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Pentru redresare■Iii perioada planului cincinal, Vulcanul se va îmbogăți cu 2 024 apartamente noi, pentru care statul cheltuiește fon
duri în valoare de te 111 000 000 lei. 
Uzarea acestui vast de-lucrări revine structurilor din 
drul șantieruluicah, oare anual trebuie să execute 300—400 de apartamente noi. Pen
tru anul acesta planul șantierului prevede da
rea- în folosință a opt 
btacuri înalte însumînd

pes- Rea- plan con- ca- Vul-

ȘANTIERUL VULCAN376 apartamente derne.Perioada celor opt luni trecute din acest an ș nu a adus pe șantierul Vulcan realizări satisfăcătoare. Din 376 apartamente, sînt predate dt>ar 152 apartamente, restul de 224 apartamente așteaptă să fie executate în cele patru luni' rămase... Deci u», volum de lucrări în proporție

ARE NEVOIE
DE SPRIJIN MAI

SUBSTANȚIAL

Mișcării Naționale a Revoluției 
din Republica Congo-Brazzaville

Casa de mașini a puțutai de la mina Lonea 2, pe cage se transportă personal; și materiale, impresionează prin proporția mașinilor și curățenie.

■T

de 
aniopt

inversă față de timpul rămas ■ pînă la, finele a- nului 1Șantierul Vulcan dispune. de' cadre de nădejde, cu experiență îndelungată. O bună parte din maiștri lucrează asemenea de multi pe șantier.Și totuși... In eeleluni au fost terminate doar trei blocuri — F4, F7, D8 care erau în lucru încă din iarnă! De asemenea s-au executat fațadele blocurilor F5, F6, El. E5 — toate rămase din anul trecut. Din cauză unei proaste planificări a lucrărilor de bază — glisarea ,— s-a’ ajuns ca la blocuri cu termen de predare în august această operație să se execute de 
abia în august, iar la un bloc „F“ • cu - termen 
de predare în iulie să se înceapă glisarea de- abia în...■ 30 august IAcest „ritm" explică de fapt situația actuală a șantierului Vulcan. Sînt încă în lucru trei blocuri înalte la care termenele de predare s-au depășit simțitor, iar al patrulea bloc un mare semn trebare in ce posibilitățile de putea fi cest anfronturi de gătite pentru perioada de iarnă, nici nu poate fi vorba în momentul actual.

este cu de în- privește ■ a maipredat în a- Cît despre noi lucru , pre-

Z)e la angajament
succesele obținute 

1966, minerii urică- 
fost declarați frun- 

socialistă

sectorul III s-au obținut 
zultate frumoase. Aici 
fost completate posturile 
mase vacante cu ma

Situația șantierului Vulcan mai poate fi redresată, dar colectivul de aici are nevoie de un sprijin substanțial/ din partea conducerii .Grupului II construcții în sensul îmbunătățirii organizării și planificării lucrului pe șantiere. Se cer urgentate la maximum lucrările de montare a planșeelor, prefabricate, pentru închiderea blocurilor și executarea izolației acoperișurilor (sîntem în pragul anotimpului ploios); este necesar ca un lot special din cadrul șantierului să. înceapă , imediat lucrările de la blocurile ce constituie front de lucru pentru ta far-- nă și să fie concentrate fqrțe Suficiente-. ca în timp de o lună de zile 
să se termine-”lucrările de sistematizare pe verticală. Sint trei direcții diferite, dar care edn* verg spre același țel: ■crearea posibilităților de a realiza sarcinile de plan anuale și continua lucrul ritmic și în perioada de iarnă fără stagnări din lipsa tronului de lucru.Sprijinul grupului, . dat in timp util și, eu Competență, va duce la rezolvarea problemelor șantierului Vulcan, cre- înd condiții pentru lichidarea restanțelor mari ce le are la predarea apartamentelor

■In ziua de 6 septembrie a.c.-, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al C.C. al P.C,R., a • primit delegația Mișcării Naționale a Revoluției din Republica Congo-Brazzaville, condusă de Julien Boukambou, membru al Biroului Politic, secretar al M.N.R., care, la invitația C.C.' al P.G.R., vizitează țâra noastră. Din delegație fac parte Daniel Bouanga, membru al C.C. al M.N.R., și Gustav Dibala, activist al M.N.R.Ea primire au - participat tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent,' secretar al C.C. al P.C.R., Ion Teoreanu, membru supleant de secție la drei Ștefan, de secție laIn cadrul loc un schimb de vederi bleme de interes reciproc, și în legătură cu situația țională actuală și lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru apărarea și consolidarea cuceririlor democratice, a independentei naționale, pentru dezvoltarea economică, socială și politică de sine stătătoare.

al C.C.' al P.C.R., șef C.C. al P.G.R., și An- prim-adjunctC.C. al P.C.R. convorbirilor de șefa avut în pro- precum interna-

Cu acest prilej s-a evidențiat însemnătatea deosebită a întăririi unității și solidarității tuturor for-' țelor revoluționare, democratice și patriotice, a întregului front anti- imperialist în lupta pentru zădărnicirea- planurilor și acțiunilor a- gresive ale cercurilor imperialiste, în primul rînd ale imperialismului S.U.A., pentru triumful luptei îm- potriva colonialismului și neocolo- nialismului, pentru progres- social, democrație, socialism și. pace.In timpul discuțiilor s-a exprimat solidaritatea cu lupta eroicului popor vietnamez și s-a subliniat necesitatea Ca S.U.A. să înceteze definitiv și necondiționat bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam și să fie respectat dreptul poporului vietnamez de a hotărî singur asupra destinelor patriei, fără amestec din afară.Releyînd cu satisfacție dezvoltarea relațiilor de prietenie si cola- ' borare între cele două țări și partide, părțile s-au pronunțat pentru extinderea și întărirea lor continuă, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială,, frățească.

Spectacol dai de

Teatrul de stat Giulești din 
Capitală va prezenta în sala 
de spectacole a Casei de cul
tură Petroșani, vineri 8 _ sep
tembrie, de la ora 20, specta
colul cu comedia „Omul care 
ar văzut moartea". iițpă. piesa 
în 3 acte de' Vidtof Ettimiu.

sele lui Shakespeare de Charles 
și Mary Lamb; „Enigma Văii 
albe",' povestiri științiîico-fan- 
tastice bulgare; o nouă ediție 

- (a Il-a) a „Toporului de ar
gint" de Leonida Neamțu; „Pă- 
mînt al oamenilor" de A. de 

■ Saiht "Exupery și- „ Salo istm bo" 
' a; Iui- GttstaVe Flaubett. a .« *

‘ s -• V-.

Mihai ȘTEFAN

I

In drumeție

meci oficial pe teren propriu

Dar prețios 
pentru cititori

Zilele acestea biblioteca cen
trală din Petroșani a fost în
zestrată cu 421 volume noi în 
valoare de 2 600 lei. Printre 
cărțile noi intrate în bibliote
că amintim: „Romanțul comic" 
de Scarron; Povestiri după pie

Filiala Petroșani ' a' O.N.TF 
„Carpățl" în colaborare cu Co
mitetul orțșenesc U.T.C. or
ganizează, în ziua de 17 sep
tembrie, o excursie cu auto
carul la Alba Iulia. Se vor vi
zita aici: muzeul, biblioteca șt 
cetatea cu străvechile ei 
duri. Doritorii ppt participa 
excursie în schimbul sumei 
69 Iei.

, Pentru 
in anul 
n^ni au 
tați în întrecerea
pe bazin. In acest an, ei s-au 
angajat să extragă 3 000 to
ne de cărbune peste sarci
nile de plan. N-au trecut 
nici trei luni și angajamen
tul a și fost realizat. Atunci, 
in, cadrul unei consfătuiri 

.. dg producție, minerii urică- 
neni și-au exprimat hotărî- 
rea de a-și majora angaja
mentul. Astfel, ei și-au pro
pus ca prin creșterea pro
ductivității muncii cu 26 
kg/post să extragă pînă la 
finele anului 10 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan și șă realizeze economii 
la prețul de cost in valoare 
de 520 000 lei.

...Au mai rămas doar pa
tru luni pină la sfârșitul a- 
nului. lșl respectă colectivul 
E. M. Uricani angajamen
tele reînnoite cu cinci luni 
in . urmă ? In ce stadiu se 
află cu realizarea lor ?

Pină la 1 septembrie din 
abatajele minei Uricani, s-a 
extras, peste plan, 7 900 to
ne cărbune. Pe șapte luni 
au fost realizate peste 650 
mii' lei economii la prețul

de cost. Așadar, angajamen
tele minerilor uricăneni 
prind viață. Care, e .secretul 
acestor rezultate ? : Iată în
trebarea la care ne-a răs
puns tov.. ing. VQ1CH1ȚA 
IOAN, șeful serviciului or
ganizarea muncii de la E. M. 
Uricani.

„Dintre sectoarele produc
tive, . I și III au contribuit 
cel mai mult laL sporul de■ : • ■ ' i

CARMET
DE IMTRECERE

producție. Numai in luna au
gust, ca urmare a extinderii 
in cadrul sectorului I a pro
cedeului de exploatare prin 
retragere^ nu două grinzi 
frontale, productivitatea mun
cii a crescut CU peste 360 
kg cărbune/post. . ^Astfel, la 
acest sector, într-o singură 
lună plusul -de cărbune ex
tras în afara planului s-a 
ridicat la 1 745 tone. Pînă în 
prezent colectivul sectorului 
și-a depășit angajamentul a- 
nual — de u rjQ. tone de căr
bune — eît -ș/ST# Tane. Și la

Fabrica de pîine 
dib Petroșani. Se 
elaborează o 
nouă șarjă de 
pîine sub îndru
marea cocătoru- 
lul Jidov Mozeș, 
fruntaș în între

cerea socialistăFoto :
Doboș Efflilian, corespondent

Un prilej de bucurie- pentru susținătorii echipei de fotbal „Jiul“. După cum ne-a comunicat conducerea Asociației sportive ,,JiuT‘ lucrările de reamenajare a terenului de fotbal s-au încheiat. Deci duminică, 10 septembrie a.c,, vom avea prilejul să urmărim, primul meci pe teren propriu al echipei noastre favorite: îhtîlnifea de fotbal Jiul — Farul, din cadrul campionatului diviziei naționale A, care va începe ia ora 16,30.Totodată, conducerea Asociației sportive ne-a mai anunțat că înce- ' pînd cu luna septembrie tichetele membrilor susținători, care au lo-

curi rezervate Ia tribuna A, rămîn valabile și pentru turul acestui campionat, cu condiția plății cotizației lunare de 10 lei. Tichetele sint valabile numai însoțite de bilete de intrare. De asemenea, rămîn valabile pentru turul campionatului și tichetele ■ membrilor susținători care cotizau cite 5 lei,, cu condiția .de a-și plăti în continuare cotizația lunară.In fine o bucurie și pentru copii. După cum am mai anunțat, copiii vor avea de acum intrarea gratuită la întîlnirile sportive. De gratuitate la meciurile de fotbal vor beneficia copiii sub 14 ani.tone 
de 

care 
sec-

sectorul 111 precum 
brigăzi de la sec- 
între care cele ale 

Enache Haralam-
Năsălean

competenți și astfel, printr-o V 
mai bună supraveghere teh
nică și printr-o bună orga
nizare a producției, s-au ex
tras, în luna august, 500 
cărbune peste sarcinile 
plan: Doar sectorul II, 
eșa cîndva cel mai bun
tor, a ajuns in coadă. De ce 
a rămas în urmă sectorul 
II ? Cauza principală o con
stituie descompletarea pos
turilor prin nerespectareai 
planificării concediilor.

Printre brigăzile care ob
țin rezultatele cele mai bune 
în întrecerea socialistă pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor se 
remarcă îndeosebi cele Con
duse de minerii Neagu Ște
fan, Mischie Gheprghe, Lef
ter Aristide, de, la sectorul 
1, cele conduse de minepii 
Scorpie Gheorghe, Baliș Ca
rol de la 
și unele 
torul 11, 
minerilor 
bie, Preda Marin, 
lon“.

v 'W''.* > w r.
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ConfesiuniCe vă leagă de Valea Jiului, ce satisfacții aveți în ©rasul în eare trăiți ? E pHffiă întrebare pe caffe am adresat-o interlocutorilor noștri — Oâmeill de profesiuni, preocupări și vîrste diferite. Și întrebarea a âVut datul să pună în stare de rezonanță reSOfttifile celd mai intime.— Sînt un îndrăgostit de aceste locufi — ne-a răspuns un inginer Minier de prestigiu — alei mi-âm petrecut tinerețea, aici am muncit, am trăit, Aici voi îrtibătrînl. Ce satisfacții mă leagă de Valea Jiului... ? Mina, munții, BâMetiil.— Sînt îndrăgostit ătît de adîii- cUflle cît și de îrtălțiMile Văii JiulUi, ne-a declarât Uh tinăr Ml* ner lupenean. Sînt două luerufi care te solicită la maximum. 'Trebuie să te dăruiești lor. Dar, în schimb, îți dau totul: satisfacția demnității.Și confesiunile ar putea eonii* nua. Sînt confesiuni ale Unor oameni pentru care viață, munca aici în’Valea Jiului nu e dOar o simplă etapă de străbătut, între altele, o „trambulină'1 spre „sfera mâl înalte și tihnite", ci oameni care găsesc în munca lor, în solicitările cotidiene, în frumusețile peisajului înconjurător satisfacții adevărate, teren prielnic pentru â Se afirma și a-și vedea Visurile împlinite. Acești Oameni ittipUn ritmurile înalte ale creației materiale și spirituale pe câte le cunoaște Valea Jiului în anii socialismului.Valea Jiului, această hilcă depresiune intramonlană, eu un peisaj înconjurător de rară frumusețe și inedit a devenit cel mai important bazin carbonifer al țării, Un complex de orașe cu o populație de mare densitate; un centru eu cel mai ridicat procent de urbanizare. Iată sinteza bilanțului oamenilor acestei Văi în fața prezentului și viitorului — oameni care scot cărbune sau croiesc drumurile subterane, care înalță cetățile industriale sau edificii so- cial-culturale, câte făurăsc Megawații sau luminează mințile. 

și iarna; Sîmbăta îmi Iau copiii, soția și lâ Straja ne oprim — spunea minetui ciochia marin, tot din Lupani. Mai rău B însă că în restul Zilelor de vară nu prea ai unde Să ttiergl. Vechea grădină de vară s-a desființat. A rămas un teren viran pe care ruginesc fiiște instalații de joacă pentru copii; iar în actuala zisă „grădină de vară" nu mă duc; e zgomot, praf; nu e loc unde să-ți petreci o seară plăcută cU familia.
Frumosul tic lînga 
noi - mai accesibil IAm auzit păreri „savante" : nu aveți dealurile și munții lingă voi, ce mai vreți altceva ? Și totuși...— Sînt mecanic de puț, ne-a spus tînărul TOMUȘ SABIN de la mina Dîlja. Opt ore lucrez cu atenția încordată; In după-amiezile libere stau in cămin sau în... parcul din centrul orașului. Mă uit la cartoforii și tablagiii care ocupă aproape fiecare bancă. Caut liniștea, dar zgomolul mașinilor — zgomot ce-1 aud tot timpul în șut — mă urmărește și aici. De aceea, m-aș afunda intr-un parc adevărat cu verdeață multă. Or, uh asemenea parc lipsește în Petroșani.
Ancheta noastrfi.

OAMENII AȘTEAPT
CONDIȚII DE
AGREMENT. S& le ofe-

Uliu din zilele acestei veri Bind fiu nea Florii a devenit și... lunca veseliei și relaxării unei mari mulțimi.

Valențele celui 
de-al doilea „BII

Oamenii Muncesc. Și încă zdravăn. Dar...Organismul fiecărui om are un moment de contracție și Until de extindere: un timp activ și tihul de pauză. Este vorba aici de o leg® biologică OleffiOiitâfă. Dupfi un timp de activitate concentrată, de solicitare fizică sau intelectuală, relaxarea, refâcereâ forțelor pentru a doua zi se impune cu necesitate. Feltll cum ne petrecefh timpul liber, cum ne1 recreem, condiționează rezultatele muncii.Adevărul e evident: s-a făcut mult în Valea Jiului pentru ca timpul de recreere al oamenilor să fie mai bogat în regenerări de forțe fizice și psihice, e tonifiat de vitalitate, de optimism. S-au deschis cluburi, s-au înmulțit cinematografele, s-ău amenajat restaurante; grădini de vară, s-a dat în folosință hotelul turistic RUsu etc. Dar locurile de agrement în aer liber sînt suficiente, destul de accesibile, răspund cerințelor calitative ale timpului ? Am socotit nimerit să abordăm aceste întrebări acum, la sfîrșitul sezonului estival, cînd impresiile oamenilor sînt încă vii, proaspete, apte pentru sugestii și sesizări. Iată obiectul investigațiilor noastre printre zeci de oameni.Să le dăm cuvîntul:— Timpul libigr mi-1 petrec în 
fața televizorului, Ia club. Vara, caut pădurea, aerul curat, ne-a declarat minerul șef de brigadă PETRE CONSTANTIN, de la Lupehl. Avem în Lupeni în acest scop locuri Minunate. Duminicile plec cu familia la Grafit, un loc apropiat și foarte căutat. Ceea ce lipsește aici: o terasă, un bufet unde să găsești bere, răcdritoare și gustări. N-ar îi rău să se amenajeze uti loc de agrement permanent în Băr- bătenl, unde se organizează, de o- feicei, serbările cimpenești. S-ar putea valorifica îhtr-un asemenea seep și barajul termocentralei de lâ Pâ- roșeni.
-feu Sînt amator de munte și vara

— Ce-am făcut duminica ? Vă spun sincer îhii place să mă duc la Bolii. E uh loc minunat — ne-a declarat tehnicianul IAKOB ȘTEFAN de la mina Dîlja. Dar ar putea fi și mai minunat acest colț de natură preferat de ntulți excursionișll. De ce nu există aici un bufet, ca să nu căiăm din oraș și alimente și berea. încă o întrebare: de ce 
nu se amenajează această peșteră, de ce fe lăsată în paragină. Podețele sînt rupte sau lipsCsc. Și o propunere către l.C.O.: dam Iniei le 
ar trebui să circule autobuzele și 
spre Bolti.— Sînt mâi îhtiite locuri pe care le frecventez fie cu familia, fie 
cu tovarășii de mutică — ne re
lata maistrul minier Bfi&W SABIN. 

ioc de plimbai 
tn jurul lacului 
clfiat in mijlocul 
unei păduri de 
pini. E minunat ' 
Fină atunci, in
să-, gospodarii o- 
rașuiui Petroșani 
vor trebui să 
aibă măi mult 
in atenție pădu
rea de la Insti
tutul de mineîmi place mult la Gambrinus. Dar mi-ar plăcea și mai mult, dacă ar fi mai bine aprovizionată grădina de Vară de Bici, iar deservirea ffiai bine organizată. Consider că acest tradițiohal loc de agrement hu e valorificat pe deplin. Dimpotrivă, actuala stație de preparare a asfaltului cu fumul și murdăria ce b piotiute degradează aspectul împrejurimilor. La „Rusu" am fost de asemenea de cîteva ori. Ar fi bine ca duminicile cel puțin să circule in permanență autobuze spre Rusu. l.C.O. ar trebui să introducă îh fiecare duminică curse speciale spre Lunca Florii, Rush, Bolii, chiar dih centrul Petroșaniului, pe baza unul 

prcwrcm bine definit și afișat în 
autogara, Ar fi un pas hotărîtor pe

rim din plin!
/. Ce satisfacții vă leagă de orașul în 

care trăiți?
2. Sîntețl mulțumiți de condițiile de re

creere și odihnă ce vi se oferă ? Ca
re vă sînt nemulțumirile?

3. Ce dorințe aveți, cu ce baze tehnico- 
materiale considerați că ar fi mai ne
cesar să se îmbogățească posibilitățile 
de recreere șl odihnă ale orașului?linia asigurării accesibilității locvi- rilot de ngrement dift împrejurimi.

Da ce se uita 
tradițiile ?— Sînt născut la Petroșani. Aici voi îmbătrîni și nu-mi pare rău. Munții din jur îmi oferă multe satisfacții și cele mai multe duminici le petrec pe potecile lor — ne-a mărturisit tehnicianul CIOARA IOSIF de la U.R.U.M.P. Dar nU dispui întotdeauna de timp să mergi pe munte. Al vrea măi aproape, îtl oraș, la marginea lui să găsești un loc unde să te duci cu toată familia șl să te simți bine. Mi-amintest că în peștera Bolii, exista o dală un ring de daps, frumos amenajat, bine luminat cu lampioane colorate etc., uhde s-au organizat petreceri rtiult gustate de cetățenii orașului. De ce nu ar putea fi și a- cum la fel? Cînd eram tineri a- veam mai multe locuri de agrement : pe terenul actualului cartier Carpați exista un lâC cafe iarna se transforma în patinoar. Și nu eră unicul lac, nici unicul patinoar. 

Bale făceam Intr-adevăr unde pu

team; ia bâfajui de la uzliia ele<_- , trică, îh Mâleia. Dar de atunci uh'' ștrand ca Uimea s-ar fi putut amenaja...Am vrut să Spun că, cu ihai mult inthres și fantezie, prih „reconsiderarea tradițiilor" s ăr putea face-'- multe lucruri bune.— Sînt un sportiv păsionat, da, nemulțumit de atenția ce se acorda dezvoltării Mișcării sportive de masă — ne-a relevat economistul FURNEA IOSIF din Lupeni. Or, in I upeni au existat tradiții, s-au a- tins performanțe în multe ramuri sportive. Dar condițiile de recreere nu-s prea multe. Oameni! plătesc lunar 2 lei pentru fanfară, dar a- ceasta cîntă numai ia înmormîntări. Pe vremuri se dădeau concerte în centrul orașului. De Ce S-a uitat această tradiție ? Ar trebui reglementat ți transportul turiștilor la cabană Ctmpu IM Neag. La intoar cere, seara, nu-s autobuze.
Locuri de agrement 
- oaze ale y esaliei I— Noi nu prea ne putem lăuda 
cu posibilități de destindere în o-



UL ROȘU 3ișul nostru, ne-a mărturisit tînă- tl SEREA ȘTEFAN, ifitălus la mi- i Petrila. Grăditlfi de vată nu a- >m, nici cofetărie, parcul e neîn- eținut, filme rulează abia de două i pe săptămlnfi. La ștrand am -nit abia a doua oară. Și iată de : bazinul are Scurgere, trebuie nplut încontinuu, deci apa nu e cînd să se încălzească. Vestid- 1 e în paragină. In fine, aș vrea fac o propunere: lingă terenul ran de lingă statui Petrila să Se tenajeze un loc de distracții unde poți bea vara o bere, să te poți mba.Mn avut ca interlocutori și do. eri vulCărtetti t electricianul NE- :ZI NICOLAfi și STOICA PETRU, it doi dintre zecile de oaspeți e vin ăprdape Zilnic la șttdn- din Lupeni.- In privința condițiilor de te- ere cotlSiddrăfti că s-af putea e mai mult In Vulcan ne-a s Nevăzi Nicdlae. Acum s-a în- ut amenajarea unui bazin de t. Dacă ți gata la anul va fi e. ;,Microștrandul“ din Paroșeni satisface. Venim aici la Lupeni: costă cam scump să venim de /ulcan : 5 lei o asemenea vizită, n plus e și aglomerație, îndeo- duminica, ceea ce n-ar fi dacă ivea și Petroșanlul șl Vulcanul un ștrand.fiindcă tot eram la Lupeni, : căutat pe tov. ARDELEANU TOR, -șeful preparației, Omul a i preocupare pentru amenaja- ștrandului din Lupeni merită i considerația.Exemplul ștrandului nostru e irgument elocvent: atunci cînd •rea’se poale face ceva, iar 11 că ștrandul ate Zilnic sute ăzitatori dintre care mulți din ișani, vorbește de ia sine: și 'etroșani e necesar un ștrand, s poate realiza!Valea Jiului avem realizări :anțiaie în multe domenii. In ce privește crearea condiți- ca oamenii să-și petreacă util 11 liber s-a făcut, însă, cu mai puțin decît în alte cen- are din punct de vedere eco- c și turistic au posibilități mai iste'- decît Valea Jiului. Ceea insider că ar fi mai necesar: otel în Petroșani, două corn- de agrement în cele două ex- tăți ale Văii, cu bufete, cîte c artificial, scene pentru spec- s în* aer liber etc.
i vom continua să facem ștran- in Lupeni și mai atractiv. Surpe anul viitor...
privire In viitorlum sînt mulțumit de condi- e recreere din orașul nostru ? un sincer sînt mulțumit doar spect cultural — ne-a mărtu- îhnicianul LUPȘA ERNEST, •ist pasionat. Sînt nemulțumit n ceea ce privește condițiile reere și odihnă activă în net O viață civilizată cere o comite de activități în afară de •ție. In orașul nostru lipsesc ihriico-spdrtîve unde cetățeni, nțari să poată practică ef«c- erite sporturi. In Petroșanlu!cu o populație atit de densă, it tineret, este necesar a se ii Cn adeVărăt complex spor e, aș propune, să cuprindă In acoperit de înot, O sală de tlcă far alăturat tltl st rând ll^er cu apă încălzită. Un pa- aftificial și alte baze spor- cest complex sportiv s-ar 

putea construi pe terenul viran de lingă hangare seu in cartierul Lunca, 83 fiu sincer e o rușine pentru petroșâneni lipsa unui ștrand.Pentru dezvoltarea turismului și a aporturilor de iarnă este necesară modernizarea drumului la cabana Rusu, construirea în masivul Paring a încă 2-3 cabane conform pla- nultii de sistematizare turistică si, cel mai important lucru, construirea unui teleferic de la cabana RUeu la cabana l.C.F.-iilui. Numai astfel se poate pune în valoare maximă complexul turistic Paring. Desigur sînt multe de făcut, dar de primă urgență este complexul turistic sportiv Petroșani și complexul turistic Paring. Aceste obiective ar trebui terminate pînă în 1970 cînd se va da în folosință ultimul tronson al drumului național pe defileul Jiului care va face ca traficul turistic și automobilistic să crească vertiginos. Dorința mea, și cred că a mii de cetățeni, este ea iarna, chiar după Orele de Serviciu, să ajungi intr-o oră cu autobuzul și telefericul la Căsuța din pOvăști din Barîhg de unde se poate coborî cu schiurile, iar vara să poți face baie la ștrandul orașului, mult dorit de toți cetățenii. Clima din Valea fiului impune necesitatea unui complex sportiv cu o hală de jocuri și gimnastică, cu bazin acoperit.
Dar pentru cei mid ?Deși și-ar avea locul la rubrica „Ce spun specialiștii14, considerațiile dr. FRAȚILA OVIDIU, directorul Inspectoratului sanitar, le-aht ț>us sub acest titlu aparte, deoarece prin obiectivul lor ele constituie 
un subiect aparte și merită a fi tratate în mod special,— Mă preocupă în mod deosebit un lucru : majoritatea cetățenilor Văii Jiului sînt tineri iar dintre a- ceștia 25 Ia sută copii sub 15 ani. Și mei am în față o situație : Avem în localitățile noastre 54 de restaurante. bodegi, bufete, o unitate de această natură revenind la 1300 perboane. "Nu discut oportunitatea sau inoportunitatea lor. Dar să ni se permită o întrebare : cîte terenuri sportive, solare, ștranduri, parcuri sau patinoare revin le numărul de peste 60 000 de tineri și copiii care trăiesc în Valea Jiului ? Cred că prea multe calcule nu-s necesare pentru concluzii.Să ne mai punem o întrebare : vara e pe sfîrșite. Unde și-au petrecut vacanța copiii noștri ? Unii au fost în tabere. Bine. Dar după ce s-au reîntors ? Dar care n-au fost nlecați ? Mă uit la Casa pionierilor E ca o cetate adormită Alături e un Iac : e neglijat. Oare nu s-ar putea extinde și transforma intr-un loc de agrement ? Copiii din Petroșani n-au unde învăța înotul; sportul cel mai complex și util pentru dezvoltarea armonioasă a organismului Fac baie în lacuri neamenaiate. Ar mai fi necesar un, parc distractiv pentru copii, baze sportive adecvate lor. In general pentru marea masă de cetățeni .problema lacurilor de agrement — în aer liber — rămîne deschisă. Intr-o regiune atît de intens industrializată cum e Valea Jiului, unde predomină munca fizică, numărul îmbolnăvirilor de natură neuro-psihică e totuși ridicat. Aceasta denotă lipsa unei perioade judicios folosite pentru refacerea potențialului nervos, pentru utilizarea acțiunii sanogene a factorilor naturali : soare, aer, liniște. Pe lingă rezolvarea unor necesi

tăți strigente pe linia creării bazelor materiale de agrement, consider necesar ca intelectualitatea, cadrele medicale, îndeosebi, să facă mult mai mult pe linia educației cetățenești, să fie exemple in privința utilizării raționale a timpului liber.Un alt interlocutor care ne-a vorbit despre „problema celor mici" a fost șeful de brigadă HORVATH LUDOVIC, fierar-betonist, în, tim- pițl liber un vîn.ătot pasionat.— Eu cutreer munții. Aș dori îtiSă să șe facă mai mult pentru copiii noștri, Să, existe în Petroșani un „oraș al copiilor", sau uii pate de distracții. Aș propune ca pe lingă instalațiile de joacă adecvate — trenuleț (de ce să fie doar la Anul nflu ?), leagăne, tobogan, să se a- menajeze âici și un colț zoologic cu animale specifice regiunii noastre Cu ajutorul filialei de vînătoftre ri-ar fi un lucru imposibil de realizat.
Tineretul na 
răspunde PREZENT 1E vorba de bazele de recreere, de agrement — problemă ce vizează îndeosebi tineretul. Am socotit deci nimerit să intervievăm și cîțiva tineri.— Mulți tineri își irosesc timpul în loc să facă ceva Util Adevărul e că ceea ce li se oferă e încă puțin, a fost de părere Utecistul DANKO ȘTEFAN de la U.R.U.M.P. Lipsește ștrandul, un parc adevărat, o cabană nouă la Paring. Sînt mulți tineri in Petroșani Or, amenajarea acestor obiective, bazele sportive, ștrandul, vor putea constitui un frbnt de lucru prielnic pentru acțiunile; patriotice ale tineretului. Tinerii de la U.R.U.M.P ar participa cu dragă inimă la muncă patriotică pentru construirea bazelor sportive.Să dăm cuvîntul și reprezentantului studențimii, studentul IOȚO- VICI MARIN, președintele A. S. de g la Institutul de mine :— Orașul Petroșani a devenit centru universitar; aici învață peste o mie de studenți. Or, dir. punctul de vedere al recreerii, orașul ne oferă puțin. Ne nemulțumește mai ales că n-avem o bază sportivă proprie. La stadionul Jiul n-avein acces Echipa de rugbi își Joacă meciurile la Lonea, cea de fotbal la Petrila. Teren pentru tenis de cîrnp nu există Un bazin de înot nu există, iar loc de plimbare doar strada principală.Propun să se amenajeze pădurea de la institut intr-un parc, iar la Jieț — un loc de agrement, un huit unde s® poți servi un grătar eu mujdei, și de ce nu, și niște păstrăvi, Sînt conștient de faptul că studențimea, tineretul în general ar putea și ar avea chiar datoria să contribuie din plin la amenajarea bazelor sportive, a ștrandului, sau a dealului de lingă institut Aceste obiective ar trebui să devină adevărate șantiere ale tineretului Pnt asigură CA STUDENȚII VOR SPUNE PRESENT cînd vor fi solicitați la amenajarea acestor obiective.
Recrearea in natură, 
izvor de sănătate...— Cit timp petrecem în natură, la aer liber — iată o problemă pe

O cabană pito- 
reaveă fntr-uta tac 
pitoresc : cabane 
cîmpu iui Neag. 
Cu un transport 
mai bine organi
zat va putea 
găzdui și nai 
multă animație 

care ar trebui să și-o pună, cu tot mai multă insistență, fiecare ora, este de părere medicul EȘANU IOS1F, doctor in medicină. E vorba de lucruri cunoscute, șl totuși, mulți le uită. Deci nu e rău să Ie reamintim. Mișcarea In aer e stimulentul general al proceselor metabolice, al funcțiilor și aparatelor organismului și, totodată, un tonus psihic primordial care determină capacitatea de concentrare, de atenție, randamentul mintal al omului, cerințe elementare pentru oricine.Cerința evidentă deci ; să oferim oamenilor posibilități multiple să respire cit mai mult aer curat, să fie mai mult în mijlocul naturii Or, fiind vorba de Petroșani, ca •nMUc, pot sa spun că preocuparea prtitru a oferi posibilități multiple în acest sens oamenilor, nu mă mulțumește. Lipsește un lucru elementar : posibilitatea practicării sportului celui mai complex și care dezvoltă cel mai mult organismul — înotul. Spun sincer eu ași da din lopată chiar la amenajarea unui bazin de înot Un bazin acoperit ar fi ideal într-o regiune reumato- genâ ca Valea Jiului.— Ceea ce ar trebui făcut md. sebi e facilitarea accesului oan i lor spre locurile de agrement, n mijlocul naturii, ne-a răspuns dr. IRIMESCU RADU, cercetător științific la S C.S.M. Minerul care respiră timp de 8 ore praful din mină trebuie să-și umple duminica plâmtnii cu ozon i In acest scop propun : asigurarea unui transport sigur, drumuri bune, poteci marcate, amenajarea unor campinguri (de pildă la Paring), mai multe inițiative organizatorice și o propagandă turistică mai intensă. încă ceva : neapărat un parc unde să fie liniște, aer curat și unde mamele să-și poată plimba copiii; cu lan- douri nu pot cutreiera coclaurile,— Nu lucrez de mult în Valea Jiului și deci concluziile anchetelor noastre încă n-au fost definitivate — ne-a declarat psihologul EDELHAUSER VIORICA, cercetător științific la S.C.S.M. După observațiile de pînă acum putem a- ffrma că atenția, gîndireâ Tehnică, memoria, îndeosebi topografică, e- chilibrul, emotiv — afectiv sînt cel mai mult solicitate la lucrătorii din subteran. Or, nu stăm prea bine,.. De ce ? Tocmai prin faptul că mulți își limitează timpul liber la somn, bufet și televizor. E prea puțin și nu înlătură oboseala pe deplin. Remediul de prim rang pentru regenerarea psihică e ieșirea și mișcarea zilnică în natură. Or, obosit fizicește, minerul nu va urca pe dealuri. Iată de ce țin să subliniez necesitatea amenajării unor adecvate zone de recreere în jurul orașului. Și mai e necesar Un lucru: măi multă cultura, ca omul să știa cum e bine să-și folosească timpul liber.
...și școala 
a educației estetice— Condițiile de recreere din orașul nostru le consider sub nivelul posibilităților existente a fost de părere prof FODOR KALMAN, artist pl astir Ce observ in Valea Jiului ? Lucrăm cu investiții materiale și morale uriașe în domeniul industriei. Mișcăm munții din Inc, insă AR TftEBUl SA ACORDAM 

TIMP MAI MULT PENTRU A NE 
FACE MEDIUL IN CARE TRĂIM, 
MAI PLAcUT.Spațiile din noile cartiere, nu-s amenajate pentru odihnă sau jocul copiilor. In timpul lor liber oamenii migrează spre parcuri ; aici însă n-au tiiri unde se așeza. Părerea mea e că există condiții ca în scurt timp să fie rezolvată problema condițiilor de recreere. Avem posibilități : ne înconjoară un peisaj minunai, inedit prin conformația, flora și fauna sa E vorba de aceeași natură care a fost de-a lungul timpului izvorul nesenat al creației artistice. Dar natura, cu elementele ei componente, îi e necesară și o- mulai simplu. Deoarece, cu cît se îndepărtează omul de natură se îndepărtează de Sine, de condiția sa umană șl se afundă în sărăci?, spirituală Să facem bunăoară, o comparație între un orățean rupt de natură și un băștinaș „îmbătrî- hit“ fn natură, comparația va fi în defavoarea primului: băștinașul e mai bogat spiritualicește. Și tonte acesteh pentru că ornai de munte «

într-un echilibru permanent cu natura, se perfectează continuu după modelul naturii.Încă ceva : dezvoltarea tradițiilor poporului nostru se pune pe plan național Și Petroșanlul are tradiții de peste un veac, iar băștinașii noștri — tradiții milenare. Elementul autohton —în viața culturală, in urbanistica orașului s-ar cere mal mult valorificată. Iată un domeniu în care intelectualitatea ar trebui să-și afirme mat mult prezența.
Problema... 
problemelorConcluzia e evidentă : ■'xistă în Valea Jiului un șir de nemulțumiri față de preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor de agrement. Toți anchetații noștri au reclamat în unanimitate:• un strandț un parc «ăe odihnăO baze sportive șl terenuri de joacă pentru copii• Se reclamă locuri de agrement, mal multe zone care să emane veselie, să tonifice buna dispoziție a oamenilor.Multe din aceste cerințe sint vechi, sînt „puse“ pe tapet de ani de zile. De ce atîta tărăgănare, de ce sîntem vitregiți de un ștrand de un parc adevărat — cerințe elementare ale unei vieți civilizate !— Avem realizări — am mai spus-o — evidente, incontestabile. Dar - viața trepidantă, sporirea populației impun tot mal mult problema : unde să „realizăm** acea destindere activă de care toți avem nevoie ? Avem nevoie deci de spații, de oaze ale veseliei și regenerării forțelor fizice și psihice.Drept justificare se invocă... Ț- problema problemelor ; de unde, tovarășe ? Din ce fonduri ? ret tare; să ne amintim articolul critic din „Scînteia" privind gospodărirea o- rașului. Avea dreptate ziarul central : anul trecut n-am cheltuit toate fondurile. In acest an ? Pentru lămurire are cuvîntul directorul filialei Băncii naționale tov. PA- tRașcoiu dumitru,— O sursă principală de finanțare a bazei tehnico-materiale. menită să îmbogățească posibilitățile de recreere și odihnă a cetățenilor o constituie o cotă parte a beneficiilor peste plan realizate de întreprinderile industriale de subordonare republicană care pot fi folosite pentru executarea de investiții ne- centrdlizate de gospodărie comunală și edilitară. In raza orașului regional Petroșani, din aceste fonduri în valoare de 2 718 000 lei s-au executat sau se vor executa în cursul anului 1967 lucrări ca : modernizarea Pieții Victoriei, a străzii Cuza Vodă, consolidarea malului lșcroni — Aninoasa, etc. Nu discut oportunitatea, nici calitatea lor. Dar nedumerirea mea : de ce nu se prevede nimic pentru amenajarea de baze de agrement în împrejurimile orașului ? E vorba deci de discer- nămînt, de orientare, de a găsi soluții mai corespunzătoare pentru . ca fondurile puse la dispoziția sfaturilor populare să fie folosite mai judicios, multilateral, în așa fel incit să-și atingă scopul pentru care au fost alocate.Iată. deci, una din posibilități A doua ? Avem un tineret numeros, cetățeni inimoși. (îu toții își iubesc orașul și preferă ca în jurul lor să domine voioșia si relaxarea nu monotonia. Cu siguranță nu se așteaptă nimeni la schimbări care să se producă „peste noapte" Dar oamenii și-au spus părerea si o vor mai spune pentru a fi luată in seamă. Și vor răspunsul 1
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încheierea Consfătuirii reprezentanților
guvernelor unor țăriBELGRAD 6. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Consfătuirea reprezentanților guvernelor țărilor socialiste cu privire la problemele ajutorului economic și ale colaborării economice cu țările arabe, care s-a desfășurat în capitala R.S.F. Iugoslavia, s-a încheiat. In legătură cu lucrările consfătuirii a fost dat publicității următorul comunicat:Intre 4 și 6 septembrie 1967 a avut loc la Belgrad Consfătuirea reprezentanților guvernelor țărilor socialiste cu privire ia problemele ajutorului economic și ale colaborării economice cu țările arabe.Lă lucrările consfătuirii au participat delegațiile Republicii Populare Bulgaria, condusă de Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; Republicii Socialiste Cehoslovace condusă de Oldrich Cernik, vicepreședinte al guvernului și președintele Comisiei de Stat a planificării; Republicii Democrate Germane, condusă de Gerhard Schurer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comisiei de stat a planificării; Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, condusă de Kiro Gligorov, vicepreședinte al Vecei Executive Federale; Republicii Populare Polone, condusă de Ștefan JedrychOwski, președintele Comisiei de planificare de pe lingă Consiliul de Miniștri; Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; Republicii Populare Ungare, condu-i să de dr. Matyas Timar, vicepreședinte al Consiliului' de Miniștri;. Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, condusă de N. V. Novicov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.In timpul consfătuirii, reprezen tanțîi țărilor participante au prezentat informări detailate cu privire la ajutorul economic acordat de către fiecare țară socialistă statelor arabe și au făcut un schimb de păreri privind măsurile pe care «zr putea să le întreprindă țările socialiste în vederea lărgirii și adîncirii relațiilor lor economice cu aceste state, în scopul consolidării și dezvoltării economiei lor și întăririi independenței lor naționale.Participanții la Consfătuire " au arătat că sînt dispuși să examineze, pe bază bilaterală sau în alte forme corespunzătoare, împreună cu țările arabe, măsurile concrete privind lărgirea în continuare a colaborării economice și, în a- celași timp, au prezentat informări cu privire la intențiile și acțiunile lor concrete în legătură cu ajuto-
Noi demonstrații rasiale la New YorkNEW YORK 6 (Agerpres). — Noi incidente rasiale s-au produs marți seara în cartierul Brooklyn din New York, cînd poliția a intervenit pentru a împrăștia o demonstrație a negrilor. Circa 200 de negri cereau autorităților să pedepsească pe polițistul care a asasinat luni un tînăr de culoare
SU-A- î Greva învățătorilor amînă 
începerea anului școlarNEW YORK 6 (Agerpres). — începerea anului școlar în Statele Unite ar putea fi serios amînată în urma grevei învățătorilor din mai multe orașe americane.La New York, un număr de 45 000 de învățători au anunțat că vor demisiona în masă, dacă revendicările lor de majorare a salariilor nu le vor fi satisfăcute.învățătorii din 27 de districte școlare ale statului Michigan au

socialisterul care se acordă și cu lărgirea colaborării economice.Țările participante la Consfătuire și-au exprimat convingerea că această colaborare va «jutcț țările arabe în eforturile tor pentru înlăturarea greutăților existente, pentru întărirea independenței lor naționale și economice și va constitui expresia solidarității în continuare a țărilor socialiste cu popoarele arabe în luptă lor dreaptă împotriva imperialismului și neocolonialismului. "Participanții la Consfătuire au fost de acord să informeze țările arabe interesate asupra lucrărilor și rezultatelor Consfătuirii.Consfătuirea s-a desfășurat în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.
Schimburi de focuri între 
forfele egiptene și izraelieneTEL AVIV 6 (Agerpres). — Schimburi sporadice de focuri au avut loc marți noaptea între forțele egiptene și izraeliene, la 25 km sud de Port Said, s-a anunțat, potrivit agenției France Presse, la Tel Aviv. Tirul a constat mai ales în foc de isarme automate și a durat zece minute. cu începere de la ora 20,45 ■G.M.TCAIRO 6 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al armatei R.A.U., citat de agenția M.E.N., a declarat că în cursul bombardării Suezului și Tefwikului de către artileria iz- raeliană, în cursul zilei de luni, 42 persoane civile au fost ucise și alte 161 au fost rănite. Cu același prilej, a adăugat purtătorul de cuvînt e- giptean, un vas grec a fost scufundat și un altul indian a fost a- variat, în portul SuezCAIRO 6 (Agerpres). — Intr-un
Corectarea 
orbitei satelitului 
„Lunar Orbiter-3“WASHINGTON 6 (Agerpres). — Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetării spațiului cosmic (N.A.S.A.) a a- nunțat că marți a fost efectuată o nouă manevră de corectare a orbitei satelitului lunar „Lunar-Orbi- ter-3".„Lunar-Orbiter", lansat la 4 februarie a.c. a fost plasat inițial pe o orbită eliptică de 1 810 km la apogeu și 140 km la perigeu.

Demonstrații ale negrilor au avut loc marți și la Milwaukee (statul Wisconsin) împotriva discriminărilor în domeniul locuințelor. Este pentru a opta zi consecutiv cînd populația de culoare din Milwaukee iese în stradă cerînd autorităților locale să adopte o hotărîre prin care să li se recunoască dreptul de a locui și în cartierele albilor.

refuzat, la rîndul lor, să înceapă cursurile marți. La Detroit, cei 11 000 de membri ai federației învățătorilor au hotărît să amine pî- nâ astăzi (joi) începerea cursurilor. Federația revendică o sporire a salariilor anuale.In Saint Louis (statul Illinois), 300 din cei 920 de învățători ai școlilor orașului se află în grevă de opt zile. Ei cer, de asemenea, majorarea salariilor.

JUlHH IWlllllIOi 
minliteriil al O.U.I.KINSHASA 6 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Organizației Unității Africane a adoptat marți seara raportul prezentat de Dial ta Țel li, secretarul general al 
Or^WifflȘției.Miercuri dimineața, cea de a noua sesiune a Consiliului ministerial și-a continuat lucrările în cadrul celor trei comisii: politică, socială și financiară, create după ședința de deschidere. Cu toată multitudinea problemelor care urmează să fie examinate, actuala sesiune a Consiliului ministerial este dominată net de dezbaterile referitoare la evoluția situației politice de pe continentul african și în special de cele privind lupta de eliberare a teritoriilor aflate încă sub dominație străină.

comunicat militar dat publicității de autoritățile R.A.U. se arată că marți seara forțele izraeliene din zona Canalului de Suez au deschis focul asupra- pozițiilor egiptene aflate la sud de. Port Said. Comunicatul precizează că forțele egiptene au ripostat, și focul a durat timp de o jumătate de oră, de partea egipteană neînregistrîndu-se pierderi.
★NEW YORK 6 (Agerpres). — Se- cretarul general al O.N.U., U Thant, a informat Consiliul de Securitate, într-un raport publicat miercuri, că Egiptul a deschis focul în zona portului Tefwik din Canalul de Suez. U Thant a citat raportul primit din partea generalului Odd Bull, în care se arată că observatorii O.N.U au anunțat deschiderea focului (luni, ora 8,57 — ora locală) asupra unor nave izraeliene care navigâu la sud de portul Tefwik. Generalul Odd Bull a raportat că „aceasta a accelerat schimburile de focuri din ambele părți*1.

Accident minier în Japonia
La una din minele de cărbuni din insula japoneză Klu-Siu, 11 mi

neri și-au pierdut viața în urma surpării galeriei în care lucrau. Echi
pele de intervenție încearcă să salveze pe cei care ar fi putut găsi lo
curi de refugiu.PARIS — Intre 13 și 16 septembrie, primul ministru francez, Georges Pompidou, va face o vizită oficială în Austria informează agenția France Presse. Pompidou va fi. însoțit de ministrul de externe francez, Couve de Murville.
Puternice furtuni 
în AngliaFurtuni puternice s-au abătut asupra Angliei, provocînd mari inundații mai ales în localitățile situate pe țărmul vestic al Marii Britanii. Opt persoane și-au pierdut viața, iar multe altele au fost rănite. Numeroase clădiri au fost avariate în orașele Blackpool și Morecambe, care au avut cel mai mult de suferit ca urmare a inundațiilor
Elementele de 
o lovitură deZiarul dominican „El Nacional" publică un articol în care a- rată că elementele de dreapta pregătesc o lovitură de stat, menită să răstoarne actualul regim și să readucă pe scena politică pe fostul general Wessin y Wessin, aflat în pre-

zent în Statele Unite. Potrivit ziarului, el dirijează din străinătate grupările care în prezent organizează atit in capitala țării, cit și în orașele La Romana, Santiago și altele diferite acțiuni provocatoare.

O delegație de partid 
și guvernamentală sovietică 
a sosit ia BudapestaBUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 6 septembrie, la Budapesta a sosit delegația de partid și guvernamentală sovietică în frunte cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Din delegație fac parte Alexei Kosîghin,. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale.La sosire, delegația a fost în- tîmpinată de Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., Lo-
Ostilitățile militareENUGU 6 (Agerpres). — Pentru prima dată de la începerea ostilităților din Nigeria, orașul Enugu, capitala provinciei Orientale, care și-a proclamat independența luîn- du-și numele de Biafra, a fost bom-
VIETNAMUL DE SUD

Lupte de mare anvergură 
în sectorul Tam KySAIGON 6 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit ample relatări în legătură cu luptele din sectorul Tam Ky, la aproximativ 50 km de orașul sud-vietnamez Da Nang, unde de două zile trupele americano-saigoneze fac cu greu față atacurilor puternice ale unităților Frontului Național de Eliberare. Francois Mazure, trimisul special al agenției France Presse, menționează că „numeroase unități ale partizanilor au lansat noaptea trecută un atac generalizat în întregul sector de la Tam Ky“. Ei au pătruns în cartierul general al forțelor americano-sai- goneze care operează în acest sector. Toate instalațiile militare au fost atacate simultan, în timp ce

Urmările 
inundațiilor 
din *?exicPloile torențiale care au continuat să cadă în ultimele 15 zile într-o mare parte a teritoriului mexican au provocat inundații în diferite regiuni.. Orașul Acuna a fost inundat de apele rîului Rio Bravo, care marchează frontiera cu Statele Unite. Aproximativ 1 000 de case se află acoperite de apă, iar peste 3 000 de locuitori au rămas fără adăpostO DELHI. — După cum informează agenția France Presse, la Delhi s-a anunțat marți seara că în urma demisiei ministrului de externe. Chagla, primul ministru, Indira Ghandi, își va asuma portofoliul afacerilor externe.

dreapta pregătesc 
stat la Santo DomingoPe de altă parte, organizațiile progresiste au formulat aspre critici la adresa guvernului președintelui Balaguer, cerîndu-i să ia măsuri urgente pentru a împiedica comploturile elementelor de extremă dreaptă. 

sonczi Pal, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Jeno Fock, președintele guvernului, lanos Peter, ministru de externe, și de alți conducători de partid și de stat.In cursul vizitei pe care- o va face în Ungaria, anunță TASS, delegația de partid și guvernamentală sovietică urmează să semneze noul tratat de prietenie, colaborare și ajutor mutual între U.R.S.S- și R. P. Ungară.
din Nigeriabardat marți de aviația federală nigeriana. Mai multe bombe au Căzut asupra pieței și a cartierului prezidențial. Nu se cunoaște numărul victimelor și importanța pagubelor.

alte unități ale F.N.E. au ocupat puncte strategice în jurul localității Tam Ky pentru a împiedica sosirea întăririlor americane. Atacul de la Tam Ky, declanșat’de patrioți este caracterizat chiar de comandamentul american ca an din cele mai puternice din ultimele . luni.. Corespondenții de presă sîntde. părere că atacul declanșat de F.N.E continuă seria acțiunilor, de mare anvergură cum a fost aceea de la 30 august,' cu cîteva zile înainte de „alegerile" prezidențiale,, cînfe.'* partizanii au eliberat I 465 deținuți politici din închisoarea orașului Quang NgaiPîr.ă acum nu se cunosc exact pierderile suferite de trupele ame- ricano-sâigoneze de la Tam Ky, dar, din date preliminarii, agenția U.P.I.I relatează că 54 de infanteriști marini au fost uciși și mai . mult de 100 răniți
TELEVIZIUNE

7 septembrie
18,00 La ordinea zilei. Organi

zarea științifică a pro
ducției și a muncii. Cen
tralizarea unor metode 
eficiente de conducere.

18,20 „Mult e dulce și frumoa
să". Emisiune de limba 
română. ■

18.50 Pentru tineretul ' școlar. 
Studioul pionierilor; „Din 
rucsacul vacanței".

19,30 Telejurnalul de seară- S
19.50 Buletinul meteorologie.' 

Publicitate.
20,00 Cel de-al IV-lea Concurs 

și Festival Internațional 
„George Enescu". „Fru
moasa din pădurea- a- 
dormită" de P. 1. Ceai- 
kovski. Transmisiune din 
sala Teatrului de Operă 
și Balet. In pauze : Te- 
leglob: Itinerar bulgar 
De la Giotto la Brăncuși.

22.50 Telejurnalul de noapte: r 
23,00 Închiderea emisiunii.

PRONOEXPRES
La concursul nr. 36 din data de 

6 septembrie 1967 s-au extras din 
urnă următoarele numere :

Extragerea 1 : 3 13 26 36 ? 30 
Numere de rezervă: 40 42

Extragerea a Il-a 24 4 46 2 4O'r4i
Numere de rezervă: 29 21
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