forțele fzrae- liene au încercat să se regrupeze în cîteva puncte ale frontului, dar armata siriană a continuat să le atace și le-a împiedicat.DAMASC 7 (Agerpres). — Postul de radio Damasc a anunțat miercuri că trupele siriene au reocupat localitatea Tel Shuna și au pătruns pe teritoriul izraelian, îndreptîndu-se spre Nazaret.CAIRO 7 (Agerpres). — Intr-un comunicat al Comandamentului suprem al forțelor armate ale R.A.U. difuzat de postul de radio Cairo miercuri după-amiază_ șe a- rată că inamicul a încercat a'i parașuteze trupe asupra lo ^Xității. Charm El Cheikh. unde sosiseră blindatele sale sub protecția bombardierelor. In comunicatul Comandamentului suprem al R.A.U. se arată în încheiere că inamîeuf a încercat să parașuteze alte trupe în diferite sectoare ale celei de-a doua linii a frontului din Sinai, dar ele au fost anihilate.CAIRO 7 (Agerpres). — Un comunicat al comandamentului suprem al forțelor armate anunță că forțele R.A.U. din Charm eșh- Cheikh, localitate* din strîmtoarea Tiran care domină accesul în golful Akaba. s-au regrupat cu forțele principale staționate la Sinai.CAIRO 7 (Agerpres). — Agenția M.E.N, anunță, citind ziarul „Al Ahram", că mai multe unități ale. armatei algeriene, totalizînd 1500 militari, au sosit marți în R.A.U. Ziarul adaugă că noile unități au ocupat pozițiile de luptă ce le-au fost destinate.BAGDAD 7 (Agerpres). — Un important contingent de trupe ale Arabiei Saudite a pornit nyJS'^uri spre Iordania pentru a luA , rltte la luptele împotriva IzraeluYdi, informează agenția M.E.N.. citind postul de radip Bagdad.KHARTUM 7 (Agerpres). — Guvernul sudanez a hotărît, la 7 iunie, în cadrul unei ședințe extraordinare, să semneze un tratat de apărare mutuală cu Republica A- rabă Unită.NOUAKCHOTT 7 (Agerpres). — Mauritania a hotărît să rupă relațiile diplomatice cu Statele Unite, anunță agenția France Preșse, 'citind surse oficiale din Nouakchott. • v
încetarea urmăririlor 
împotriva kurzilorBAGDAD 7 (Agerpres). — Șeful statului și guvernului irakian,' generalul Abdel Rahman Aref,.i a semnat un decret prin care se pune capăt tuturor urmăririlor împotriva kurzilor. Totodată, potrivit prevederilor acestui decre|, sînt puși în libertate numeroși deținuți. Generalul Aref a declarat că „această măsură a fost luată în conformitate cu politica dusă de guvern pentru a rezolva unitatea națională".*SANAA 7 (Agerpres). — Yemenul a hotărît marți seara să rupă relațiile diplomatice cu Statele U- nite. anunță agenția M.E.N. însărcinatul cu afaceri american a fost rugat să părăsească capitala yemenită. în următoarele 48 ore.
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