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Consiliul de Stat ai Republicii Socialiste România

DECRET
privind amînarea datei convocării 

Marii Adunări Naționale
Consiliul de Stat al . Republicii

Socialiste România- decretează:
Articol unic. — Data convocării 

«Marii Adunări Naționale, în cea

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

de-a Vil-a sesiune a actualei legis
laturi, stabilită pentru ziua de 28 
iunie 1967, se amină pentru ziua 
de 2'4 iulie 1967, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU. STOICA

PIN PECAPĂ

PE EXPLOATĂRI %
Mina Lupeni 106,6

' Mina Uricani 106,1
Mina Lonea 101,5
Mina Petrila 100,3

PE SECTOARE

Sectorul VIII Lupeni 118
Sectorul I Uricani 115
Sectorul IX Lupeni 115
Sectorul III Lupeni 113
Sectorul I Petrila 110
Sectorul V Lupeni 109
Sectorul I Lonea 108

e Tot ••• pe Ioc
-După rezultatele din cea de-a 

doua decadă, poziția combinatului 
e aproape identică cu cea de la 
sfârșitul decadei întîi. Cu zece zile 
în urmă, minusul era de 2 770 to
ne, acum e de 2 960 tone. Schim
barea nu e prea mare la rămî- 
nerea în urmă s-au mai adăugat 
200 tone. Adevărul e că se stă 
pe. loc. Dar din cauza cui ?

Mai întîi, însă,, din nou apre
cieri pentru hărnicia minerilor lu- 
peneni I Ascensiunea lor pe coor
donatele vredniciei a continuat și 
în decada a doua. La depășirea de 

.4 200 -tone, au mai adăugat în a- 
cest răstimp încă 1650 tone căr
bune. , Bine stau, de asemenea, mi
nerii de la Uricani; ei au o depă
șire de 2181 tone, cei din Lonea 
au „plug" 724 tone, iar cei din 
Petrila 200 tone.

Pe cît de însemnate sînt însă 
rezultatele acestor colective, pe 
atît , de „însemnate" sînț rămîne- 
rile în urmă ale altora. Și anu- 
țne: la Aninoasa graficul indică 
un rtiinus îngrijorător de 6 826 to
ne, iar la Vulcan — 4 285 tone. 
Colectivele de la Dîlja și Paroșeni 
sînt și ele datoare... cu cîte 357, 
respectiv, 440 tone.

Iată deci de unde provine mi
nusul.

• De ce doar de 
gradul zecimilor?

Conținutul de cenușă al cărbu
nelui brut a înregistrat o scădere

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Turneu oficial

Opera de stat din Timîșora va 
veni în turneu oficial la Petro
șani. La programul susținut de ar
tiștii timișoreni își va da concursul 
»i soprana Claudia Parada — prim 
solfstă a Teatrului „Scala" din Mi
lano. In program opera „Tosca" de 
Giaccomo Puccini, opereta „Silvia" 
de Kalman Imre și „Țara Surîsu- 
lui“ de Frantz Lehar. Opera Va in
cinta publicul petroșănean timp de 
trei zile.

Cadou prețios
Zilele acestea la biblioteca Casei 

de cultură Petroșani, s-a terminat 
asamblarea noului mobilier. Mobi
lierul constă din rafturi și para
vane decorative, panouri expoziție, 
panouri despărțitoare bibliotecă și 
rafturi bibliotecă. Este vădită linia 
modernă a mobilierului, linie ca'e 
încffită ochiul.

Spectacol de varietăți
Duminică la Casa de cultură Pe

troșani, formațiile cluburilor din

ÎN PECAPÂ
Foarte bine! Dar de ce doar de 
la 1,5 puncte la... 1.4 puncte, a- 
dică de o Zecime ?

E bine că mina Petrila și mina 
Paroșeni au extras în această de
cadă cărbune cu un conținut de 
cenușă sub limita admisă cu cîte 
0,4, respectiv, 0,8 puncte. La fel 
e bine că ia Uricani și Lupeni a 
scăzut conținutul de cenușă. Dar 
de ce doar cu cîteva zecimi ? De 
ce se mai menține Vulcanul cu 
un plus la cenușă de 4,5 puncte, 
Uricaniul — cu 2 puncte, Dîlja și 
Lonea cu cîte 1,9, respectiv, 1,2 
puncte ?

9 Un plus ce putea 
fi mai mare

Sectoarele de investiții încheie 
decada cu un plus de 12,3 m 1. Nu 
e rău ? Dar roadele săpătorilor 
noilor drumuri subterane puteau fi 
mai mari. Pentru aceasta se ce
rea, însă, satisfăcută o cerință: 
toate sectoarele să fi pășit în a- 
ceeași cadență. Insă nu s-a întîm- 
plat așa. In timp ce sectoarele de 
la Petrila. Lupeni, Bărbăteni și 
Paroșeni au realizat în plus cîte 
26. 25, 10,5, respectiv. 9.4 m 1 de 
lucrări miniere, altele — cele de 
la Lonea, Vulcan, Uricani, Ani
noasa au rămîneri în urmă de cîte 
27,2, 10,1. 9.4. respectiv. 7.5 m 1.

Pe cînd se va satisface și aceas
tă cerință — realizarea ritmică a 
pianului la toate sectoarele de in
vestiții ?

In pagina a 4-a :

O Situație încordată în A- 
den.

O Un nou sistem de încor
porare a tinerilor americani.

U Luptele din Vietnamul de 
sud.
• încheierea lucrărilor Go- 

mitetului O.N.U. pentru deco
lonizare.
• Declarațiile primului mi

nistru al- Angliei.
• Apelul președintelui Tu

nisiei.
• Comunicat comun al Pa

kistanului și Zambiei.

Petrila, Lonea și Casei de cultură 
Petroșani, vor prezenta un spec
tacol de varietăți muzicale. Iși vor 
da concursul formații de muzică 
ușoară, muzică populară, muzică 
simfonică, fanfară, soliști vocali și 
instrumentiști.

.Amooor!
Azi la ora 20, în sala mare a 

Casei de cultură din Petroșani, Tea
trul mic din București va prezenta 
spectacolul cu piesa în trei acte 
„Amoor !“ de Murray Schisgal.

Vor duce casă bună
La Cîmpu lui Neag, se lucrează 

la noua clădire în câre se vor in
stala Sfatul popular și căminul 
cultural. Clădirea va fi execțltatc. 
în stil rustic avînd la parter perete 
aparent de piatră, iar la etaj pe
rete aparent de lemn. Acum se 
toarhă planșeul de la etaj. în cu- 
rînd. cele două instituții se vor muta 
în noua clădire Și vor duce casă 
bună.

Savantul Coandă 
la simpozionul 
din Capitală consacrat 
efectului care-i poartă 
numele

Henri Coandă, reprezentant de 
seamă și pionier al aeronauticii 
mondiale, descoperitorul efectului 
aerodinamic ce-i poartă numele, a 
sosit miercuri la amiază în Capi
tală.

Marele savant român, stabilit de 
peste 5 decenii în Franța, a venit 
în tară pentru a participa ia lucră
rile simpozionului Institutului de 
mecanica fluidelor al Academiei cu 
Ierna „Efectul Coandă și unele a- 
plicații speciale ale aerohidrodina- 
micii" și la manifestările ce vor 
avea loc cu acest pfilej;

(Agerpres)

CUM PUTEM ÎNN2BILA PERSONALITATEA ORAȘULUI ?

DEVENI
O masă rotundă 
pe tema urbanis
ticii cu creatorii 
de frumos

De la -începutul anului, co
lectivul lotului din Petroșani 
al întreprinderii de explorări 
miniere, a Obținut succese fru
moase • în întrecerea socialistă. 
Astfel, . planul de producție pe 
primul trimestru a fost depă
șit cu 23 la sută, iar .produc
tivitatea muneji a fost reali
zată în proporție de 115,6 la 
sută. Și pe luna aprilie, cu toa
te că au întîmpinat greutăți 
la forare, sondorii și-.au. rea
lizat- planul Ia metri fizici fo
rați. dar la metri convențio
nali au rămas în utmă, reăli-

Realizările 
lotului de explo
rări miniere 

zînd abia 66,2 la sută din Cît 
era prevăzut. Pe luna măi, 
însă, situația s-a redresat: plă
nui de producție a fost . depă
șit cu 26 la sută, productivita
tea muncii a fost realizată- în 
proporție de" 1'22,1 la sută. Nu
mai pe luna mai- sondorii au 
forat în plus 203 m fizici și 44 
in convenționali. De asemenea, 
în perioada-ianuarie — mai la 
acest lot s-au obținut econo
mii la prețul de cost în valoa
re de 59 000 lei.

Cele, mai mari succese atît 
la producție, la producti
vitatea muncii cît și la econo
mii le-au obținut brigăzile de 
la sondele 5 505, 5 506, 5 416, 
5 417. S-au evidențiat în mod 
deosebit maiștrii sondori EMnu- 
lescu Florea, Anton Eugen și 
Cevală Grigore; sondorii șefi 
Popescu Titu, Săvulescu Ion,- 
ajutotul șef sondor Dinulescu 
Tudor,- sondorii Bălan Sevas
tian și Vîjăilă Ion,- podarul 
Nim loan; motoristul Popescu 
Florian. . .

Intre 19—21 iunie 1967, a avut 
ldc la Belgrad, întîlnirea Președin
ților celor două părți în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică.

Cu această ocazie, au fost e- 
xaminate posibilitățile de lărgire 
și adîncire a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științi- 
tice, precum și unele probleme pri
vind lărgirea schimburilor de măr
furi dintre cele două țări.

întîlnirea a decurs într-o atmos

MAI FRUMOS, 
MAI ATRĂGĂTOR

• Plantărilor orna
mentale — o notă 
j^ecificăl

• Unde-s locurile de 
agrement?

•Salubritatea — ce
rință elementară a 
civilizației I

•Se cere mai multă 
inițiativă, gust și 
pricepere

Lupeniul, o dată cu. întreaga. Vale 
a Jiului, a cunoscut în'anii socia
lismului prefaceri profunde. In lo
cul caselor scunde și igrasioase., au 
apărut blocuri moderne. Acolo.unde 
cîndva era un drum desfundat, pe 
marginea căruia creșteau buruieni, 
acum e o panglică de asfalt. Acolo 
unde altădată urîțenia maidanelor 
îți producea dezgustul, âu apărut 
zone verzi, scuaruri.’ Cine a cunos-
cut vechile colonii Braia. Cocs,
Ștefan, Lopștein, 
Central, a cunos
cut Lupeniul 
vechi. Vechiul 
însă avea să ce
deze locul... nou
lui. In locul ve
chilor colonii s-au 
înălțat blocuri 
moderne. Numă
rul blocurilor noi 
este de 79, iar al 
apartamentelor e 
impresionant . — 
2 684. La acestea 
se mai adaugă 
complexele co
merciale din car
tierele Braia și 
Viscbza, cine
matograful . Cul-

Un astfel de „tra
tament" este a- 
plicat arbuștilor 
decorativi de că
tre locatarii blo
cului A 3 (Tudot 

Vladimirescu 
ar. 80) 

/Continuare in pag. a 2-a i

feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Protocolul încheiat cu această o- 
cazie a fost semnat de Gbeorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în comisie și de Mus
tafa Săbiei, membru al Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în Co
misie.

La semnare a fost de fată A. Măl- 
nășan, ambasadorul României la 
Belgrad.

4
tural cu 500 de locuri, o școală cu 
16 săli de clasă, o creșă e'u 88 de 
locuri, spitalul S.M.S. cu 175 de pa- 

complex de deservire a

De asemenea, casele din cartie
rele Lopștein și Ștefan au fost re
novate, au fost, „âduse" și aceste 
cattiere în făgașul vremii. Dar tim
pului nostru nu-i este proprie mul
țumirea de sine. De aceea, se pune 
întrebarea : s-a făcut oare totul 
pentru punerea în valoare a tutu
ror rezervelor urbanisticii de aici ? 
Cine ar putea să-si dea mai bine 
părerea în această privință decît 
creatorii de frumos din oraș ? In 
acest sens am invitat la o masă ro
tundă pe membrii Cercurilor de 
artă plastică și de cineamatori de pe 
lîngă clubul sindicatelor din Lu
peni. Discuția a scos în evidență 
noi' posibilități pentru ca Lupeniul 
să’ dâVihă un oraș mai frumos, mai 
atractiv. Dar mai bine să-i lăsăm 
pe participant! să-si spună cuvîn- 
tui.

Tellmann Iosif, instructorul cer
cului‘de artă plastică :

— In orașul nostru au fost des-

P. BREBEN 
Foto : N. MOLDOVEANU



STEAGUL ROȘU

LUPENIUL POATE DEVENI
MAI FRUMOS, 
MAI ATRĂGĂTOR

(Urmare din pag. 1)

ființate țaț'dUFlle da bețpn dte cen
tru. S-șp lărgit trotuarele. Pe străzi 
se creează noi spații pentru flori, 
grâu gmengjat gape verzi fa unele 
Wșcm'i nei, Cartierul Lnpștein g 
fost renovat. Dar mai sînt și locuri 
care nu înfrumusețează de Ipp ora
șul. Dimpotrivă. Lg pcesțeș dm ur
mă mă voi referi. I,a blocul 200, 
nici acuși nq șînt amenajate zonele 
verzi. Oamenii ar ieși la muncă pa
triotică, dar n-aq cu ce să aducă 
pămînț fertil și să-l ducg din fața 
blocului pe cel cu pietriș și mo
loz, rămas de la constructori. Pe 
marginea trotuarului sînt aici gră
mezi de gunoi și pămînt. Căminele 
de vizitare, de la canalizările ce 
tree pe gici, șjnt înfundate. Nn se 
derșnjegză nimeni șă }e desfunde. 
Apa curge... pe stradă. La fel e și 
pe strada de la spital. In apropie
rea blocurilor turn e malul drept 
al Jiului. Cîtă diferență e între 
malul acesta și cel opus I Malul 
sting, care ține de preparație, e în
grijit, amenajat ca o faleza. Ți-e 
mai mare dragul să-1 privești. Cît 
despre celălalt mal. al „orașului", 
glțsta e împestrițat fp fiimpaie de

Uliii tecgțfiri 
tapate da <tețre 

piață.
— Curățenia în 

parcă n-ar fi a necesitate de fo
care zi, se face npmaj la pnufflite 
ocării, ne spune yflpl din cjneamq- 
tori, inginerul Ardeleanu Augus
tin, Prjn multe cartiere gle orașu
lui, mflȘinite J.C.Q. nu trec decjt 
fgppte par pepțru a ridjca gpnmu! 
ți nici cînd „trec" nu-1 ia pa tot, 
mai lasă de „sămînță".

Ceva și mai rău : se pape cp 
Inițiatorul unor gusturi proaste pș- 
țe chiar sfatul popular — r>e SPU- 
ne medicul Sepispj Andor. La blo
cul D 90, de exemplu, după ce lp- 
cațarii gu amenajat terenul viran, 
șantierul cje lucrări hidrgțehgipe 
Valea Jiului, aparținând Comitetu
lui de stat al apelor (pu aprobarea 
șfgțplgi. binpînțeleș) a depozitat 
gici aluviunile din Jip. țg început, 
să scape de gura cetățenilor, un 
buldozer a făcut „ceya” nivelgri, 
dar a „terminat” repede. Aștfel, tp 
10CU1 ungi frumps șj spațios țe- 
ren de joacă pențru cepjj, Ge putea 
fi amenajat aici, pu apărut „mo
numente" gje neglijenței : morma
ne de păiRint, ilumlnstul public a 
fost distrus, iar rufele de cele mai 
diferite cylori completează „dppo- 
nil“.
-^Vasgzică mai șînt multe neajun
suri, cape șe cer Femediate pentru 
ca Lupeniul să intre în „drepturile 
sale" urbanistice. Desigur că dum
neavoastră, creatorii fie frunips în 
primul rînd, îl vreți tot mai frumos.

mai primitor, cu personalitate pro
prie. De aceea v-aș ruga să veniți și 
Gp gmjjjjițe șugeștjj <ja pgre, sperăm, 
că edilii orașului ypr țipe^șpama — 
privind dezvoltarea din punct de 
VPfjere urbanistic a I.upeniylqi.

Țellgiann teste : Itendourțle §i ce
lelalte „formații" florale trebuie să 
fjp pîț m3> Riște- nu mai sînt la 
„ițteflă" gcele mormane scoase cît 
mai mult în relief. De asemenea, 
se cere ca la plantarea florilor să 
se țină seama de proporții. Pe o su

san cu mărfuri 
vfnzgtepii d'n

orașul nostru

PPițr după cîțiva agi t|e |g preda
rea blocului care se vede în clișeul 
alăturat (Aleea Castegilpr hr- 12) 
balcoanele au ajuns într-o stare 

tempptabi)ă

prafață mică pgt fj c,opcepțrgte mai 
multe flori, dar fără un amestec 
dp culori. Culorile pot fi alăturate, 
însă prin grupuri — cgvogre — 
Sgi'.opnțe.

Hegheduș Lazar, tinichigiu : Să 
fie desființate toate gardurile de pe 
strada principală, mai ales cele din 
lemn cu ulei,

Semsey Andor : Plantele orna
mentale pe care le folosim la în
frumusețare să ajbă Ptel mult P no
tă specifică locală. Să fie apropiate 
mai mult de natura înconjurătoare. 
Pot fi create alei de brazi, pini, li
liac sălbatic — de cate pădurile 
noastre nu duc lipsă.

Ardeleanu Augustin : 
din apropiere ar putea 
ele locuri de atracție. Șp

apă did uppst deal. Altfel... țp trei 
anotimpuri e apă și noroi pe șosea, 
iar într-un anotimp polej. Gu ace
leași investiții ca re se cheltuiesc la 
ora actuală s-gr putea face lucrări 
incomparabil mgi frumoase. Se ce
ea însă mai multă pj’pppupgre din 
partea sfătuite popular și pru#ppre 
din partea celor care conduc lucră
rile. Sînt convins cp și cetățenii ar 
face mai mult pentru ea localitatea 
în care trăiesc să fie piai frumoasă-

Ațn mai reținut și alțe propu
neri făcute de participapții la masa 
rotundă..

+ Este necesar ca piața de măr
furi să fie mai bine întrețippță, Re 
aici să mai treacă și organele In- 
șpecțjgj sanițgFe <je stat,

> Ar fi bine dacă fitilurile Jiu
lui si pirlalHi IMWte s-sr în4igte, 
iar lingă diguri Să fie amenaja*" 
zone verzi, să fie plantata fiori,

< E necesar ca locurile de joacă 
pegțtn copii șă fie o dată ampna- 
latp între blocuri șj împrejmuite cu 
garduri vii, de arbuști.

< La păstrarea zonelor verzi, a 
parcurilor trebuie antrenați cetă
țeni. Ce roșt mai au comite
tele de locatari dacg acestea mi des
fășoară nici o muncă educativă Ș* 
de mobilizare în rîndurile cetățeni
lor ?

Șip impune repararea la timp 
a șoselei, străzilor și trotuarelor.

+ Renovările și reparațiile imo
bilelor trebnte și ele făcute cy mai 
mult gust. Să fie evitate acele înzor- 
aonări interioare care reduc spa
țiul unor teepiuri' Ca fps* «re vi
trina Ip pofptărla „Cgșsfl" pare ră
pește cofetăriei o suprafață de cîțiva 
metri pătrați ? Tot s-au făcut aici 
reparații, de ce nu s-a amenajat >n 
spațiul liber alăturat șj p terasă ? 
Doar loc, în afară, era. Rosta gră
dină de vară e acum doar un „ci-, 
mjtir" dg materiale. Aspectul exte
rior al blocurilor, mai ales al celor 
din jurul restaurantului „Cina" poa
te fi și el schimbat.

Dar pentru ca propunerile să de
vină realitate, mai e nevoie de ceva 
în afară de materiale. E nevoie de 
inițjatjyă, gușt și pricepere ! Curg 
prtiștii ciubnlni sindicatului minier 
Lupeni îl au pe acel „ceva", mai 
ț'ămîne ea edilii sfatului popular 
șă ppnluereze cu aceștia. E doar în 
interesul orașului pe care-1 gospo
dăresc.

In majoritatea școlilor djn Valea Jiului s-au organizat cu ocazia în
cheierii anului școlar expoziții ale „mîinilor îndemînalice". Iată expozi
ția de te Șpopia generate nr. țț din Petroșani.

0 încununare de strădanii
Mul t așteptata va

canță mare a venit. 
Clopoțelul nu mai su
nă la începerea sau 
sfîrșitul orelor. Și 
totuși, la Școala gene
rală nr. 1 din Petrila 
parcă n-a venit încă 
vacanța. In curtea șco
lii un grup de băieți 
3U încins lin meci de 
fptbal. In școala intră 
continuu mame și fe
tițe. De ce oare numai 
mame și fetițe — îți 
pui nedumerit între
barea ? Un fcagpiept de 
discuție între două 
mame, care tocmai in
trau Re poarte școlii 
a dezvăluit taina. Mer
geau să viziteze expo
ziția de lucrări de mî
nă. Curiozitatea te în
deamnă să te alături 
celor ce intră in școa
lă. Intr-adevăr e fru

moasă. E greu de sta
bilit cgre din cele 
peșțe 300 exponate 
sînt deosebite. Privești 
fiecare lucraFe cu ad, 
mirație. Profesoara de 
lucrări practice Maniu 
Elena vine în ajutorul 
vizitatorilor.

— Această față de 
masă, lucrată cu mo
tive naționale, aparți
ne elevei Apostol Ma
riana din clasa a V-g. 
Lucrarea a fost de 
.altfel premiată la con
cursul ce a avut loc la 
Casa pionierilor din 
Petroșani. ;
, llg; pentru
băieți atrage atenția 
nu numai prin migala 
și iscusința cu care a 
fost lucrat ci și prin 
gust și fantezie. Pe 
buzunarul șorțulețului

a fost brodat un pui
șor de vrabie ciripind 
pe crenguța unui măr 
înflorit. Aparține ele
vei Țuțuian Doina din- 
tr-a VI-a. Eleva Vincze 
Ghizela a prezentat 
un costumaș de stofă 
pepit ce reliefează, 
încă de pe acum, ta
lentul ei în ale croito
riei. De o bună apre
ciere se bucură și lu
crările elevelor Muru 
Emilia, Carpen Dorina, 
Halnai Lucia, Olteanu 
Felicia. ȚiAte lucrările 
expuse sînt frumoase, 
utile. Expoziția e o 
încununare ®«trădaniei 
elevelor din clasele 
V—VIII îndrumate de 
profesoara Maniu Ele
na de a învăța să exe
cute lucrări frumoase 
și utile.

D. C,

Lu căminul cultural din Cimpa

NENEA cmINHALA trebuie
ridicata pc 0 TREAPTA SUPERIOARA

-O

fi Iz*

:X3l

Pe Ateva Nas-î^ter, pavelele au test „Ilșcelits" pe 
iraele peltate, repararea se asini,,.

Dealurile 
deveni și 
cere însă 

Huli multă inițig-
tivă din partea 
sfatului popular. 
Ducă dealul dip 
spatele restau
rantului „Cina", 
cp! de la spital 
ca și cel din ser
pentina Ștefanu
lui ar fi frumos 
taluzate, ,,îmț>ră- 
r ate" cu Iarbă și 
«țin loc în lop s- 
șezată'cîte o ban
că, s-ar schimba 
imediat înfățișa
rea. Ar fi Și Stța- 
dq principală des
congestionată șje 
aglomerație.. Con- 
•ider, de aseme
nea, că tot pe li
nul țlin aceste 
dealuri s-ar putea 
deschide up res
taurant sau s> co
fetărie cu scări 
și... terasă. In 
spatele „Cinei", 
de f^emnlu. Iar 
ea țț .îeeesița- 
te imediată se 

cazțgjj- 
pîrîului 
4* la 

de

jlRpupp 
zarea 
ce vine 
rezerv efu

Cămimtl cultural dip Cimpa, 
atrage un număr destul de... 
restrînș ga Igeiijlgri. fe-j de
termină șă vină la cămin pe 
cei cîțiva tineri care-1 vizi
tează totuși, ee oferă căminul 
cultural tineretului sătesc de 
aici ?
pi cărpr răspuns vom Căutr 
șă-1 dăm - ■ -
trebui să începem cp prezen
tarea aspectului exterior al 
Clădirii căminului, care — în 
alte părți — îndeamnă la po
pas și trezește curiozitatea. 
Dar nu putem spune decîț că, 
cu ani în urmă — mărturisesc 
vecinii — clădirea aceasta era 
una dintre cele mai frumoase 
din localitate. Acum însă... 
dacă Ion Slavicj ar trăi mar 
fi găsit altundeva un proto
tip mai nimerit de casă pen
tru a-și situa acțiunea cărții 
sale „Moara cu noroc" decî1. 
aici- Intre bălți și bălării, bă
tută de vînturi, de ploi și de
spartă, moara părăsită (a se 
citi căminul cultural) dir, 
Cimpa așteaptă, de ani de 
zile, venirea unui restauratoi 
s-o pună la punct. Dar nu 
vine nimeni- Nu vin dSPÎt- 
cei o mînă de țineri artiști a- 
matori — ,.sateliții" entuzias
tei și pasionatei animatoare 
culturală de aici, înv. Maria 
Pâtrăscoiu. Foaie ar vani 
mai multi, poate și numărul 
cititorilor frecvenți ai biblio 
tecii ar fi mai m»re. poate ar

igță dogă întrebări

aici. Poate că ar

avea ceva de învățat aici, 
dacă...

Dacă bibliotecara Nemeș I- 
liuca. n=ar fi atît de refract 
tară la tot ce privește spri
jinirea desfășurării muhojf 
culturala, dacă tov- ipv. Fă- 
tFășpeiu mgr fi singura eațe 
încearcă -- cp mult succes u- 
neori — să facă ceva, dacă 
Sfatul popular Petrila și Co
mitetul pentru cultură și artă 
Petroșani ar manifesta mai 
multă inițiativă și preocupare 
pentru înlăturarea serioaselor 
carențe care împiedică munca 
cultural-edueativă de aici, da
că clădirea...

Am fost, luni 
tele căminului 
Cimpa. Asistînd 
artiștilor 
vorbă cu 
atrage la 
ța de a 
bună prezentare în concurs, 
la faza regională, Altfel n-ar 
veni. Ce să vadă, ce să facă 
aici ? De văzut n-au altceva 
în afara „firmei" acestui lă
caș de cultură (adică diplo
mele cîștigate de-a lungul a- 
, iilor, afișate, pe un perete) 
iar de făcut eerar putea să 
facă ei cînd nici cei obligați 
de funcție (!) nu fac nimic. 
Cu justificată indignare ne în
trebau 
permite 
vrea la 
Faptul

în perioa- 
asidue pentru 
admite nici o 
programul bi- 
a fi Ia unison

seara, oaspe- 
culțural . djn 
la repetițiile 

amatori am stat de
cîțiva dintre ei. Nu-i 
cămin decît... dorin- 
se pregăti pentru a 

în

acei tineri de ce se 
bibliotecarei să facă ce 
acest cămin cultural ? 

eâ închide instrumen-

tele muzicale ale orchestraț
iilor tocmai acum 
da pregătirilor 
concurs, că nu 
derogare de la 
hliatecii pentru
cu OFâle de repetiții ale Rrți§; 
Iilor amatori, nu . respectă cor 
munieările Comitetului pentru 
cultură și artă — într-un cu- 
vînt refuză orice sprijin pem 
tru munca culturală — toate 
acestea pot fi trecute așa ușor 
cu vederea ? I Cum poate de- 
veni căminul cultural din 
Cimpa un centru de atracție, 
unde tinerii și vîrstnicii să-și 
poată folosi în mod instruc
tiv, educativ și recreativ tim
pul liber, cînd totul este lă
sat la bunul plac al singurului 
animator cultural (I) remune
rat de aici —. bibliotecara ?

Toți factorii care pretind că 
contribuie la ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii 
cultural-educative trebuie să 
determine neapărat o „schim
bare la față" la căminul cul
tural din Cimpa. Sub toate 
aspectele. Se cdre inlronată 
aici o judicioasă organizare a 
muncii, un aer nou care să 
determine, în afara unor ie- 
zultate bune iminente, și 0 
afluență continuă a locuitorilor 
spre cămin.

V. TEODORESCU
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Consemnări pe marginea unei ședințe 
de comitet orășenesc

In actualul articol am vrea să 
vedem — chiar dincqlq de viața 
organizației — unele aspecte care 
lezează q anumită calitate.

Să începem- Este îndeobște cu
noscut, că se depune un yplum 
mare de muncă pentru educarea 
comuniștilor, a masei largi de oa-. 
meni ai muncii în spiritul vremi- 
iar de azi. In adunările de partid, 
de exemplu, șe arhidiscuță despre: 
„înalta cinste de 4 fi membru de 
partid", „apărarea avutului ob
ștesc", „disciplina de partid obli
gatorie pentru toți" etc. Se poate 
afirma cu toată cprtilpdines că. 
deși în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază se face uneori 
exces de „educație", oamenii au 
totuși lipsuri pe care nu ar trebui 
Să le aibă.

,-:Da o recentă plenară a Co
mitetului orășenesc de partid Pe- 
trila s-au dezbătut probleme im
portante ale disciplinei de partid 
și de stat (trebuie arătat că cele 
ce urmează nu caracterizează ac
tivitatea comuniștilor din Petrila, 
dar totuși mai există cazuri).

ComunÎRtiiI în mMR£& 
familie fi societate

In orașul Petrila se găsesc, cu 
prisosință, nenumărate exemple de 
comuniști a căror conduită în 
muncă, familie și societate este 
așa cum trebuie. Am aminti, deși , 
poate oamenii din modestie nu se 
simt tocmai bine — pe Dumbră- 
veanu Mihai, Cuciș Gheorghe, 
Croitoru Gheorghe, Orban Iosif de 
la E. M. Petrila, Danciu Moise, 
Oancea Gheorghe, purcin Gheor- 

Au sosit ziarele proaspete

Cu o săptămână , in 
urmă, la un număr de 
trei blocuri de locuințe 
din cartierul Carpați 
(23, 24 și 25) s-au e- 
fectuat cîteva lucrări 
de întreținere și anu
me : înlocuirea jghea
burilor corodate de ru
gină, a burlanelor lip
să și punerea la punct 
a acoperișului.

Din aceste lucrări au 
rezultat trei categorii 
de reziduri : cantități 
însemnate de funingi
ne căzută sub streșini 
în jurul blocurilor, 
jghiaburiie vechi din 
tablă și țigla spartă.

Normal funinginea, 
tabla veche și țiglele 
sparte trebuiau eva
cuate de pe terenul 
înconjurător.

Intr-adevăr, evacua
rea a început cu fu
ninginea presărată pe 
spb streșinile blocu
rilor. Dar nu de către

ghe și alții de lg E. M. Lonea, 
laneu Aurel de la preparația Pe- 
trila, Aribășoiu Matei, Niculescu 
Vașile din înyătămînt și alții.

Aceștia șipț oamenii, comuniștii 
reprezentaturi.

par alături de ei, avem și pe 
alții, nu mulți la număr, dar care 
— cu tot ajutorul — trebuie să 
recunoaștem că nu ne fac cinste. 
Șînt unii cp Vesa Nicolae. Grama 
Octayian de la E. M. Petrila, 
Păun Marcu, Duc Carol, Colda 

VIAȚA DE PARTID
Ionel de la E. M- tpnea, Djncă 
de la preparația Petrila care sjnt 
numai cu numele comuniști.

Plenara comitetului orășenesc de 
partid Pciriiq a luat atitudine fa
ță de unii membri de partid ca 
Țurlea Cornel, Șzilagyi Gayrilă de 
Ia E. M. Lansa, Sprînoenatu Gheor- 
ghe și Munteanu Tiberiu de la 
E. M. Petrila, Tătar Terezia de la 
preparația Pptrila căreia i s-a des
făcut contractul d,e muncă pentru 
nemotivate. In plenară ș-a pus 
problema : Ce facem cu comuniști 
ca Gaida Ioșif, pincă Nicolae, Pe
trescu Ana, inginerul Răduleșpu 
Adrian (lucra la preparația Petri
la) care și-au părăsit familiile ? Ce 
poziție au luat organizațiile de 
bază de partid ?

Nu s-au fras «are 
concluzii ?

Un capitol foarte neplăcut al 
analizei făcute în plenara comi
tetului orășenesc de partid l-a 

NQTA

PE CÎWD
EVACUAREA?

constituit abaterile grave de la fo-, 
losireq fondului de 1 la aulă- A’ 
ceste abateri au avut loc în sec
torul de investiții al minei Petrila. 
Anul trecut sectorul a qbținut re
zultate bune. Pentru acest fapt, 
pentru unele performanțe mai deo
sebite s-au acordat premii (de 
16 00(1 lei) Cum au fost jfisă fo
losi ie aceste fgpdprj ?

PupiS un vechi obicei — pe cgre 
încă odată afirmăm criticile n-au 
reușit să-1 dezrădăcineze — pen
tru banchete. Ș-au făcut 4 (patru 
cunoscute) banchete, cică pentru 
qarpepii cu performanțe deosebite, 
la cabana Rusu și la „Transilva
nia" A luat muncitorul miner Tă- 
taru Gheorghe 1 500 lei primă pen
tru activitate „deosebită", a predat 
imediat „qrganizațprilpr" — teh
nicienii Niedermaier Ludovic și 
Zecheru Gheorghe — 1 400 Iei pen
tru banchete. A luat Graur Vașile 
de două ori cîte 1 500 lei și n-a 
mai rămas decîț cu 550 lpi- Au 
mai luat și alții și tot așa au pățit.

Două lucruri prezintă interes: 
Intîi: că de la banchetele sec

torului de investiții al E. M. Pe
trila au mai rămas ceva hapi ne
justificați și că organizatorii — 
unii membri de partid — șimțin- 
du-se cu „musca pe căciulă" n-au 
binevoit să participe la plenara 
cornii etului orășenesc Petrila.

Al doilea: Tovarășul inginer 
Mpru Emil, ȘPful explpafării, a de
clarat Jn plenară (consemnat în 
procesul verbal) că nu are cunoș
tință de cele întîmplate. Aceasta 
după atîtea cazuri similare dez
bătute 1

Vom reveni!

I.L.L., ci de către 
ploaie. Precipitațiile a- 
bundente din ultimele 
zile au spălat funingi
nea de n-a rămas nici 
urmă. Jghiaburiie vechi 
și țigla spartă au ră
mas. Pot fi văzute și 
acum în jurul blocu
rilor. ploaia n-a avut 
ce le face, n-a putut 
să le spele. Persistă 
așa cum persistă și 
neglijența I.L.L, care 
n-a lichidat cu prostul 
obicei de a lăsa pe 
unde trece urme sub 
forma grămezilor de 
moloz și materiale a- 
bandpnate.

Cam cîtă ploaie ar 
trebui să cadă pentru 
a urni din jurul aces
tor blocuri jghiaburiie 
vechi și grămezile de 
țiglă spartă ? Dar pen
tru a spăla, o dată 
pentru totdeauna, ne
glijența I.L.L. ?

8RURIL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI 
A W U W T A

In gppl școlar țp6T— mw, în Grupului șggUr mi
nier Petroșani funcționează :

I. ȘCPAÎA FRQFESIQNAIĂ pe ucenici -= curs 
PF 11 eu IRMĂfPAREJf 6WCTAIIT4T’-

Electricieni de mibft
Lăcătuși de mini-
Strungari.
Sudori.
Durata de școlarizare este de 3 api. Șe primesc ahsei- 

venți a» Școlii generale (de 8 sap 7 ani) în vjrșță pînă la 
18 agi.

înscrierile la cgncnrșul dp gdmițerp se iac pjna la I 
iulie 1967 }g SCdml Grupului școlar din sir- Republicii np 7 
pe baza uițgj cereri însoțită de următoarele gete:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală).
—- Certificat de absolvire a 8 sau 7 clase în original.
— Certificat medical eliberat de pojiclipicp în cgj-e can

didatul aste lugt în evidență.
— Buletin de analiza singelui, efectuată cu maximum 3 

săpiămjni înginte de concurs și rezultatul examenului radio- 
legjc pulmonar, efectuat eu cel mțilt 3 lupi înainte de concurs,

Concursul de admitere ' se va ține între 1 și 12 iulie 
1«67, Și Coasta dîl>>

Vi?ița medicală.
Probe șerise și orale la matematică Și limba rqmână.
II. ȘCQALA PROFESIONALA, CURS SERAI, CU URMĂ

TOARELE SPECIALITĂȚI:
— Făcăfuși pțocanipi (întreținere și reparații) pentru in

dustria constructoare de mașini șj a prelucrării metalelor.
Strungari.

--- Sudori,
Plirgtp do școlarizare este de 3 ani. Se primesc munci- 

lori absolvenți ai școlii generale (de 8 sau 7 ani, care fac 
dpvgtiă Gă lucrează in producție, în meseria pentru care ur
mează a fi școlarizați).

înscrierile la concurs șe fac indiferent de vîrsta candi- 
daților, în perioada 15—31 august 1967 pe baza unei cereri 
ÎBSOtițP do următoarele gețe:

— Certificai 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—16 septembrie 

1969 și va eonsta din : 4
Prgbe șerise și orale la matematică și limba româna.
III. ȘCOALA TEHNICĂ DE PERSONAL ȚEHNIC — 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. în vîfsță piuă la 35 ani-

IV. ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI — CURS DE ZI 
CU URMĂTOARELE SPECIALITĂȚII

— Maiștri electromecanici de mină.
— Maiștri miner},

Maiștri lăcătuși mecanici pentru industria construe 
togre de mașini si a prelucrări) metalelor.

In școala țehnică de maiștri se primesc candidați recru
tați din expțoatările miniere pe bgzg planului de școlarizare,

Informații suplimentare se pot obține zilnic Ia secretaria
tul școlii, «au lg telefon 1574 între ere]e 7—19.

O. €. L. ALIMENTARA
Petroșani

ANGAJEAZĂ DE URGENȚA DOI CONTĂPIU I CU SA

LARII ÎNTRE 1 175 ȘI 1 300 LEI LUNAR.

CONDIȚII DE ANGAJARE: STUDII MEDII ȘI 7 ANI 

VECHIME ÎN FUNCȚII ECONOMICE.

22 iunie

18,00 La ordinea zilei. Organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. Locul de muncă — 
element principal în organi
zarea producției.

18.20 „Mult e dulce și frumoasă". 
Emisiune de limbă română 
contemporană. Vorbește lec
torul universitar Grigore 
Brincitși.

18,30 Pentru capii; „Filmul ^Bu
nicul fals",

18,40 Pentru tineretul școlar: stu
dioul pionierilor.

19.20 Telejurnalul de seară.

TELEVIZIUNE
PROGRAM DE RADIO

23 iunie

20,00 Gong. Emisiune de actuali
tate teatrală.

20,15 Teleglob. Emisiune de călă
torii geografice. Roma.

20,40 Memoria peliculei.
21,10 Cîntă soprana Iolanda Măr- 

culeșeu-
21,30 De la Giotto la Brâncuși — 

emisiunea a V-a. Prezintă 
Ion Frunzeti.

21,50 Dosarul nr...
22,05 Din culisele muzicii ușoare,
22,25 interpret! celebri; Jean 

Pierre Rampal-
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I : 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport;
6,20 Radio-publicitate; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 8,00 Tot îna
inte; 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 
La microfon, melodia preferată;
9,25 Sfatul medicului; 9,30 Pro
gram muzical; Ț0,10 Curs de lim
ba rusă; 10,30 „Poemul patriei" 
de Laurențiu Profeța; 11,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică e- 
conamieă; 11,18 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică ușoa
ră; 12,00 Muzică ușoară de Richard 
Stein; 12,15 REVISTA REVISTE
LOR LITERARE; 12,25 Muzică u- 
șoară; 12,45 Cîntece populare; 13,QQ 

RADIOJURNAL: 13,13 Succese gie 
muzicii ușoare; 13,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 Cîntă G;eă Petres
cu; 14,15 Dumbrava minunată; 
„Aici Bița poștărița"; 14,30 La braț 
eu muzica ușoară; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 CĂRȚI CARE VĂ 
AȘTEAPTĂ; 15,30 Ansambluri ar
tistice școlare; 15,30 Compozitori 
și ințprpFeți; J§,4Q Radiq--PUhlici- 
țate; 15,60 Jocuri feciorești; 1(5,00 
RADIOJURNAL. Spart. Buletin 
meteorologic; 16,15 Recital de e- 
peră Dan Iprdăchescu: 16,30 Con
curs cu public; 16,50 Cîntecel de 
VQie bun#; 17.0Q Piese corale da 

Nicolae Lungu; 17,1Q IN SLUJBA 
PATRIEI; 17,40 Concert-ghicitoa- 
re (muzică de operă); 18,00 BULE
TIN DE ȘȚIRI; 18,25 Cîntă Alin 
Noreanu și Sara Montiel; 18,40 
ANȚENA TINERETULUI; 19,00 
Cqncerț de melodii românești;
19,30 Sport; 19,40 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,50 Din re
pertoriul cîntăreței Maria Pietrar1: 
și al taragotiștului Iosif Mihuț; 
21,05 EDIȚIE RADIOFONICA I. L. 
Caragiale; 21.25 Melodii — maga
zin; §2,00 RADIOJURNAL- Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 Inter
ferențe lirice — muzică ușoară: 
22,45 MOMENT POETIC; 23.00 
Muzică ușoară; 24,00 BUJ.ETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Melodiile nopții; 2,55 
^3,90 rudetin DE ȘTIRI.
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In legătură cu evenimentele din Orientul Apropiat Situație încordată în Aden
Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
In ședința de miercuri dimineață 
a sesiunii extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată 
examinării situației din Orientul 
Mijlociu. Au luat cuvîntul George 
Brown, ministrul afacerilor exter
ne al Marii Britanii, Mahmoud 
Fawzi, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv al R.A.U. pentru afa
cerile externe, Otto Krag, primul

Plenara L(. al P.LII.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 

genția TASȘ transmite că la 21 iu
nie au luat sfîrșit lucrările Ple
narei C.C. al P.C.U.S. In ultima 
zi a lucrărilor au continuat dis
cuțiile pe marginea raportului 
„Despre politica Uniunii Sovietice 
în legătură cu agresiunea Izraelu- 
lui în Orientul Apropiat", prezen
tat de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S. A fost 
adoptată în unanimitate o hotărî- 
re în această problemă.

Plenara a ascultat și aprobat te
zele C.C. al P.C.U.S. în vederea

Apelul președintelui Tunisiei
TUNIS 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Tunisiei, Habib Burghiba, 
a rostit un discurs în care a adre
sat țărilor arabe un apel la evita
rea „neînțelegerilor și suprasolici
tărilor verbale care nu pot duce la 
nimic". El a declarat că nici tancu
rile și nici avioanele nu sîrit o con
diție esențială a victoriei.

Referindu-se la posibilitățile de 
soluționare a problemelor existen
te în prezent în Orientul Apropiat,

A

încheierea lucrărilor 
pentru decolonizare

DAR ES SALAAM 21 (Ager
pres). — In capitala Tanzaniei s-au 
încheiat marți lucrările Comitetu
lui O.N.U. pentru decolonizare („Co
mitetul celor 24“). Participanții au 
adoptat două rezoluții care con
damnă colonialismul. In una din a- 
cestea se cere tuturor țărilor din 
lume să înceteze orice colaborare 
cu Portugalia, R.S.A. și Rhodesia, 
pînă cînd acestea nu vor pune ca
păt politicii lor rasiale. Intr-o altă 
rezoluție, în care este condamnată

Comunicat comun 
al Pakistanului 
și Zambiei

RAWALPINDI 21 (Agerpres). — 
In comunicatul comun publicat la 
încheierea vizitei președintelui 
Zambiei, Kenneth Kaunda, în Pa
kistan se subliniază că președinții 
celor două țări „condamnă agresiu
nea" în Orientul Apropiat și con
sideră că „nici unei țări nu-i este 
permisă anexarea de teritorii cu
cerite pe cale militară".

Președinții Ayub Khan și Ken
neth Kaunda, se spune în comuni
cat, au discutat problema vietna
meză, apreciind războiul din Viet
nam dreDt un pericol pentru pacea 
mondială. Ei au reafirmat dreptul 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
propriul destin, fără amestec din 
afară.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru creșterea importanței și ro
lului O.N.U.. pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în acest organism, precum și 
pentru realizarea dezarmării gene
rale și totale. Președintele Ayub 
Khan a acceptat invitația de a vi
zita Zambia. 

ministru și ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, și Mika Șpi- 
liak, președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia. Du
pă o scurtă intervenție a minis
trului de externe al Izraelului, 
Abba Eban, în cadru] dreptului 
de replică, ședința s-a ridicat.

Ședința a fost reluată la ora
21,25 (ora Bucureștiului).

jl-a imheial iunarile
celei de-a 50-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 

Plenara l-a eliberat pe Iuri An
dropov din funcția de secretar al 
C.C. al P.C.U.S., în legătură cu 
numirea lui în funcția de preșe
dinte al Comitetului Securității de 
Stat de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. Plenara l-a ales 
pe Iuri Andropov, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

președintele tunisian a menționat 
necesitatea unității de acțiune a ță
rilor arabe și că acțiunea diploma
tică ar constitui baza succesului 
bătăliei arabilor.

El a cerut apoi șefilor misiuni
lor diplomatice in Tunisia să trans
mită guvernelor lor apelul Tunisiei 
de a sprijini, in cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., lupta arabilor.

Comitetului O.N.U.

politica Portugaliei față de terito
riile sale coloniale din Africa, se 
cere să se asigure toate condițiile 
necesare pentru pregătirea popu
lației din aceste teritorii în vede
rea acordării independenței.

Înainte de Dar Es Salaam, Co
mitetul celor 24 a ținut ședințe la 
Kinshasa și la Kitwe (Zambia), un
de a studiat, de asemenea, proble
me legate de situația coloniilor din 
Africa. Din capitala Tanzaniei, 
membrii comitetului vor pleca di
rect la New York, întrucît au anu
lat ședințele pe care urmau să le 
mai țină la Bagdad și Damasc.

CIOCNIRI VIOLENTE LA ATLANTA
O persoană a fost ucisă și alte trei rănite ca urmare a incidentelor 

rasiale care au izbucnit marți seara, pentru a patra noapte consecutiv, 
în cartierul populației de culoare din Atlanta, statul Georgia. Printre 
victime se află și un copil de nouă ani. Intre poliție și demonstranții 
de culoare s-au produs ciocniri violente, în timpul cărora s-au auzit 
focuri de arme.

GREVA FEROVIARILOR ENGLEZI
Peste 2 000 de feroviari de Ia sta

țiile de mărfuri din Londra au de
clarat grevă în semn de solidarita-

Cassius Clay a fost 
condamnat

Tribunalul din Houston (Texas) 
l-a recunoscut vinovat pe campio
nul mondial de box la toate cate
goriile, Cassius Clay, de a fi refu
zat să satisfacă serviciul militar. 
Cassius Clay a fost condamnat la 
cinci ani închisoare și o amendă de 
10 000 de dolari. Avocații campionu
lui mondial de box au declarat că 
vor face apel. Boxerul american se 
află pînă atunci în libertate pe o- 
cauțiune de 5 000 de dolari, astep- 
tînd hotărîrea definitivă.

ANKARA 21 (Agerpres). — Vi
zita oficială în Turcia a șahinșa- 
hului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, s-a încheiat 
miercuri. In comunicatul comun 
dat publicității, șefii de state ai 
Turciei și Iranului au constatat cu 
satisfacție identitatea punctelor lor 
de vedere în ce privește conflic
tul din Orientul Mijlociu. Cele 
două țări „își reafirmă opoziția 
față de folosirea forței ca mijloc 
pentru asigurarea unor avantaje 
teritoriale și politice". Cei doi șefi 
de state, se spune în comunicat, 
își reafirmă, de asemenea, prie
tenia lor față de națiunile arabe 
și importanța pe care o acordă 
salvgardării drepturilor legitime 
ale acestor națiuni.

★

KHARTUM 21 (Agerpres). — 
Guvernul sudanez a adoptat noi 
măsuri, împotriva unor persoane, 
companii și societăți britanice și 
americane. Astfel, profesorilor â- 
mericani și englezi de la Univer
sitatea din Khartum li s-a comu
nicat miercuri că funcția lor în
cetează. Tot miercuri a fost anun
țată naționalizarea companiei bri
tanice ce administra portul Sudan. 
Toți agenții străini vor fi înlo- 
cuiți cu cetățeni de origine suda- 
neză. De la Ministerul Lucrărilor 
Publice s-a anunțat oficial că o 
serie de proiecte finanțate de a- 
mericani vor fi suspendate. Cabi
netul sudanez a cerut să fie pre
gătit un raport în acest sens, a- 
vîndu-șe în vedere posibilitatea 
finanțării lor din alte surse.

Declarațiile primului ministru al Angliei
LONDRA 21 (Ager

pres). — După îna
poierea sa de la Pa
ris, primul ministru 
britanic, Harold Wil
son, a făcut □ decla
rație in Camera Co
munelor în legătură 
cu convorbirile pe ca
re le-a avut la Pala
tul Trianon cu preșe
dintele Franței, de 
Gaulle.

A fost un schimb 
de păreri extrem de 
util și foarte larg a- 
supra situației interna
ționale îh ansamblu — 
a spus premierul bri
tanic, A fost exami
nată, în mod special, 
situația din Orientul 

Mijlociu. Am căzut de 
acord — a adăugat 
Wilson — să menținem 
o legătură strînsă în 
vederea promovării u- 
nei soluții juste și du
rabile a problemelor 
acestei regiuni.

In ceea ce privește 
cererea de aderare a 
Marii Britanii la C.E.E., 
Wilson a declarat că 
președintele Franței a 
insistat asupra punc
telor de vedere pe ca
re le exprimase ante
rior în această privin
ță. Primul ministru 
englez a subliniat că. 
la rîndul său, a expus 
președintelui de Gaulle 
motivele pentru care

te cu lucrătorii din stația Strat- 
fort, care au refuzat să vină la lu
cru ca urmare a nemulțumirii pro
vocate de condițiile de angajare. 
Există pericolul ca greva să se ex
tindă. Presa scrie că dacă acest 
conflict nu va fi reglementat în vi
itoarele cîteva zile, la Londra vor 
crește prețurile la carne, fructe, 
pește și alte produse.

Schimb de focuri la frontiera dintre Rhodesia 
și Zambia

Intre forțele de securitate rhodesiene și un grup de patrioți africani 
a avut loc marți un schimb de focuri in regiunea situată la frontiera 
dintre Rhodesia și Zambia, anunță agenția France Presse citind un co
municat al Ministerului Informațiilor al Rhodesiei. Comunicatul nu fur- 
niteaZă alte amănunte privind ciocnirile care au avut loc.

ADEN 21 (Agerpres). — In orașul 
Aden situația s-a menținut în: con
tinuare încordată în cursul nopții 
de marți spre miercuri, după inci
dentele violente de marți, soldate 
cu 20 de morți și mai mulți răniți, 
în urma revoltei trupelor federale 
din Arabia de sud — cantonate în 
două tabere din cartierul Sheik 
Othman. Schimburi de focuri au 
fost semnalate în cartierul Crater, 
unde poliția, alături de soldații fe
derali și populație — căreia i-au 
fost distribuite arme — au atacat

Un nou sistem de încorporare 
a tinerilor americani

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a S.U.A. 
a adoptat marți cu 337 voturi pen
tru si 89 contra un proiect de lege 
prin care se modifică sistemul de 
încorporare a tinerilor americani 
în armată. In baza noii legi, prio
ritatea la încorporare o vor avea 
tinerii de 19 ani. In funcție de nece
sitați, efectivele armate vor putea 
fi completate prin încorporarea ti
nerilor de 20 de ani și în cele din 
urmă a tinerilor de 26 de arii. In 
virtutea legii care expiră la 30 iu
nie, încorporarea se făcea în ordi-

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 21 (Agerpres). — Tru

pele patriotice sud-vietnameze au 
atacat marți cu obuze și mortiere 

consideră că nici una 
dintre problemele ce 
stau in calea aderării 
Angliei la Piața co
mună nu este de ne
rezolvat.

Wilson a precizat, 
totodată, că, în cursul 
convorbirilor sale cu 
președintele de Gaulle, 
a fost acordată o deo
sebită atenție perspec
tivei cooperării tehno
logice între cele două 
țări, în special în do
meniul electrotehnicii, 
al mașinilor de calcul 
și al cercetărilor știin
țifice, precum și în do
meniul folosirii ener
giei atomice în scopuri 
pașnice.

Acord de frontieră bulgaro-furc
In urma tratativelor dintre dele

gațiile Bulgariei și Turciei, la So
fia a fost semnat acordul de fron
tieră dintre cele două țări.

Agenția B.T.A. menționează că

Cutremur de pământ Ia Tașkent
Agenția TASS transmite că marți a fost înregistrat la Tașkent un 

nou cutremur de pămînt de gradul 5. El s-a produs la numai 24 de 
ore după un altul de aproximativ aceeași intensitate.

B.F.G. actpptă condițiile me
Ministerul de-Externe al Brazi

liei a făcut cunoscut că a primit 
din partea R.F.G. o comunicare 
prin care se acceptă condițiile puse 

trupele britanice chemate în aju
tor de guvernul federal, pentru 
menținerea ordinei.

Agenția Reuter menționează că, 
marți după-amiază, au fost semna
late incidente și în capitala fede
rală a teritoriului, la Al Ittihad, în 
semn de protest împotriva interven
ției militarilor englezi în disputa 
armatei. Au fost atacate clădiri și 
vehicule guvernamentale.

Miercuri dimineața, la Aden; au 
continuat să se audă focuri de 
armă.

ne inversă. Tinerii care doreșc 
să-și continue studiile pot obține a- 
mînări în baza unei cereri înain
tate Biroului de recrutare,

Proiectul de lege a fost aițVgbat 
săptămîna trecută de Senat și,ur
mează să fie supus spre semnare 
președintelui Johnson. Deși acest 
proiect nu reține propunerea pre
ședintelui de a se adopta un sis
tem de recrutare prin tragere la 
sorți, se crede că șeful statului va 
accepta să semneze legea adoptată 
de organele legislative.

cantonamentul une^ companii de 
pușcași americani staționată în a- 
propiere de linia de sud a zonei 
demilitarizate, la Gio Ling. Pierde
rile suferite în urma atacului au 
fost calificate drept ..moderate".

Alte ciocniri au mai avut loc în 
apropiere de Da Nang, precum și 
la nord-est de Phu My, unde gru
puri de patrioți au lansat un atac 
asupra unei unități a primei di
vizii americane aeromopile., In.a- 
celași timp, agențiile de presă rela
tează că, în cursul unor ciocniri an
gajate între patrioți și trup Jg a- 
mericane mobilizate în cadrul o- 
perației „Pershing" (în apropiere 
de Bong Son), pușcașii americani 
și-au reglat greșit tirul, deschizînd 
focul asupra propriilor poziții, o- 
morînd un soldat și rănind alți 
șase. O „eroare" similară s-a pro
dus marți în apropiere de Can 
Douc (30 km de Saigon), cînd focul 
trupelor americane a provocat pier
deri unor unități sud-vietnameze.

acest acord va contribui la dez
voltarea continuă a relațiilor ,de 
bună vecinătate dintre Bulgaria si A 
Turcia.

penirn exirădarea Iul Stangl
pentru extrădarea criminalului de 
război Franz Paul .Stangl. Printre 
aceste condiții se află cererea auto
rităților judiciare braziliene ca 
Stangl să nu fie condamnat la pe
deapsa maximă, adică închisoare-pe 
viață, si ca el să fie trimis în ju
decată și în Austria.

Nu se știe încă data la care va 
avea loc extrădarea. Predarea cri
minalului de război către autorită
țile vest-germane se va efectua 
prin intermediul Interpolului.
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