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Proletari din toate țările, uniți-vă > Primul ministru al Danemarcei
■f

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

La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, primul ministru al Dane-
| Anul XIK XXIV Nr. 552S | VtevA 28 Iulie 1967 4 pag. 25 bani

o vizită 
noastrămarcei, Jens Otto Krag, va face o vizită oficială în România în a doua jumătate a lunii august 1967.

PRACTICA IN PRODUCȚIE 
A STUDENȚILOR DE LA I. M. P■
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Sesiunea Comitetului 
Administrativ al F.I.S.E

Practica în producție este o parte esențială a procesului de înVăță- tnînț, menită să ilustreze curburile teoretice- și să ducă, la dobîndirea cunoștințelor și deprinderilor practice necesare viitorului inginer de mine.După ce în anul II au făcut cunoștință cu iar în anul în prezent, practică înLocul nu plpatările din Valea Jiului și cele carbonifere în general, oferă cele măi complete condiții de practică. In aceste exploatări tehnica modernă — mecanizarea și organizarea științifică a muncii — a avansat măi rapid decît, de exemplu, în exploatările de minereuri, 
se. datorește faptului că tria carboniferă masele sînt cu mult mai mari, tțle mai uniforme, rocile

exploatările de lignit, III cu cele de minereu, studenții anului IV fac Valea Jiului.e ales întîmplător : ex-

Aceasta în indus- dislocate zăcămin- ----  ----------- ,______  de o rezistență mai mică. In mod deosebit, . exploatările din Valea Jiului întrunesc aproape toate felurile cunoscute de lucrări miniere, toate fazele procesului de extracție și numeroase metode de exploatare, , De asemenea aici, fenomenele na- țurale sînt mai diverse și- mai frecvente și, în consecință, măsurile tehnice de prevenire a accidentelor mai variate.Pentru realizarea obiectivelor practicii, studenții au primit pro
grame câre âu fost apoi adspttte 
la specificul exploatării. Instruc-

și încadrarea în orarul exploatării au determi-- atajul N.T.S. de lucru al nat desfășurarea disciplinată practicii. Mai mult chiar, unui număr de studenți i s-a dat posibili
tatea ca să presteze, în; cadrul pro- grsnului de practică, muncă remunerată. De remarcat că încadrarea efectivă în producție constituie măsura cea mai salutară de îmbunătățire a organizării practicii. Cadrele didactice, responsabilii de practică și personalul tehnic al exploatărilor îndrumă și. dau consultații studenților, îi ajută să se practică.Studenții au Ia minerii din ror nivelpolitic ridicat este bine cunoscut.Astfel, exploatările din Valea Jiului oferă cele mai bune condiții desfășurării unei practici instructive atît din punct de vedere profesional cît și social.Practica din anul IV reprezintă o continuare rațională a celor din anii II și III, nu numai în ceea ce privește locul de practică ci și în. privința, obiectivelor acesteia. Față de primii ani de practică, care âu un rol de inițiere, practica din anul

iar deprindă muncitorii cu munca
învățat demulte deValea Jiului al că- profesional și cultural-

SOMLO ȘTEFAN 
șef lucrări, 

responsabil cu practica studenților 
din cadrul I.M.P.

(Continuare. în pag. a 3-a)
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(I COCOțll 1 fJtut-i 
ie... oeleFura ce apuca. Sau, altfel spus, punea bine ce găsea pus rău. Ba mai comitea și spargeri : la dulapurile ortacilor, la cotețele gospodarilor cum se cade. Găinar în toată regula. Mai nou, a poftit la papricaș de pasăre. Și așa se face că lui I. P., ve- cinu său, i-a dispărut „ceasul" deșteptător tocmai cînd se pregătea să anunțe miezul nopții Bietul cocoș ! A fost decapitat la ceasul tuturor superstițiilor și sacrificat pe altarul poftelor lui Drăguș loan din Jieț (căci el e „e- roul"). Dacă a mai a- pucat sau nu să facă papricaș din cocoș nu se știe. Se știe însă precis că a făcut-o de paie. L-o fi ars papricașul la limbă ?
Ilolnml mutSuferă de mult și de multe. Acoperișul e spart, fundația crăpată, baia comunică cu bucătăria. iar mașina de gătit azi-mîine e... gata Și nu poate să spună nimănui durerea lui că-i mut. Numai lui : staționarul T.B.C. Petroșani. Așa stînd lucrurile, s-ar putea ea bol

navii, aduși aici să se vindece, să facă vreun „spontan" mutîndu-și paturile pe vreme de ploaie ca să nu ia... picătură. Și atuiiei cine intră la apă ?
fiotada trailtiS-au înțeles să-și schimbe locuințele între ei. Cu asentimentul Sfatului popular Petrlla. Apoi, soției lui Urlie Ladislau nu i-a mai convenit apartamentul cu nr. 33 din blocul 4, cartierul „7 Noiembrie" din Petrila. Ar fi vrut din •’ nou apartamentul nr. 24 din blocul 25 cartierul „8 Mârtie". Aici însă se instalase celălalt, Ciobanu Tudor. Și pentru că acesta din urmă nu mai dorea să se mute din nou, au început ostilitățile. Și s-au terminat rău. In timpul' unei, certe între soții, la blocul 25, Urlie Maria a „căzut" prin geamul de pe casa scării tocmai de la etajul Iii. Cine seamănă vînt, culege furtună — spune proverbul. Pe Maria au cules-o alții din țărînă. Și numai printr-o în- tîmplare fericită ea s-a ales doar cu , o ■ gravă fractură la coloana vertebrală.
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Blocul turn A 1 
din Lupeni „în 
așteptarea" loca
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La București au început joi dimineața lucrările Sesiunii ordinare a Comitetului Administrativ, organ de conducere al Federației Internaționale a Sindicatelor din Invățămînt (F.I.S.E.).Sesiunea analizează activitatea desfășurată în ultimul an de această organizație internațională și acțiunile ei de . viitor în sprijinul luptei lucrătorilor din învăță- mînt, știință și cultură din întreaga lume.La sesiune, participă Paul Delanoue, președinte, și Helenne Dazy, secretar general al F.I.S.E., membri ai Comitetului Administrativ și ai Comisiei de cenzori din: Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Chile, (Franța, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, Ro-

mânia, Ungaria și U.R.S.S. Federația sindicală mondială este reprezentată de Edvin Chleboun, secretar al F.S.M.Participânții au fost salutați de către Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.In prima zi a sesiunii Helenne Dazy a prezentat un raport, în care a expus pe larg activitatea desfășurată de această organizație de la sesiunea Comitetului administrativ din 1966 și pînă în prezent și a făcut unele propuneri legate de realizarea sarcinilor F.I.S.E. în perioada ce urmează. După- amiază au avut loc dezbateri pe marginea raportului. (Agerpres)
V

»pi"H PALAVRAGEALADe multe ori în. Viața — pe stradă, la serviciu, 
cietate sîntem heVolți Să observăm, să înregistrăm diverse obiceiuri. Și sînt destule. ..Cîte bordeie, atî- fea țțbiceig 1“. Unele obiceiuri ne amuză, altele dimpotrivă. Regre- tabil e faptul că obfcertfril? pr cras te-' 
cSȘO»«#, dt etîs m«i multe ®ri, cffitnșlet un anumit individ, stăpî-

cotidiană îritr-o. so- în contratimpnindu-f permanent și subjugîndti?l.'In acest caz nu mai zîmbim cu blîndețe și înțelegere. Nu de altceva dar, în astfel de cazuri, prostul ,"Ș©fCei,ț tjnzfpd -să 'peripațrentfeeze.- ;
In pagina a 4-a :• Sărbătoarea națională a poporului cuban.• R. D. VIETNAM : Agresorii americani distrug cu premeditare barajele și digurile.• Patrioții' sud-vietnamezi au tăiat din nou legătura dintre Saigon și Mekong.0 Situația din Nigeria.• Inflație în Spania.• Convorbiri polono-japoneze.• Un nou cutremur de pămînt în Turcia,• „S.U.A. sînt în toiul unui război social".• Explozie la'o mină din R.S.A.

poate să umbrească Și chiar să de* o notă de dezorganizare unui colectiv de oameni. Spunem despre unii din colegii nost-' te muncă că au „mîncărici lă lir®a“, adică vorbesc mereu, șî -cînd' trebuie și cînd nu — și mai ales cînd nu... Auzim vorbindu-se : „X mi-a spus că Popescu se ține cu Ioneasca" sau „nu vreau s-p bîrfesc, dar știu că e foarte neserioasă". Discutăm între noi apoi despre vorbărețul cu „mîncărici la limbă". Un îngăduitor. se găsește întotdeauna să-i ia apărarea : „Ce vreți, ăsta e obiceiul lui. Avem noi dreptul nim ?!“.Da, avem dreptul și facem. Pentru că nu e pre un „mîncărici" care-1 apucă rar, ci avem de-aface cu prostul obicei

să interve-trebuie s-o vorba des-

, dă-a. pălăvrăgi fără pic de bun simț...Și nu exagerăm cu nimic afir- mînd că Individul în cauză parcă slăbește,. se sufocă, nu-i vine să se apuce de nimic dacă nu combină cîteva povești în fiecare zi.„Știi —zice — că Vasile a stat pînă la două, azi-noapte la restaurant-Și-a băut toată prima ! Ne- vastă*sa știe- c-a avut de lucru...".Nu de puține ori, vective, aruncate-n plare, pot provoca curcături și drame, guler pe individul„știri" fanteziste, nu numai că va părea foarte surprins, dar va lua un aer de inocența, să-l crezi în- tr-adevăr că-i evident nevinovat. ’ Un asemenea om comentează la nesfîrșit de cîte ori are ocazia, dispozițiile conducerii unde lucrează, faptele „sigure" (!) ale colegilor lui

asemenea iți- vînt, la întîm- adevărate in- Dacă-1 iei de răspînditor de

V. T.
(Continuare în pag. a 3-a)

POFTI
LA OO parte din cele ce avem a spune aici despre truda unor oameni sînt suplinite de imaginea fotografică alăturată. Dar pentru că ceea ce se vede în clișeu e materializarea unei do- rinți mult discutate a petroșănenilor, riscăm de bună voie repetarea. A- șadar, deși am aștepta’ o bună bucată de' vreme, avem în Petroșani mult doritul Cafe-bar. Răbdarea așteptării ne-a fost însă răsplătită căci dragostea de frumos a artiștilor plastici ' precum și inventivitatea gazdei (T.A.P.L.) ne-au dat un local aproape intim în care amatorul de cafea sorbită „la o parolă", se simte- bine. Mai rămîne ca ambianța mediului, creată cu 

trudă, timp și bani, să

T I
CAFEAfie completată de o deservire impecabilă sub aspectul calității și diversității produselor cît și al solicitudinii. Tînă- rul responsabil al noii unități cu profil- inedit la noi ne asigură că oamenii puși aici pentru deservire n-au de gînd să facă rabat la calitatea acesteia.Pentru cei ce încă ■' n-au pășit pragul noii unități,. fie și din sim-‘ plă curiozitate, .îi poftim să-1 treacă. Vor vedea că se pot fade și la noi , lucruri frumoase, . moderne,: ca să nu mai vorbim de calitatea lor de a satisface o necesitate.
(In pagina a Il-a: U- 

□itățile de alimentație 
publică în sezonul de 
vară).



UNITĂȚILE
DE
ALIMENTAȚIE
PUBLICĂ

Meniurile, „specialitatea casei

Ne-am obișnuit ca în serile libere de care dispunem să intrăm, din 
cînd în cînd, într-o grădină de vară, restaurant sau altă unitate de ali
mentație publică spre a ne astîmpăra foamea cu un grătar gustos ori 
cu mici, să savurăm aroma unei înghețate ori cafele sau să ne răcorim 
cu o bere de la gheată, ascultlnd muzică.

In fiecare localitate s-au deschis unități de alimentație publică unde 
consumatorul găsește sau ar trebui să găsească o mîncare gustoasă, e- 
ventual un preparat „specialitatea casei", ori un vin bun. Dacă toate 
acestea sint însoțite și de o deservire civilizată, plină de solicitudine, 
care se asociază în mod armonios ambianței plăcute a localului respec
tiv, prestigiul acestuia crește in ochii consumatorului care, fără îndo
ială, îl va vizita și altă dată.

Sintem însă martorii creșterii continuie a exigențelor consumatorilor 
față de aprovizionare și deservire. Un amănunt care cu ani în urmă 
nici nu era luat în seamă, constituie azi un blam pentru vînzătorul sau 
gestionarul care-1 comite. De aici, concluzia că viața cotidiană impune 
ca cerințele consumatorului să fie satisfăcute rapid, cu amabilitate și 
solicitudine fără a i se răpi prea mult din timpul prețios ce-i are la dis
poziție. In raport cu noile sarcini, se ridică problema : răspund oare uni
tățile de alimentație publică cerințelor de sezon ?

IX StZOXLL DE VARA

Fără îndoială că ambianța u- nor unități de alimentație publică este mult influențată de comportarea personalului de deservire. Lucrul acesta nu constituie o noutate. II cunosc bine și salariații T.A.PL. și totuși... „se mai greșește". Din păcate în detrimentul consumatorilor.Consumatorul care intră la bufetul „Carul cu bere" din centrul Petroșaniului și vrea să cumpere chiftele sau alte preparate, rămîne uneori surprins de procedeele bufetierei. Aceasta, prinde „elegant" cu degetele (cu care înainte servise țigări și dădu-se restul de la 100 lei) chiftelele solicitate și le așează în hîrtia sau pe farfuria aflată Ia îndemînă. Ce mai poți face ! Ori le refuzi, ori le iei și așa. Chiar dacă renunți să le consumi...
Un anunț așezat la unul din geamurile restaurantului „Minerul" din ■localitate dă de știre că „specialitatea casei" acestui restaurant este cotletul haiducesc cu varză și, ca desert, plăcinta minerului. Din păcate anunțul nu-i urmat de... bucate. întrebat, cînd se pot găsi a- ceste preparate în local, tov. Pir- Pirliu Dumitru, bucătarul șef de la „Minerul", ne-a declarat : „Cotlet haiducesc cu varză servim aproape zilnic. Plăcinta minerului mai rar. Cauza : nu avem condiții optime pentru a o prepara. In cuptorul restaurantului nu se poate coace o asemenea plăcintă. Ea poate fi coaptă în cuptorul laboratorului de patiserie care e în altă parte. Nu e igienic și nici indicat însă să ne plimbăm de colo-colo cu aluatul. Soluția a fi un aragaz cu cuptor pe care să-1 avem aici. Recent, bucătăria noastră a fost dotată cu un reșou cu aragaz. Pe el putem prepara mîncărurile solicitate „la minut" de către consumatori. Totuși problema plăcintei nu-i soluționată.In legătură cu îmbogățirea meniului, pot să spun că, consumatorii care servesc masa la restaurantul nostru au posibilitatea de a alege zilnic între 5 feluri de supe și ciorbe și 13-14 feluri de alte Buncăruri. Totuși, meniul poate fi îmbunătățit cu o seamă de preparate pe care în momentul de față nu le avem. Astfel, lipsesc cu desăvîrșlre preparatele culinare de pește. In acest an am servit o singură dată aseipenea preparate, în urmă cu circa două luni. Lipsa de constanță în aprovizionarea cu ficat și creier ne produce, de asemenea, greutăți. Sînt zile în șir cînd nu putem servi preparate din aceste produse, deși ele sînt solicitate de consumatori".„Cu privire la „specialitatea casei" vreau să fac o remarcă, a intervenit tov. Țigăreanu Constantin, contabilul șef al întreprinderii. Atunci cînd s-a stabilit ca această plăcintă să fie coaptă în cuptorul laboratorului de patiserie, tov. Pirpirliu a acceptat pentru moment. Așa că nu poate fi servită zilnic pentru că dumnealui manifestă comoditate și 

n-o prepară".

lată ce ne-a declarat tov. Seo-, 
roșan Constantin, șeful secției comerciale a Sfatului popular al orașului Petroșani în legătură cu activitatea T.A.P.L.„Deservirea în unitățile T.A.P.L. lasă încă mult de dorit. Nu se a- cordă suficientă grijă promovării unei deserviri corespunzătoare cerințelor actuale. In unele bufete și restaurante preparatele proprii ce se servesc nu sint variate, sint mereu aceleași. Nu peste lot s-a ținut seama de indicația dată la timpul potrivit ca în sezonul da vară, preparatele din legume să primeze, ele oferind pos bilțfatea utilizării unei fantezii mai bogate la prepararea diferitelor sortimente de mîncă- ruri.' Rău este ca mai sint și acum, în plină Vară, bufete și restaurante din care, în unele zile, lipsesc roșiile și salatele, variate. In ceea ce privește „specialitatea casei", conducerea T.A.P.L. are obligația să ia măsuri ca aceasta să se prepare în

Aspectul interior al oricărei u- nități comerciale constituie cartea de vizită care poartă amprenta gospodarului ei. Vizitarea cîtorva unități de alimentație publică, ne-a îngăduit să constatăm că, ex- ceptînd restaurantele „Minerul", grădina de vară „Parc" și „Lac- tobarul" din Petroșani, „Transilvania" din Petrila, „Cina" din Lupeni, „Straja" din Vulcan CARE AU UN ASPECT DESTUL DE ÎNGRIJIT, răspunzînd în bună măsură exigențelor consumatorului, mai sînt destule puncte de a- limentație publică în orașul nostru care au rămas corigente la capitolul... estetică și la cel al deservirii. Unele, cum sînt spre exemplu, bufetele „Oltul" (responsabil Ungur Voicu), „Carul cu bere" (responsabil Boiț Dumitru), crama „Odobești" (responsabil Pi- ciora Petru) te impresionează neplăcut încă de la intrare. Lipsa curățeniei și a grijii față de con-
DIN NOU DESPREDacă cu aceste rinduri readucem în actualitate o opinie a noastră, a consumatorilor, e pentru că atunci cînd ea a fost formulată într-unul din numerele de acum 2 luni ale ziarului nostru, n-a găsit e- coul necesar Ia acei care ne sint datori cu solicitudine. De data aceasta am căutat să cunoaștem „ prin viu grai" părerea tovarășilor din conducerea T.A.P.L. despre un anume specific în local. Discuția am început-o de la constatarea necesității unei braserii sau mai pe înțelesul tuturor, punerea în drepturile sale a u- nei unități existente care poartă de fapt pe firmă specificul său: „Carul cu bere". De la bun început — o rezer-

“ și altelețoale unitățile unde s-a stabilit.Din constatările făcute în ultima lună pe teren se poate trage concluzia că serviciul de producție al T.A.P.L. Petroșani, respectiv tov. Marcău Vaier, șeful serviciului, controlează cu superficialitate respectarea dispozițiilor în vigoare cu privire la servirea băuturilor în pahare marcate și la calitatea produselor ce se pun în vînzare. Datorită acestui fapt mai sînt unități unde bucătarii, bufetierii își permit să servească consumatorilor produse alterate. In restaurantul „Cărbunele" din Lenea, barmana Mi- hăilă Maria încalcă regulile generale de comerț privind deservirea consumatorilor, vînzînd băuturi în pahare nemarcate. Aceeași abatere continuă s-o comită și Diaconescu Gheorghe de la unitatea nr. 68 din Uricani. Considerăm că abaterile și lipsurile semnalate vor determina conducerea T.A.P.L. să ia neîntîrziat măsurile necesare spre a asigura desfășurarea unui comerț civilizat".
CARTEA DE VIZITA 

A LOCALULUIsumatori iese în evidență cu cit înaintezi spre interiorul localului. In aceste unități, cljentul este deseori servit fără pic de jenă de către ospătari pe fețe de mese care poartă amprenta listei de bucate lăsată de cei care au ocupat masa respectivă mai înainte. Grăbit, poate ai trece cu vederea „a- mănuntul" dacă nu te-ar deranja și alte aspecte. In timp ce ai dori să consumi în tihnă mincarea sau vinul comandat, ori să discuți cu comesenii, ești pus în situația să te grăbești din cauza gălăgiei care, în anumite seri, este de-a dreptul insuportabilă. Unii consumatori „mai veseli" decît permite bunul simț deranjează, cu cîntecele lor, pe toți cei aflați la mesele vecine
PERSONALITATEvă care pare să fie o frână în calea cererii consumatorului de a găsi în orașul său o unitate profilată pe un fel de băutură, desigur mult solicitată.„Ușor de zis profilare pe un specific, își dau părerea directorul, contabilul șef și șeful serviciului comercial al T.A.P.L. Numai că din punctul nostru de vedere e mai greu. „Carul cu bere" e o u- nitate care, la profilul actual, aduce un mare venit. Profilarea ei numai pe bere înseamnă pentru noi pierdere. Am studiat totuși posibilitatea transformării acestei unități în bufet expres unde să se servească numai bere dar și mâncăruri diferite. Aceasta însă

Trei kilometri 
pentru o prăjiturăPetrila, oraș care în ultimii ani s-a dezvoltat considerabil, nu are o cofetărie. Cum e posibil ca o localitate cu o populație numeroasă să fie lipsită de cofetărie ? „Ca să mănînci o prăjitură sau o înghețată, sau să bei o cafea, fără să pășești în restaurant, trebuie să te deplasezi la Petroșani, distanță de circa 3 km", ne-a spus un pensionar din Petrila.Pînă nu de mult în clădirea clubului din localitate a funcționat un bufet unde se găseau răcoritoare, dulciuri, produse de patiserie. De un timp șl acesta s-a desființat,Deoarece necesitatea reînfințăriit unei cofetării se face tot mail mult simțită, ar fi oportun ca Sfatul popular din Petrila și conducerea T.A.P.L. să găsească posibi-, litatea soluționării acestei probleme.

fără ca nimeni să-i potolească. Curios, în restaurante și bufete sint așezate la locuri vizibile avertismente prin care se atrage atenția că în localurile de alimentație publică este interzis... să se cînte. Avertismente salutare dar... fără eficiență. Dovadă, în localurile a- mintite se oîntă uneori nu ntlmai din gură ci și din... vioară, saxofon, taragot. Așa stînd lucrurile, ne întrebăm : oare nu responsabilul unității și ospătarii respectivi trebuie să vegheze ca avertismentul amintit să fie respectat întocmai ? Ce se așteaptă ? De ce nu se asigură ambianța corespunzătoare în localuri intervenind cu promptitudine atunci cînd e cazul ? De ce continuă să fie ser
Șl SPECIFICnumai cu condiția să ni se acorde un alt local în Piața Victoriei în care să deschidem o bodegă cu spirtoase". îngustimea acestui mod de a privi nu e greu de demonstrat. Cînd poți face planul și fără să te gîndești că consumatorul ar putea să albă și alte pretenții mai „subțiri" pentru banii săi la ce bun să te aventurezi în necunoscut ? E bine totuși că conducerea T.A.P.L. se gîn- dește la o schimbare, după părerea noastră, rentabilă. Am avut nevoie de acest exemplu pentru a face cunoscut un punct de vedere căci unități care reclamă specific mai sini în Valea Jiului. Nu e nevoie a reda alei discuția despre toate. Insă cu riscul de a ni

Ca oferii
gradina de vara 
„Progresul** Lupani ?Restaurantul „Pi-ogresul" din Lu- peni funcționează într-un local aflat chiar în centrul orașului, avînd, cum se spune, un bun „vad comercial". Cu doi ani fn urmă ini centrul Lupeniuiui se afla și □ grădină de vară care aparținea de restaurant. Pe acea vreme restaurantul amintit își justifica pe deplin denumirea. Astăzi însă... grădina de vară nu mai există. Ceva asemănător s-a încropit în curtea restaurantului.Dar să ne așezăm la una din mesele noii „grădini de vară". Pînă vine să ia comanda avem timp să constatăm că aici se mănîncă frecvent semințe de dovleac, îri schifnb măturatul se practică mai puțin... frecvent. Dacă în așteptarea berii ne puprinde pofta de un cotlet de porc fript la grătar, ni se aduce la cunoștință că, din lipsă de grata- ragiu, nu ne putem ostol pofta, în schimb comanda de cotlet ni se o- norează sub formă de friptură la tavă sau de... răbdări prăjite. La fel se întîmplă și cu băutura comandată. Dacă din întîmplare găsești un ospătar în grădină, băutura ți se aduce, dar cu întîrziere. Și, colac peste pupăză, băutura răcoritoare, mult rîvnită, se întrece parcă cu căldura acestor zile de vară.In concluzie, „Progresul" din Lu- peni se află în plin regres, și asta cu tot numărul mare de salariați (aproape 30). Mai e nevoie să amintim că în mod frecvent, gheața, atît de necesară în acest anotimp, se a- duce la restaurant doar pe la or.ele 17; că deservirea în grădină nu este organizată, ci se face „printre picături" de către unii ospătari mai mult din inițiativa lor proprie, iar de către alții doar la cererea consumatorilor (cunoscuți). In ce privește disciplina, a slăbit și eajîn ultimul timp.Din această stare de lucruri se vede șî felul cum a pregătit T.A.P.L. Petroșani grădinile de vară pentru anul 1967. Remedierea situației necesită luarea de măsuri. Numai de nu s-ar tărăgăna și ele pînă la... anul!
viți cu băutură persoanele ajurse în stare de ebrietate care apoi Se dedau la manifestări care lezează bunul simț sfidînd consumatorii de la celelalte mese ?De altfel, practici incompatibile desfășurării unui comerț civilizat întâlnim și în alte unități ale T.A.P.L. La bufetul și restaurantul „Parîngul" din cartierul Livezeni, de pildă, se intră uneori cu butuci in local, mesele sînt murdare, iar deservirea se face defectuos. Mulți dintre consumatori preferă să-și bea halba cu bere în fața localului decît să respire aerul viciat dinăuntru. Cunoscând situația, conducerea T.A.P.L. de ce nu ia măsuri pentru amenajarea, pe trotuarul din fata sau în spatele restaurantului „Parîngul" a unei terase, așa cum poți găsi eu zecile în majoritatea orașelor din țară ? Cîteva mese, așezate la adăpostul unor umbrele ar putea oferi doritorilor un loc plăcut.
se reproșa că nu ne pricepem la comerț spunem că prea mult se urmărește obținerea unor rezultate ieftine sub aspectul sudorii și consumului de gîndire cu care se obțin.Pervertirea către rafinameni a gustului consumatorului sau satisfacerea acestui gust pierd îri cazul de față. Să nu uităm că pe client nu-1 mînă în local dorința expresă de a consuma alcool, ci mai adesea dorința de a se deconecta de grijile zilnice. Localul e una din aceste posibilități. Or, dacă aducem la același numitei toate localurile de ce nu ne-arr cumpăra băuturile de la „A- limentara" ? Costă mai ieftin Asta despre specific și perse nalitate. Că la asigurarea lo' mai concură și solicitudinea gazdei, aceasta face obiectul altei discuții.



TELEVIZIUNE (Urmare din pag, 1)

28 iulie
18,00 Drumuri

misiune
și popasuri. E- 
turistică.

18,20 Buletinul circulației ru
tiere.

18,30 Pentru copii. A.B.C. De 
ce ?

18,45 Filmul „Cum era să se 
nece peștișorul".

19,00 Pentru tineretul școlar. 
Albatros — revistă lite-
rară.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Meridiane teatrale.
20,30 Reportaj ’67. „Trepte".

21,dO Reflector.
21,15 Film

tatea
cursă
tie a

artistic: „Singură- 
alergătorului de 

lungă". O produc- 
studiourilor en-

gleze.

23,05 Panoramic.

23,20 Telejurnalul de noapte.

IV are mai mult un conținut sintetic șl un caracter aplicativ. In prima parte, această practică dă posibilitatea cunoașterii în ansamblu a procesului de extracție, a metodelor de deschidere, pregătire și de exploatare aplicate în corespondență cu configurația zăcămîn- tului și cu proprietățile rocilor, iar în a doua parte, însoțind personalul tehnic de supraveghere și conducere, studenții au posibilitatea să facă cunoștință cu sarcinile și modul de îndeplinire a acestora de către ingineri,In sfera de activitate a inginerilor de mine intră numeroase sarcini dintre care mai vizibile sînt activitățile de organizare, dirijare și controlul desfășurării procesului tehnologic și de protecție a muncii. In același timp însă inginerul trebuie să se preocupe și de problemele de planificare și proiectare pentru asigurarea îndeplinirii planului de producție, de probleme de cercetare pentru îmbunătățirea mijloacelor și metodelor, adică a eficienței muncii sale și, nu în ultimul rînd ca importanță, de instruirea personalului din subordine. Toate aceste activități se desfășoară în condiții deosebite, atmosferice și de iluminat artificial, cu cheltuieli apreciabile de efort fizic, în condiții de acțiune nemijlocită asupra unei naturi capricioase și nelipsite de pericole.Evident, pentru un bun inginer

de mine este necesar, atît un antrenament practic corespunzător, cît și o conștiință profesională ridicată.Dezvoltarea facultăților de adaptare la condițiile de lucru din mină, de observare continuă a desfășurării fenomenelor și' a procesului tehnologic în vederea perfecționării acestuia, cultivarea gustului pentru concret și practic, cunoașterea mediului și preocupărilor muncito-

rilor, tehnicienilor și inginerilor, a modului lor de gîndire sînt condiții esențiale pentru satisfacerea cerințelor majore ale practicii. Practicantul trebuie . să învețe în permanență, chiar lucruri neprevăzute în program, lucruri care nu se pot preda „ex catedra". Numai astfel practica în producție va contribui în mod eficient la formarea inginerului.

UN OM ÎNTRE OAMENI

S R O RT

Mă oprisem deunăzi 
în fața panoului cu 
fruntașii in întrecerea 
socialistă de la E. M. 
Petrila. Fotografia u- 
nui bărbat de virstă 
mijlocie mi-a atras în 

.mod deosebit atenția. 
Dedesubtul fotografiei 
îi era scris numele: 
Dumbrăveanu Mihai, 
șef de brigadă la sec
tarul I. L-am recunos
cut. II mai întîlnisem 
eu eîteva săptămîni în 
urmă, pe una din ga
letele principale ale 
tihnei, în timp ce mer
gea la locul său. de 
muncă. L-am căutat în 
abatajul în care lu
crează, încercind să 
încheg cu el o mică 
discuție. Așa am aflat 
că Dumbrăveanu Mi-

mi- 
fost 

la brigada 
Haidu Iuliu, una 

mai bune 
Cei din bri- 

primit cu 
l-au sfătuit 
o școală de

hai s-a angajat la 
nă în anul 1953. A 
repartizat 
lui 
dintre cele 
pe atunci, i 

gadă l-au 
bucurie și 
să urmeze 
calificare. Dumbrăvea
nu Mihai i-a ascultat. 
La terminarea școlii a brigada 
fost chiar 
cei mai 
venți. Așa 
munca de

...După 
minerul Dumbrăveanu 
a intrat în rîndurile 
partidului. In scurt 
timp a devenit cunos
cut în exploatare ca 
miner șef de brigadă 
priceput în lucrări de 
avansări rapide. Din

brigada lui s-au ridicat 
alți mineri de nădejde 
printre care Kovacs 
Francisc, Siclodi Ar
pad, Cardoș Gavrilă și 
Kovacs Ferdinand. El 
a primit pentru a pa
tra oară insigna de 
fruntaș în 
socialistă.
6 luni ale

unul dintre 
buni absol- 
și-a început 
miner.

cîțiva ani,

insigna 
întrecerea 

In primele 
acestui an 

minerului 
Dumbrăveanu și-a de
pășit planul cu 30 la 
sută.

Despre comunistul 
Dumbrăveanu se pot 
spune multe cuvinte 
de laudă, pentru că el 
este unul dintre oame
nii 
nei

de nădejde ai mi- 
Petrila.

GĂINA PETRU corespondent
EI MERITĂ
CUVINTE DE LAUDA
Există la comitetul sindica

tului minei Vulcan un grafic 
pe care sînt trecute în fieca
re lună realizările brigăzilor 
din cărbune. La unele din bri
găzi semnul minus din fața 
cifrelor persistă în mod supă
rător. Aceste brigăzi au creat 
minusul de eîteva mii de tone 
pe care-l avea mina Vulcan 
la sfîrșitul primului semestru. 
Alte brigăzi oscilează între 
plus și minus ca Un pendul. 
Sint însă la mina Vulcan bri
găzi care n-au știut ce înseam
nă rămînerea în urmă. Cifrele 
de pe grafic din dreptul nu
melui conducătorilor brigăzilor 
respective sînt de fiecare dată 
cu semnul plus înainte. Rela
tările ce urmează se referă 
doar la patru din brigăzile e- 
vidențiate mereu în întrece
rea socialistă în perioada ce 
a trecut din acest an.

Intr-un abataj din sectorul 
I al minei Vulcan lucrează 
brigada binecunoscutului mi
ner Nicoară Gheorghe.

Bilanțul pe primul trimes
tru al brigăzii respective ară
ta un excedent de 827. tone 
de cărbune. ^La această canti
tate, brigada a mai adăugat, 
în luna aprilie, 231 tone, iar 
în mai 773. In iunie au mat

fost extrase în plus alte 337 
tone de cărbune așa că depă
șirea de plan a brigăzii lui 
Nicoară pe primul semestru 
s-a ridicat la 2 168 tone. Ce a 
stat la baza acestor realizări ? 
Nimic ieșit din comun. O or
ganizare judicioasă a muncii 
in abataj, folosirea deplină a 
timpului de lucru, a utilajului 
din dotare, disciplina, conști
inciozitatea, priceperea și hăr
nicia colectivă. Nemotivate, 
chiul — sint noțiuni de mult 
dispărute din comportarea oa
menilor din această brigadă. 
De fapt asemenea obiceiuri, 
ce ar arunca o pată rușinoasă 
pe obrazul brigăzii, nici n-ar 
fi tolerate in sinul ei.

Aceleași calități sînt speci
fice și brigăzilor conduse de 
Sima Mihai din sectorul IV, 
Cazimir Mihai din sectorul V 
și Drob Gheorghe din secto
rul III. Aceste brigăzi au în
cheiat socotelile cu primul se
mestru al anului avîrid extra
se între 735—1 375 tone de căr
bune peste sarcinile de plan. 
Sint doar patru brigăzi de 
mineri de nădejde. Dar des
pre asemenea mineri și des
pre alții ca ei se pot spune 
numai cuvinte de laudă.

D. CRIȘAN

Foto : N. MOLDOVEANUPLIN SEZON DE RECOLTARE A FINULUI
PALAVRAGEALA

contratimpobicei"
(Urmare din pag. 1)și mai ales ale șefilor lui. Nu-i critică pe toți. Pe unii ii... proslăvește, pe alții îi... desconsideră, făcîndu-i cu ou și cu oțet. Totul insă „cu cap". In funcție de... relațiile pe care le are cu cei despre care-și expune „deschis părerea". Pentru că — așa consideră el — îi place să spună „pe șleau", verde-n față (adică în... spate) tot ce crede despre un anumit individ.Uneori te pune pe gînduri, te face să ai păreri nu prea bune despre anumiți semeni scornind : 

„vezi c-o să-ți taie din salariu pentru... sau „iar n-o să iei primă, ți-am spus eu că Y este împotriva ta".Iți dă, deci, prilejul să te... fră- mînți, să te gîndești „ce-o fi avînd cu mine ?“ ca pînâ la urmă să nu fie nimic adevărat...

să-i privim pe îngăduință ? Să și ei... un „mic“ cam mult. Ar în-
Avem dreptul acești oameni cu considerăm că au obicei de a vorbisemna să-l mîngîiem spunînd despre el doar că are „mîncărici Ia limbă“. Nu, nu trebuie să-l alintăm. Pălăvrăgeala, bîrfa la care recurge zilnic acest flecar sînt cît se poate de dăunătoare. Și de multe ori costisitoare. Pălăvrăgeala aceasta a indivizilor cu „mîncărici la limbă" jignește oamenii, le fură timpul, le dă inutile... bătăi de cap. Intr-un cuvînt lovește în viața noastră socială.Insă, așa cum știm că prostul bicei este ceva învățat, el poate aibă și un dezvăț. Șă încercămgăsim remediul pentru a-i dezbăra pe limbuți de obiceiul prost de a trăncăni vorbe fără temei. Obicei care n-are ce căuta în viâța noastră nouă.

o- să 
să

SPHIUIim K HU
• T i rIn cadrul etapei orășenești a Spartachiadei de vară, ediția 1967, 

pe poligonul din Petroșani s-au desfășurat întreceri la tir. Au fost prezenți doar Cpncu- renții asociațiilor sportive: Utilajul Petroșani, Constructorul minier Petroșani și Energia Paroșeni. Cîș- tigători și campioni orășenești pe anul 1967 au devenit sportivii : Belei Petru (Utilajul Petroșani, la seniori), Șuba loan și Severineanu Elena (ambii de la Energia Paroșeni, Ia juniori).
FotbalTot în cadrul Spartachiadei de vară, în ziua de 22 iulie s-au. desfășurat două meciuri de fotbal, soldate cu următoarele rezultate: E. M. Lonea — Preparatorul Lu- peni 2—3 și E. M. Aninoasa — 

E. M. Uricani 6—6.
Orientare turisticăDuminică 23 iulie, în munții Paring, s-a organizat etapa orășenească a campionatului republican de orientare turistică.La această competiție au participat șase echipe de băieți și trei de fete, reprezentînd asociațiile sportive Jiul, Voința, Constructorul minier și Spartac, toate din Petroșani; Viscoza și Preparatorul din Lupeni. Pe traseul stabilit de organizatori — deși nu prea greu — unele echipe nu au reușit să atingă toate punctele fixe, astfel că cinci echipe au fost penalizate în clasamentul general.Iată clasamentul: băieți — Voința Petroșani (Acs Alexandru și Vlădulescu Dumitru — 1 h, 18’), Constructorul minier Petroșani (Fo- dor E. și Voicu, Octavian —1 h, 35’) și Preparatorul Lupeni (Rusu loan și Hatoș Vasile —2 h, 08’).La fete primul loc a revenit e- chipei Jiul (Necșa Felicia și Ma- rinoff Rodica) care au parcurs a- ceeași distanță în 1 h, 57’. Pe locurile următoare s-au clasat echi- peTe Viscoza Lupeni și Preparatorul Lupeni.

S. BĂLOIC.S.O. Petroșani
FOTBAL

Rlneril Uricani la un pas 
de premieIn cadrul jocurilor pentru barajul de promovare în campionatul regional, duminică, pe stadionul C.F.R. din Simeria, campioana Văii Jiului, Minerul Uricani a mal acumulat încă două puncte prin nepre- zentarea echipei Aurul Certej. Șansele pentru ocuparea primului loc în serie și cucerirea dreptului de a susține, apoi, jocul decisiv cu cîștigătoarea seriei a doua s-au majorat astfel simțitor.

29PROGRAMUL I : 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot înainte (emisiune . pentru pionieri); 8,20 MOMENT POETIC; 8,25 La microfon, melodia preferată; 9,25 Metronom ’67; 10,10 Curs de limba spaniolă; simfonic de Dimitrie BULETIN DE ȘTIRI; TA 11,15 trelor mația 12,35de Fănică Luca; 12,45 Muzică ușoară pentru toate vlrstele,- 13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale muzicii ușoare;lodia ferat; 14,10 14,50

10,30 TripticCuclin; 11,0011,03 REVIS- ECONOMICE;REVISTELORParada soliștilor și a orches- de muzică ușoară; 12,00 For- Edmond Deda,- 12,15 Miorița; Melodii populare interpretate
13,30 Intîlnire cu me- popularâ și interpretul pre- 14,00 Melodii distractive; REVISTA LITERARA RADIO: Muzică ușoară; 15,00 BUIsE-

DE RADIOiulie ȘTIRI; 15,05 Cîntece popu- dragoste,- 15,15 Formațiile Oschanitzky, Vadim Liud- și Michel Le-
TIN DE lare de Richard vikovski, Sindtongrand; 15,50 Cîntă Camelia Iacob; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Pagini din repertoriul corului Radioteleviziunii; 16,30 Din cele mai cunoscute cîntece și jocuri populare,- 17,00 Piese instrumentale; 17,10 MEMORIA PĂ- MÎNTULUI ROMÂNESC; 17,30 Din albumul meu: melodii de Vasile Veselovski; 17,45 Emisiune de folclor; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL GLOBULUI,- 18,20 Cîntă Anca Agemolu și Cristophe,- 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 Concert de melodii românești; 19,30 Sport; 19,45 Varietăți muzicale,- 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 O melodie pe

adresa dumneavoastră; 20,50 Cîntece de petrecere; 21,05 PROCESE CELEBRE: Delavrancea are cuvîn- tul; 21,45 Muzică de dans; 22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,15 Album de romanțe,- 22,35 Formația Paul Ghentzer; 22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Vă invităm la dans; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Muzică de dans; 2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI.
FILME29 iuliePETROȘANI — 7 Noiembrie:Comisarul X; Republica: Fantomas; PETRILA : Hai Franța,- LONEA — 7 Noiembrie: Femeia nisipurilor; Minerul : Robii; LUPENI — Cultural : Primul an de căsnicie; BĂR- BĂTENI : Oameni și drapele, seria I—II; URICANI; Femeile.



4 STEAGUIs-HQȘ’J

R. D. VIETNAM

Agiesoiii awiwoi dimog 
li digurileHANOI 27 (Agerpres). — Ministerul Economiei Apelor al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă pe agresorii a- mericani care folosesc aviația și artileria cu tir lung amplasată în sudul zonei demilitarizate pentru atacarea barajului La Nga din regiunea Vinh Linh.Timp de patru zile, între 7 și 10 iulie, se arată în declarație; avioanele americane au aruncat 1 600 de bombe de diferite tipuri, iar artile-

ria grea a tras peste 400 de obuze asupra barajului La Nga.Declarația subliniază că aceste acțiuni constituie un nou act de război premeditat care face parte din planurile Statelor Unite, de. atacare a barajelor și digurilor din R. D. Vietnam. Totodată, ele demască a- firmațiile Pentagonului că bombardarea barajelor și digurilor este „accidentală și fără intenție".In încheiere se cere ca guvernul S.U.A. să pună capăt imediat a- cestor acte criminale.

Situația 
din NigeriaLAGOS 27 (Agerpres), — Guvernul central al Nigeriei a informat joi că trupele sale continuă. să înainteze pe teritoriul provinciei orientale — „Biafra", îndreptîndu- se spre cel mai important port al acestei provincii, Port Harcourt. Această ieșire la mare este deosebit de importantă pentru „Biafra", deoarece aici se află stațiilor terminale ale ce transportă petrolul companiile străine dinprovinciei orientale. Așa stînd lucrurile, în cazul ocupării localității Port Harcourt, guvernul federal va avea posibilitatea să facă presiuni mai eficiente asupra companiilor petroliere care, se pare, nu au respectat blocada economică împotriva provinciei secesioniste și au plătit concesiunile lor la Enugu.

majoritatea conductelor extras de zăcămintele

(Agerpres). Pa-
Patrioții sud-vietnamezi au tăiat din nou 
legătura dintre SaigonSAIGON 27trioții sud-vietnamezi au aruncat în aer în noaptea de miercuri spre joi podul de la Van (provincia Long An), situat la numai 30 de kilometri de capitală și păzit de puternice unități ale trupelor gu-' vernamentale. ■ In acest mod, menționează agențiile de presă, șoseaua națională numărul patru, care face legătura între Saigon și importanta regiune a deltei Mekong, a fost țeleIn catedin Tan Uyen și o unitate americană amplasată în apropierea bazei de la Dong Ha. Totodată, menționează agențiile de presă, patrioții au lansat rachete și mor- tiere asupra de la Phuoc

din nou tăiată de către for- patriotice. .aceeași noapte, au fost ata- garnizoana guvernamentală

și MekongBANGKOK 27 (Agerpres). Potrivit agenției U.P.I., generalul Maxwell Taylor și Clark Clifford, trimișii speciali ai președintelui Johnson, au avut convorbiri cu primul ministru tailandez Thahom Kittikachor.n și cu alte oficialități în problema sporirii contribuției guvernului tailandez la războiul agresiv pe care S.U.A. îl duc în Vietnam. NU au fost precizate noile efective de trupe pe care trimișii speciali ai președintelui Johnson le-au cerut premierului tailandez.-

redevențe pentru administrației de

27. —Sta-
Sărbătoarea națională 
a poporului eubanSANTIAGO DE CUBACorespondentul , Agerpres, V. mate, transmite: Poporul cuban a sărbătorit miercuri a 14-a aniversare a zilei de 26 iulie — sărbătoarea națională. Potrivit tradiției a avut loc la Santiago de Cuba, capitala provinciei. Oriente, o adunare festivă. In cartier San Pedrito, propiere de clădirea rețe Moncada, s-au un milion de persoane din Santiago și din localitățile învecinate. La • adunare au participat Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-minjstru, Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, și alți conducători de partid și de stat.In tribună au fost prezenți numeroși oaspeți de peste hotare,

piața noului situat în a- fostei fortă- adunat peste

printre care o delegație română condusă de ' Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R. Sînt de față, de asemenea, membri ■ ai corpului diplomatic acreditați la Havană, ziariști cubanezi și străini. . * ;Fidel Castro a rostit o ampla cuvîntare, în care a trecut în revistă lupta dusă de poporul Cuban pentru răsturnarea vechiului regim de exploatare și succesele obținute de muncii din Cuba în operastruire a socialismului. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la unele aspecte ale situației internaționale actuale.Noaptea trale ale desfășuratAdunări festive, manifestații, mitinguri și serbări populare vut loc și In alte orașe ale

tiranie, oamenii de con-
tîrziu, pe străzile cen- orașului Santiago s-a un carnaval popular.

INFLAȚIE ÎN SPANIAMADRID 27 (Agerpres). — Navarro Rubio, guvernatorul Băncii Spaniei și fost ministru de finanțe, a arătat în raportul anual al băncii că există deja în Spania o inflație periculoasă. El a subliniat că inflația a provocat un dezechilibru al balanței de plăți și o creștere „cu adevărat îngrijorătoare" a prețurilor; In ciuda măsurilor adoptate de

guvern acum patru ani privind reducerea creditelor și a, cheltuielilor publice, statisticile pe primul semestru al acestui an arată că „economia spaniolă nu a atins nici pe departe echilibrul dorit și activitatea industrială stagnează". Intr-un singur an, 6 la sută cinci luni gistrat unmilioane de dolari.Pentru a se remedia această situație, Rubio a cerut „blocarea salariilor chiar în cazurile în care sporurile de salariu ar rămîne inferioare creșterii costului vieții".

costul vieții a crescut cu iar în cursul primelor ale anului 1967 s-a înre- deficit comercial de 250

Protocol 8ovieto-chinez

au a-Cubei.

aerodromului militai Vinh.
I

CONGO (Kinshasa)

Mertsnarii ao last retMKINSHASA 27 (Agepres). — Potrivit surselor autorizate congoleze, coloana de mercenari și jandarmi refugiați de la Kisangani în regiunea Punia a încercat să înainteze spre localitatea Bukavu. Mercenarii au fost respinși de către unități ale armatei naționale congoleze după o luptă care a avut loc în localitatea Itebero la 185 kilometricursul acestei lupte au fost uciși patru mercenari și 16 foști jandarmi katanghezi. De la Kinshasa au fost trimise la Bukavu noi întăriri în oameni și materiale.
nord-vest de Bukavu. In

Convorbiri pol on o-japonezeVARȘOVIA 27 (Agerpres). — Ministrul ■ afacerilor externe al Japoniei, Takeo MikL- care face o vizita în Polonia, a fost primit de locțiitorul președintelui Consiliului de Stat al R. P. Polone, prof. St. Kulczynski.Ministrul de externe japonez a avut; de asemenea, o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al

Poloniei. Witold Trampczynski, cu care a avut convorbiri în legătură cu dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări'.In după-amiaza zilei de 26 iulie, la Ministerul Afacerilor Externe au continuat convorbirile poldno-japo- neze. Au fost abordate probleme internaționale care prezintă interes pentru ambele țări și probleme privind relațiile bilaterale.

MOSCOVA 27 (Agerpres).Moscova a fost semnat protocolul cu privire Ia schimbul de mărfuri dintre Uniunea Sovietică și R- P. Chineză pe anul 1967, anunță agenția TASS.
Intrunirea 
guvernului R.4.U,

ba

Un nou cutremur deANKARA 27 (Agerpres). — In noaptea de ■ mierciiri spre joi, în regiunea Anătoliei răsăritene din Turcia a avut loc un nou cutremur de pămînt. Potrivit unor date oficiale, comunicate în capitala Turciei, peste 100 de persoane au fost omorîte, iar alte 100 au fost grav rănite. Epicentrul cutremurului a fost situat în subprefectu- ra Pulmur între provinciile Tun- celi și Erzincan, aflate la jumătatea distanței dintre Ankara și frontiera cu Iranul.

pămînt în TurciaPotrivit relatărilor agenției A- natolia, cîteva mii de locuințe și edificii publice au fost distruse. Acest cutremur are loc la patru zile după cel din regiunea Adapa- sari, în cursul căruia și-au pierdut viața 80 de persoane, iar alte 100 au fost rănite.In urmă cu un an, Erzerum a avut loc cutremur de pămîntmoartea a 2 000 de persoane.

• LONDRA. La Ministerul A* facerilor Externe al Angliei s-a deschis joi reuniunea aști- basadorilor britanici în țările Orientului Apropiat, rechemați la Londra pentru consultări privind situația din această regiune, precum și pentru a defini politica pe care Anglia intenționează să o aplice în viitor față de aceste țări. Conferința, care urmează să se încheie vineri seara, este prezidată de ministrul de externe britanic, George Brown.

CAIRO 27 (Agerpres). — Guvernul R.A.U. s-a întrunit miercuri într-o ședință, prezidată de președintele Gamal Abdel Nasser, la care au fost dezbătute probleme referitoare la politica generală a guvernului egiptean, indeosebi^mă- surile ce nerea în date de discursul' naționale.
trebuie luate pentru pu- aplicare a indicațiilor președintele Nasser în rostit cu prilejul Zilei

99S«U.A« sînt în toiul 
unui război social66în provincia un puternic soldat cu

încă 600 de mineri concediați în R. F. G.întreprinderea minieră „Huttenwerke Oberhausen Ag“ în urma restrângerii producției, a concediat 600 mineri. Datorită crizei de desfacere cantitatea de cărbune nevîndut a firmei se ridică la 671 000 tone.
Incidente grave în R.S.A>

O CERERE RESPINSĂ CU INDIGNAREa orașului Marza- de primarul Giovan- a înmînat miercuriO delegație botto condusă ni Bottonelli, președintelui Italiei, Giuseppe Sara-gat, un document în legătură cu refuzul populației din acest oraș de a ierta pe criminalul de Făzboi Walter Reder. Se știe că acesta din urmă a ordonat în timpul celui de-al doilea război mondial asasinarea, numai în orașul Marzabotto, a 1 830 de bătrîni, femei și copii; iar în prezent el își ispășește condamnarea la muncă

cent, el a adresat președintelui Italiei o cerere de „iertare" pentru crimele comise', cerere care a fost. respinsă cu indignare de populația din Marzabotto.
• MONTEVIDEO. La chemarea 
Uruguay, Convenția națională a

silnică pe viață. Re-
• PARIS.generalul detrerupt vizita în Canada,poiat miercuri seara la Paris.

PreședinteleGaulle, care Franței, și-a în- s-a îna-

In regiunea Transkei din Republica Sud-Africană au avut loc ciocniri sîngeroase între unități de poliție ale guvernului rasist și triburile locale. Potrivit unui raport al poliției, numai în cursul unei astfel de ciocniri 11 persoane și-au pierdut viața.Incidentele care au izbucnit la începutul lunii iulie s-au soldat pînă în prezent cu 15 morți și mai multe zeci de răniți.
celei mai mari organizații sindicale 
muncitorilor, aproape 90 Ia sută dindin

funcționarii de stat au încetat lucrul, cerînd îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de muncă. Greviștii protestează împotriva politicii guverna
mentale de „înghețare" a salariilor.

DEMONSTRAȚIE LA MONTEVIDEOMii de persoane au demonstrat miercuri pe străzile centrale din Montevideo pentru a protesta împotriva politicii economice a guvernului Uruguayan.Demonstrația — la care, potrivit unor evaluări, au participat 15 000 de locuitori ai capitalei — a avut loc la scurt timp după o a președintelui Uruguayului, Oscar Gestido. care a chemat muncii „să colaboreze" cu guvernul în realizarea unui plan ritate economică care afectează toate sectoarele populației.Demonstrația a fost urmată de mitinguri.
euvîntare oamenii de auste-
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S.U.A., consti- dezor- punct numai război lucru-Pentru ca întorsătură, ar fi radicale și ime- evidenței necesi-

NEW YORK 27 (Agerpres). Tulburările rasiale din scrie ziarul „Le Figaro", tuie izvorul „unei stări de dine cronică și, din acest de vedere, S.U.A. sînt nu în pragul, ci în toiul unui social de uzură... ■rile să ia o altă necesare reforme diate... In dudatății acestor reforme, la cîteva zile după tulburările de la Newark, Camera Reprezentanților, la Washington, a respins cu 207 voturi contra 176, un proiect de lege care prevedea cheltuirea a 40 milioane dolari, repartizate pe doi ani, pentru inițierea unor măsuri de salubritate, printre care deratizarea, în cartierele de cocioabe. A- ceaștă sumă reprezenta costul a numai o jumătate de zi a războiului din Vietnam și nu constituie decît un sfert din valoarea pagubelor materiale troit. Dar, în înregistrate în De- Camera Reprezen-
EXPLOZIE LA 0 MINAJOHANNESBURG 27 (Agerpres). Un nou accident de mină s-a produs joi în R.S.A., la încă o mină de aur din Carletonville, localitate situată la 56 kilometri sud-vest de Johannesburg. Potrivit primelor informații, 3 mineri au murit, 10 au fost răniți, iar 18 sînt dați dispăruți, probabil îngropați sub to-

tanților s-a găsitîncare a văzut tuială inutilă" o majoritate.- aceasta o chel-
★(Agerpres). — „E- în elegantul oraș aplicarea legislâ- statale

BOSTON 27 forturile făcute Buffalo pentru ției integraționiste statale sînt... dezamăgitoare", scrie, ziarul „Christian Science Monitor", referindu-se la cauzele marilor incidente rasiale care au oraș amerfcan. Ziarul negrii nu sînt primiți să lucreze în acele uzine americane unde lucrează albii. Numai în orașul Buffalo au rămas fără nici, un răspuns un număr ’ de, aproape 45 000 de cereri de angajare in serviciu ale negrilor.; Apreciind modul de aplicare a integrării revendicate de negrii americani ca pe un drept constituțional al lor, ziarul arată că, potrivit unei - personalități din Buffalo, află în același punct patru ani".

avut loc în aceăt arată Că

om R. S. A.

„aceasta se ca si acutn
Accidentul metri adîn-nele de dărîmături. s-a produs la 2 000 de cime, ca urmare a exploziei unei pungi aflatăEstetimeleviile se produc catastrofe miniere.

de aer sub mare presiune, între straturile de minereu, pentru a doua oară, în ul- trei zile, cînd la Carleton-
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