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Proletari din toate țările, uniți-vă!

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

REFLECȚII IN FATA 
UNUI PANOU

In incinta minei Aninoasa, alături de graficele care 
reflectă mersul producției sectoarelor, a apărut zilele 
trecute un panou care îndeamnă la reflecții. In partea 
de sus a panoului cîteva rînduri îi informează pe ci
titori că în 7 luni care au trecut din acest an, s-au 
pierdut din cauza absentelor nemotivate și învoirilor 
3 450 tone de cărbune.

Cifra absentelor nemotivate înregistrate în acest 
interval, se ridică Ia 1 176, iar numărul învoirilor la 
1 100. Absențe care își au ponderea lor bine defi
nită în cele 11 000 tone de cărbune cu care mina 
Aninoasa se află in prezent sub plan.

Panoul prezintă în continuare numele cîtorva din 
acei muncitori care, mai ales în această perioadă 
cînd mina trece prin greutăți, lipsesc de la post, 
dezorganizează brigăzile ‘din care fac parte, provoacă 
greutăți desfășurării procesului de producție. Iată-i 
pe unii dintre ei: Băteaga Vasile care a făcut in 
acest an 12 absente nemotivate, Bogdan loan care îl 
secondează cu 11, Rebei Petru cu 10, Moise Vasile. 
Drăgoi Dumitru, Zbercea Simion și alții care și-au în
scris numele în condica indisciplinatilor cu cîte 5—9 
absențe nemotivate.

Aninoasa, asemeni celorlalte exploatări miniere din 
Valea Jiului, își are fruntașii ei, oamenii ei de 

' oază, căliți în încleștarea cu cărbunele, totdeauna 
prezenți la datorie. Sint minerii brigăzilor conduse 
de Roman. Petru, Man Nicolae, David Ioan, Schneider 
Francisc și din multe alte abataje. La antipod, autorii 
celor peste 1 100 absențe nemotivate, oameni care 
n-au înțeles necesitatea disciplinei, 
derea pentru sarcinile ce stau în 
minei.

lipsiți 
fa(a

Anul' XIX
XXIV Nr. 5 559

Vineri
8 septembrie 

’ 1967

4 pag. 25 bani

I

Mașina-macara poposește din loc în loc de-a 
lungul străzii cu echipa de intervenții 

pentru a înlocui becurile defecte
de răspun- 
colectivului

Pi jmlrca de către tovarășul 
Nlcolac tcaușcscu a delegației 

Partidului Social Democrat
din finlanda . * *

• Vizita președintelui -de 
Gaulle în R. P. Polonă.
• Semnarea unui tratat în

tre R. P. Bulgaria și R. D
. Germană. ’

• Sesiunea Consiliului mi
nisterial al Organizației Uni
tății Africane.

In ziua de 7 septembrie a. c. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 

■ cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit delegația Partidului So
cial Democrat din Finlanda alcă
tuită din tovarășii Veiltko Helle 
și Valde Nevalaineri, membri ai 
Comitetului Executiv al P.Ș.D.F.. 
deputați în Parlament, Unto Niemi, 
șeful Secției de studii a P.S.D.F.

La primire 1 au luat parte tova
rășii Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre

zidiului Permanent,
fc.C. al P.C.R., Ion Pas. membru 
dl C.C. al P.C.R., 
membru supleant al 
șef de secție la C.C. al P.C.R., An
drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul întrevederii.
decurs 
a avut 
privind 
tuală,
precum și probleme de interes co
mun pentru cele două partide și 
țări.

Cu acest prilej s-a relevat im
portanța mobilizării tuturor for
țelor muncitorești, democratice și 
progresiste la lupta împotriva im
perialismului și reacțiunii, pentru 
asigurarea păcii și dezvoltarea so
cială pe calea democrației și 
progresului.

Evidențiindu-se necesitatea pro
movării consecvente a unei poli
tici de pace și securitate în,- Eu
ropa, s-a subliniat importai. a pe 
care o are în această direcție dez-

secretar al

Ion Iliescu, 
C.C. al P.C.R.,

care a 
într-o atmosferă cordială, 
Ioc uri schimb de păreri 
situația internațională ac- 
mișcarea muricitorească.

voltarea relațiilor politice, econo
mice, cultural-științifiee dintre sta
tele europene, indiferent de orân
duirea social-politică, pe baza res
pectării principiilor egalității, in
dependenței, suveranității și avan
tajului reciproc.

In cursul discuțiilor s-a expri
mat îngrijorarea față de pericolul 
grav pe care-1 reprezintă pentru 
pacea mondială intensificarea răz- 

5 boiului împotriva poporului viet
namez și s-a subliniat necesitatea 
ca S.U.A. să înceteze bombarda
mentele asupra R. D. Vietnam, să 
pună capăt agresiunii și să fie 
respectat dreptul poporului viet
namez de a-și hotărî singur soar
ta, în conformitate cu voința sa, 
fără nici un amestec din afară.

In cadrul convorbirilor s-a ma
nifestat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor multilaterale 
dintre România și Finlanda, do- 
rința: ca aceste' legături să se dez
volte în continuare în interesul 
popoarelor român și finlandez, al 
cauzei păcii, securității și colabo
rării internaționale.

Vizita delegației Partidului So- 
‘ cial Democrat din Finlanda, în- 
tîlnirile care au avut loc cu acest 
prilej, au contribuit Ia o cunoaș
tere reciprocă mai bună, la extin
derea relațiilor prietenești dintre 
P.C.R, și P.S.D.F., în interesul ce
lor două popoare, al mișcării mun
citorești din lutnea întreagă.

Curs de calificare
(Continuare în pag. a 3-a)

DEZAPROBAM
Schimbare la față

despre 
fată a 
blocuri- 

ia intra-

, Este vorba 
schimbarea Ia 
Spațiului dintre 
le III și IV de 
rea în cartierul Carpati 
—, Petroșani. Dacă pînă 
nu de mult acel Ioc a- 
răta... așa cum arăta, a- 
cum el a devenit un bun 
loc de joacă pentru co
piii de toate vîrstele. 
Gospodarii Sfatului popu
lar orășenesc s-au gîndit

A. B.

că-i mai bine mai tîrzlu 
decît niciodată și într-un 
timp relativ scurt o e- 
chipă de lucrători vred
nici a schimbat complet 
fața locului. Iată confir
marea faptului că atunci 
cînd oamenlf'i vor pot 
face și lucruri bune, fru
moase. Desigur că ini
țiativa gospodarilor Pe- 
troșaniului nu se va opri 
aici.

Barajul de acumulare 
de la Paroșeni a fost 
proiectat și construit cu 
scopul de a asigura ne
cesarul de apă termo
centralei Paroșeni. A- 
tunci „patul" barajului 
era curat și nu mai în
căpea nici o discuție că 
noul obiectiv va atinge 
parametri proiectați. A- 
ceasta avea să se ade
verească în curînd. Du
pă darea în exploatare 
a barajului, apa a ajuns 
la nivelul prevăzut de 
proiectant, cota 602,75 
m — față de nivelul 
mării — respectiv apa

urease la înălțimea sta
vilelor — aproximativ. 
3 m.. ..

Pentru cunoașterea de , 
către personalul de de
servire a modului de 
funcționare au fost e- 
laborate, tot atunci, și 
instrucțiuni de funcțio
nare a barajului. Am 
spicuit cîteva din ele. 
Instrucțiunile prevăd ca 
atunci 
fluente 
de 300 
lele se 
plet pentru a se preîn- 
tîmpina inundarea colo
niilor apropiate și pen-

cînd debitele a- 
sînt mai mari 
m c/sgc., stavi- 
vor ridica com-

SțK- 
bte- 
mgi 
tre
ce!

:NI Șl „STĂPlNir1 LIII 
AȘTEAPTĂ POTOPUL...

tru a se psit/urd S 
lare. cit mai bună a 

-fvîui amonte. Se 
prevedeca, după 
cerea viiturilor și
puțin o dată pe an, se 
va face curățirea țiu
lui, la bieful amonte, 
în profilele 1, și
VIU. De asemenea, cînd 
depunerile în aceste 
profile ajung, la înălți
mea de I metru se vor 
lua măsuri 
cu mijloace

de curățire . 
mecanizate.

C. MITITELU

(Continuare în pag, a 3-a)

■Mina Uricani își va comple
ta într-un viitor foarte apro
piat efectivul de muncitori ca
lificați .pentru diferite profe
sii, prin eforturi proprii. In 
acest scop au început înscrie
rile pentru cursul de califica
re în meseriile de miner, aju
tor- miner, mecanic la mașini 
de extracție, artificier, lăcătuș 
de mină și măsurător de gaze.

Pînă la 5 septembrie nu
mărul celor dornici să se ca
lifice pentru una din aceste 
meserii era de 237. De men
ționat că pentru admiterea la 
cursurile școlii de mineri s-au 
făcut propuneri de către sec
toare din rîndul celor mai 
buni ajutori mineri care au 
lucrat cel puțin un an în a- 
ceastă meserie și care au ab
solvit cele 7, respectiv 8 clase 
obligatorii. I

Lumină - producătorilor de lumină
• La cîteva sute de me

tri de I.E.C. Paroșeni 
se află cartierul Soho- 
dol. .Aici locuiește, ma
joritatea salariaților u- 
iinei. Dar dacă uzina 
este bine luminată zi și 
noapte — lucru normal, 

. necesar — străzile și a- 
leile cartierului se cu
fundă în beznă o dată 
cu lăsarea serii. De

multe ori întunericul se 
lasă și în apartamente. 
Cauza: defectuoasa in
stalație de alimentare 
cu lumină a cartierului 
producătorilor de... lu-

G. DINU
cu sprijinul corespon

denților voluntari

(Continuare în pag. a 3-a)

In numărul de azi:

•>i la Petrila, an de an se construiesc și se dau în folosință noi blocuri.

I.M.P. în ajun de nou an universitar
Prima zi a fiecărui octom

brie are pentru tineretul uni
versitar o semnificație boga
tă. Porțile facultăților, și in
stitutelor se redeschid pen
tru a-i primi pe oaspeții lor 
de fiecare an — studenții. 
Motiv de emoții pentru cei 
ce doresc să se revadă, mo
tiv de a șe reînnoi hotărîrea 
ca anul universitar pe care-I 
inaugurează să fie mai bogat 
în realizări decît cel trecut. 
Nu mat e prea mult pînă a- 
tunci. Pentru gospodari însă 
zilele : acestea din ajun sînt 
zile dh pregătiri febrile. Cînd 
se vor înapoia studenții tre-, 
buie să afle în căminele lor 
un mediu optim pentru odih
nă, în sălile de curs un. mediu 
optim pentru studiu, iar la 
cantină — masa binemeritată' 
după orele de muncă.

Intr-o vizită făcută zilele 
trecute lâ Institutul de mine 
din Petroșani am constatat 
la gospodarii săi preocupări 
din cele mai diverse pentru 
a face ca anul universitar să 
înceapă în condiții optime.

Taaleta Imobilelor
Pentru executarea lucrări

lor de reparații ți întreținere ' 

a imobilelor, conducerea in
stitutului a luat măsuri din 
vreme ’ și â pus Ia llicru toate 
resursele locale—, ne-a rela
tat tov. ing. Dijmărescu loan, 
șeful serviciului tehnic. S-au 
terminat zugrăvelile' interioa
re la clădirea institutului, la 
căminele nr. .2 ți nr. .3 și la 
cantină. In aceste zile Șe lu
crează intens la zugrăvirea 
căminului rir. i.. De aseme
nea, au fost,, revizuite insta
lațiile lecțnce, sanitare și 
de încălzire centrală, s-au fă
cut verificările instalațiilor 
din laboratoare din punct de 
vedere al N.T.S. La laborato
rul de rezistepța materiale
lor i s-a îmbunătățit sistemul 
de încălzite. Pentru cei peste 
1 5Q0 de studenți care vor 
urma cursurile noului an u- 
niversitâr s-au amenajat două 
amfiteatre noi a cîte 180 lo
curi fiecare.! Acest lucru s-a 
realizat cu' mijloacele locale 
ale institutului și destul de 
bine. Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale stu
denților, la căminele nr. 2 
și nr. 3 au fost instalate sta
ții de pompare care vor asi
gura presiunea apei și la e- 
tajele superioare. In genera] 
s-a “ Căutat lA M aducă spa

țiului de cazare cit mai mul
te îmbunătățiri, astfel ca cei 
aproape 1 000 de studenți ce 
vor primi cazare în. cămine 
să aibă asigurate condiții ci
vilizate de locuit. A fost, de 
asemenea, instalat un cazan 
de presiune medie care să 
ușureze munca celor ce spală 
și calcă pentru studenții in
terni.

Datarea laboratoarelor
In anul acesta, pentru do

tarea cu aparatură și utilaje 
a laboratoarelor au fost a- 
locate fonduri în valoare de 
circa 200 tnil lei— ne-a spus 
tov. Kociș Gheorghe, tehni
cian Ia serviciul aprovizio
nare. Marea majoritate a a- 
paratelor și utilajelor, din 
import și din producție indi
genă, au fost deja procurate, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să fie primite toate 
cele solicitate. La dispoziția 
studenților, pentru experiențe

DUMITRU GHEONEA 
ION CIOCLEI 
GHEORGHE CAZAN

(Continuare in pag. a 2 a)
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ÎN FRAC DE TOAMNĂ
Mi MJMARA BOBOCII

Toamna și-a anunțat sosirea prin 
frunzele îngălbenite ce au început 
să cadă pe aleile, pe zonele și par
curile mai puțin verzi decît pină 
acum. Sosită la Uricani, toamna va 
găsi multe lucruri noi și frumoase 
ce vorbesc despre hărnicia gospo
darilor orașului, despre ceea ce au 
realizat ei prin creditele bugetare 
afectate, prin ' acțiunile patriotice 
inițiate. In rîndurile ce urmează 
ne vom referi la cîteva din obiec
tivele mai importante realizate prin 
muncă patriotică. Un parc mare și 
frumos cu o fîntînă arteziană e 
deja terminat, altul în curs de ame
najare, plantarea a 600 de arbori 
cu balot de pămînt la rădăcină, 
nivelarea de noi terenuri, repara
rea de poduri, drumuri și podețe, 
curățirea șanțurilor și multe alte 
lucrări efectuate prin muncă pa
triotică.

In cadrul acțiunilor de 
sețare și gospodărire a 
s-au născut noi inițiative. 
Colibaba Eugen, Danciu
Tomșa Octavian, împreună cu co
mitetul de cartier din circumscrip
țiile electorale respective și comi
siile de femei au dovedit o preocu
pare susținută pentru transforma
rea tuturor terenurilor virane dini 
cartierul Sterminos în zone verzi 
și locuri de recreere activă prin 
sport. Au fost amenajate zone verzi 
și un teren de volei. De îngrijirea 
zonelor verzi se ocupă cu dragoste 
și simț gospodăresc Butoi 
Mâței Alexandru,
mulți- alți locuitori din cartier. La 
crearea frumosului 
publieii, 23 August. Aleia Trandafi
rilor, 1 Mai. Aleia Plopilor, și-au 
adus din plin contribuția tovarășii 
Drăghici Aurel. Piloiu Ferdinand, 
Ordog Estera. Mischie Maria, Zincă 
Florea și mulți alții. Din inițiativa 
deputatului Modîlcă Constantin a 
fost construit, prin muncă patrio
tică, un trotuar de acces de la blo
cul de unde locuiește la trotuarul 
principal.

Acum în prag de. țoațnnă făcîrd 
bilanțul înfăptuirilor gospodărești 
edilitare de pină acum, se constată 
că din planul muncilor patriotice

înfrujnu- 
orașului 

Deputății 
Elena și

loan,
Szelan Ioșif și

I. M. P. în ajun de nou an universitar
vitamine, albumine și 
«1 hranei. In această

bogat in 
proteine 
direcție au fost încheiate din 
vreme contracte cu O.O.V.L.F. 
și cu C.A.P. Băilești pentru o 
gamă diversă de legume, zar
zavaturi și fructe. Dintre can
titățile contractate unele au și 
sosit și au fost puse la conser
vat. Pe lingă alimentele și ce
lelalte produse cumpărate de 
la stat, institutul dispune de 
o gospodărie anexă, sursă me
reu sigură de carne de porc. 
Astfel, nu există riscul alteră
rii cărnii și în plus compen
sează prețul de cost de pe pia
ța liberă. Pentru zece lei Cit 
costă cele trei mese pe zi can
tina este destul de convena
bilă. De subliniat că în tim
pul sesiunilor de examene 
cantitatea și calitatea hranei 
cresc substanțial, ținîndu-se 
cpnt de eforturile sporite de
puse de studenți în aceste pe
rioade. Iar pentru prepararea 
hranei, cantina este asigurată 
cu personal corespunzător, cu 
mașini speciale. Așadar, după o- 
rele de cursuri, pe studenți îi 
așteaptă o masă consistentă.

(ffrmare din pag. 1) pe 
că
an.

de 76ț 540 iei, votat în sesiunea din 
ianuarie s-a realizat aproape S00 000 
lei, revenind, 79 Iei pe fiecare lo
cuitor

Rezultatele bune obținute în do
meniul gospodăresc edilitar sînt 
reliefate și de cele 550 puncte a- 
cordate de comisia regională în ca
drul întrecerii pentru cel mai fru
mos oraș din regiune. Există însă 
unii locatari printre care enumerăm 
pe Ghiur Nicolae, Cojocaru loan, 
Boldeanu loan, Ghiulaș loan, Gâ- 
șuneanu Ion, Deda Florian și Bocor 
Emil care nu numai că nu contri
buie la acțiunile de înfrumusețare 
a orașului dar aduc pagube avu
tului obștesc distrugînd zonele 
verzi, rupînd arborii și arbuștii or
namentali și chiar degradind spa
țiul locativ dat lor spre folosință, 
împotriva acestora și a altora cu a- 
semanea „preocupări" față de 
trarea a ceea ce s-a creat 
muncă patriotică, a avutului 
ștesc, s-a format o puternică 
nie de masă. Ei au fost criticați în 
ședințele de bloc mergîndu-se chiar 
pină la amendarea lor, E și firesc 
să fie așa.

Q contribuție 
înfrumusețarea 
rașuluj Uricani 
ția orășenească 
bilizat de fiecare dată masa largă 
a tinerilor ia acțiunile de interes 
obștesc inițiate de Sfatul popular, 
de organizațiile de bază de partid 
și deputați, Este un adevăr verifi
cat de practică cum. că tinerii răs
pund cu entuziasm atunci cînd sini 
chemați să participe la aceste ac
țiuni. Dar ei trebuie să fie încu- 
noștințati din timp de locul, 
și ora cînd ele au loc.

Acum în prag de toamnă 
se numără bobocii, gospodarii 
sului Uricani își îndreaptă atenția 
sore realizarea integrală g ceea ce 
și-au propus să Infăritulescă în 
acest an prin muncă patriotică Cu 
hărnicia ce-i caracterizează Iși vor 
vedea cu siguranță realizate toate 
obiectivei? fixate Uripaniul anuluj 
viitor va fi cu siguranță si mai 
frumos decît cel de azi.

n CRI^AN

păs- 
prin 
ob- 

opi-

sub posibilități la 
și gospodărirea o- 

a adus și organiza
ți.T.C. care n-a mo

și studiu, stau incă de pe a- 
cum, pe lingă cele existente, 
un teodolit, un tahimetru, un 
mteremetru compensator, un 
oscilograf catodic, un releu de 
radiații GAMADET, un numă
rător portabil NUMERPORT și 
altele. Zestrea laboratoarelor 
ya crește pină la sfîrșitul a- 
nulul cu alte șl alte aparate 
care vor permite studenților 
să ia cunoștință incă de pe 
băncile institutului de realiză
rile obținute în tehnica mon
dială. In afară de aceasta, ca
drele didactice din institut 
experimentează dispozitive șl 
aparate do concepție proprie 
ușnrind sarcina studenților de 
a Înțelege o serie de fenome
ne tehnice, multe din e|e foar
te asemănătoare cu problemele 
pe care le vor întllni In viito- 
ia locurile de muncă.

Aproape 900 de abonați vor 
servi și in noul an universi
tar silnic masa la cantina in
stitutului — ne-a informat tov. 
Cernăianu Vasile, șeful servi
ciului social. Trebuie asigurată 
insă varietatea și conținutul

Britiltlli
La Institutul de mine din Pe

troșani se cheltuiește pohte 
suma cea mai mare de bani

ziua

Ing. C. RACOVEANU
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Pardaillan și... Căprioara

din

INSTANTANEU

și dați-mi

I

mai

I

vreau 
dlnsul 

dea și

cărți îm- 
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carte : 
Intr-o

de
cu

să 
Chiar 
Zăva- 

bine 
eram

cer :
și Pag

inați ? 
mai iau ?

rog 
Fa-

mai
De 

aș fi con- 
pe res-

„Enigma— Bine. Eu 
„Pardaillan", 
„trebuie să-mi 
„ce-i place lui !“

— Cui adică ?
— Vînzătorului..
— Nu cred.
— încercați și dvs. 
Mă îndrept spre

bun
.Pardaillan"

8 septembrie
Drumuri și popasuri. — Emisiune turistică. 
Buletinul circulației rutiere.
Filmul „Poveste despre spiritele viatului".
Pentru tineretul școlar: „Neobișnuită călătorie in lu
mea cărților".

19,10 Filmul documentar „Mihail Kogălniceanu".
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Al lV-lea Concurs și Festival Internațional. „George 

Eneșcu" 1967. „Bărbierul din Sevilla", de Rossini. In 
pauze : Desene animate. Agenda celui de-al lV-lea Con
curs și Festival Internațional „George Eneseu" 1987. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

N-am de gind 
scriu aventuri, 
de-aș fi Michel 
co!... Sau 
Pardaillan ! 
Pardaillan
vins-o totuși 
ponsabila librăriei nr, 
22 Lupeni că nu-i o- 
bligatorie „Căprioara". 
Dar așa., să-l las pe 
noul meu cunoscut să 
povestească.

— Mă cheamă Plic 
Ștefan, sînt muncitor, 
locuitor al Vulcanu
lui... La ora 17 m-am 
dus la Lrupeni. Vroiam 
să cumpăr o 
„Pardaillan".
oră, eu și cei din jur 
n-am reușit să-l con
vingem pe vinzătorul 
de la ștand să ni-l dea 
pe „Pardaillan". Nu
mai așa ni-l dă, zicea 
dinsul, dacă cumpăr 
și „Căprioara".

— Cum și „Căprioa
ra" ? — întreb eu.

ștandul 
preună 
Plic.

...Fiți
un 
zic eu.

— Ce carte mai luați 
din acestea ? și arătă 
spre rafturi,

— Nici una.
— Nu se poate...
— Ce nu se poate ?
— Să vi-l dau pe 

„Pardaillan".
— Păi tovarășe,.,
— vs rgg nu mai 

insistați. Am primit

/ Sa *
Mfc*-  . .,1

' ■

cttit: gestionar
Vîjianu Maria.

Dialogul 
aici. Pentru
nu mai am 
Probabil va 
mine spațiu 
răspuns.

cap de student. Ea se rtdi- 
la aproximativ 9 500 lei pe 

incluzînd hrană, cazare, 
haine. Un rînd de haine com
plet l-ar costa pe un student 
aproape 2 500 lei. Dar pe un 
student bursier, în afară de 
cărți și rechizite pe care tre
buie să și le cumpere singur, 
școlarizarea nu-l costă nici un 
leu. Statul acordă mari graful 
lăți tineretului nostru studios. 
Numai în noul an universitar 

va acorda gratuit uni- 
studenților săi în valoa- 

1 150 000 
gratuită;!

la

lei. Pe lingă 
(hrană, caza- 
dispoziție le 
modern uti-

f.M.P. 
forme 
re de 
aceste
re, haine), 
stau laboratoare 
late și dotate cu aparatură de 
specialitate, cărți, broșuri și 
reviste, fără a mai vorbi de 
cadrele didactice bine pregă 
tite care se ocupă cu pasiune 
de instruirea și educarea noi 
lor generații de ingineri.

La Institutul de mine din 
Petroșani, evenimentul însem
nat — deschiderea noului an 
universitar — e așteptat cu 
deosebită bucurie; cu bucuria 
și cu satisfacția datoriei împli
nite. Cînd soneria va suna 
pentru prima dată in noul an 
universitar, agitația de acum 
va lăsa locul febrei studiului 
desfășurat în condiții cit se • 
poate de bune.

La cantina Uricani

Servești masa doar 
cînd n-ai încotro ?!

dispoziție de la șefă..., 
îl dau numai așa.

Cunoscutul meu zîm- 
bea satisfăcut. Am in
trat împreună în libră
ria nr. 22, la „șefa".

— Dați-mi vă 
„Pardaillan și 
usta".

— Mai alege
raftul acesta ceva... 
spune „șefa" pe un 
ton de comandă.

— Dar... nu mal do
resc..,

•— Atunci n-avem
„Pardaillan"...

— Cum ? Doar văd...
— Nu dau!
— Să știți că nu 

plec pină nu-mi dați 
cartea.

— N-ai decît!
— Am să vă reclam...
— Reclamă l Au mai 

făcut-o și alții.
— Vă rog să-mi dan 

condica.
— N-am i
— Dar aveți cutie

de sugestii și sesizări-.
— Și? ? Oi fi poate 

vreun ministru ? !
Mă adresez „șefei" :
— Vă rog 

Ofiliți".
10 lei!

Plătesc și
— Dați-mi 

daillan.
— Ce mai
— Cum ce

N-am luat „Enigma" ?
— Ai dorit-o, iar pe 

Pardaillan nu-l dăm 
fără alte cărți. Alege. 
Ce, nu-s bune ?

— Tovarășe, cred 
că-i normal să iau 
ceea ce doresc...

— N-ai fi și dum
neata vreun ministru I 
(nu înțeleg de ce po
menea pentru a doua 
oară de ministru).

— Sintețibună să-mi 
spuneți cum vă nu
miți ?

— Scrie pe ușă — 
a răspuns dinsa ta tel 
de „politicoasă".

Am mers la ușă.

P. S, Așa la librăria 
nr. 22 din Lupeni, din 
dispoziția „șefei" Vî
jianu Maria „Par- 
daillan" s-a vîndut cil 
„Căprioara", „Basme 
africane" etc. 12 lei a 
costat „Pardaillan" și 
restul pină la 23—25... 
la „alegere" (Cărțile 
indicate care n-au 
cere). Am plecat 
un „Pardaillan" și 
cărți pe care le 
cumpărasem șt de 
Ștand. Doresc să 
înapoiez librăriei 
22. Și aș mai dori 
pe viitor aici să intil- 
nim o gestionară care 
să știe cel puțin ce în
seamnă BUNA CUVI
INȚA.

La Uricani există o cantină a 
T.A.P.L.-ului. Foarte curată. Aici 
servesc masa minerii și conșțruc- 
torii nefamiliști. Uneori mănîncă 
aici ca flotanți și persoane care sînt 
doar în trecere prin Uricani. Dar 
atît persoanele abonate cit și cele 
flotante de puține ori sînt mulțu
mite de calitatea și cantitatea mîn- 
cării ori de deservire. Mai bine să-i 
lăsăm să-și spună părerea.

Boșcan Nicolae, vagonetar la 
E. M. Uricani : „Mănînc la această 
cantină de mai mult timp. Aș fi re
nunțat . din primele zile dacă a- 
veam posibilitatea să mănînc în 
altă parte. Cum însă aceasta este 
unica cantină în orașul nostru și 
noi cei nefamiliști n-avem unde 
mînca în alță parte... Trebuie să ne 
„mulțumim" cu plinea foarte nea
gră, cu mîncarea lipsită de consis
tență pe care o primim aici.

Bîclea Constantin, mecanic Die
sel E. M. Uricani : „Mănînc aici din 
1965. Masa de seară se compune 
din două chifteluțe, o cană de cafea 
și pîine neagră

Și chiftelele conțin mai multă 
pîine decît carne, intervine în dis
cuție vagonetarul Zamfir Constan
tin de la E. M. Uricani. „Suplimen
tul pe care-1 plătim aici cu 4-7 lei 
mai trebuie să-l „suplimentăm" cu 
ceva de la alimentară.

Fabian Imre, zidar la T.R.C.H., 
lotul Uricani : „înainte am mîncat 
la Vulcan. Aici sînt venit de puțin 
timp. Am putut constata totuși că 
nu există o diferență prea mare 
între prețul meselor de aici și cel 
de la (cantina la care am mîncat. 
Dar ia Vulcan mîncarea e consis
tentă pe cînd aici... nu prea ai după 
ce bea apă"

Am notat și alte păreri, 
neri :
• Mîncarea să fie dusă la abo

nați de către ospătar și nu 
să se servească singuri, la ghișeu.

B Cu un tarif de prețuri co
respunzător, calitatea 
cere îmbunătățită.

B Servirea berii' să se facă în 
sala de mese și nu în magazie doar 
pentru cunoștințele și amicii res
ponsabilului ori ai femeii de servi
ciu

B Servirea micului 
cantină

Am mai adăuga noi 
sonal corespunzător la 
5 septembrie, cînd am trecut pe 
aici, nici măcar o bucătăreasă, din 
trei prezente nu era calificată Aș
teptăm ca celelalte concluzii să Ie 
tragă conducerea T.A.P.T.. Petro» 
șai. Și să ni le comunice.

P BBSBEN

propu-

Aceșțla

mîne&rii se

dejun la

ceva 1 oer- 
cantină Fe
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Preocupări și ponpoctive in asistența medicală
acordată și copilului

CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBAM

Cu fiecare an în Valea Jiului se 
crează condiții din ce în ce mai 
bune în ce privește asistența medi
cală acordată mamei șl copilului.

Recent, la condițiile create pînă 
acum, maternitatea din Petroșani 
a obținut și a amenajat un local 
anexă — în imediata sa vecinătate
— ceea ce a permis lărgirea capa
cității sale de internare cu 26 pa
turi pentru gravide — lăuze și cu 
15 paturi pentru noi-născuți. La 
blocul mațemo-infanțil din Lupeni 
în prezent se efectuează și sînt în 
fază înaintată, lucrările de amena
jare care vor face 
mărul de paturi cu 
gravide-lăuze și 15 
noi-născuți.

Demn de amintit
noasa, recent a fost amenajată și 
dată în funcțiune în localul dispen
sarului medical al circumscripției
— o casă de naștere bine dotată și 
încadrată cu personal medico-sa- 
nitar.

Pentru consultarea copiilor bol
navi, în prezent, funcționează 18 
circumscripții sanitare de pediatrie 
încadrate cu medici de copii și 
personal mediu — moașe, surori 
de ocrotire și surori de cabinet Yne- 
dical. In localitățile Petroșani, hu- 
peni și Vulcan, în următoarele luni 
ale anului curent vor mai intra în 
funcțiune cite o circumscripție de 

îmbunătățească 
a numărului 

mare de copii,

să crească nu- 
încă 21 pentru 
paturi pentru

este oă la Ani-

copii, menită să 
„oAtența medicală 
din ce în ce mai

care se nasc în localitățile Văii 
Jiului. In acest scop în blocul 28 
din cartierul cu cei mai mulți copii 
ai orașului Petrila — 8 Martie, 
funcționează de câteva zile cele 
două circumscripții de copii mutate 
aici din policlinică. Ele au program 
de lucru alternativ dimineața și 
după-amiază venind astfel în în- 
tîmpinarea unei necesități ridicate 
de teren în probleme de asistență 
și tratament ambulatoriu.

O altă problemă medicală care a 
preocupat și preocupă secția sănă
tate a Sfatului popular al orașului 
Petroșani este cea a copiilor care 
vin pe lume prematuri, adică înain
te de vreme sau cu greutatea cor
porală mică de tot. Această cate
gorie de copii necesită îngrijiri cu 
totul speciale. In acest scop încă 
de acum 7 ani la Lupeni a fost în
ființată o secție de spital cu 25 pa
turi. Capacitatea acestei secții a 
crescut recent eu 5 paturi iar pînă 
la finele anului curent va mai crește 
la 50 paturi. Aici, cadre corespun
zătoare, competente, se ocupă cu 
răbdare și conștiinciozitate de a- 
ceste ființe mici și firave care avînd 
o îngrijire bună dobîndesc greuta
tea normală a copiilor, se fortifică,

Pentru copiii bojnavi în Valea 
Jiului funcționează două spitale: 
unul la Petroșani 
altul Ia Lupeni cu 
înființarea lor mii
bucuria părinților — 
sănătatea datorjtă îngrijirii pri

de la personalul medlco-sa- 
din aceste unități. Spitalul de 
Petroșani are condiții foarte 
de funcționare.

(Urmare din pag. 1)

cu
55 
de

75 paturi și 
paturi. De la 
copii — spre 
și-au regăsit

liNiii ii li Parejeti ji jiăiiiii" iui
M Ml...

I (Urmare din pag. 1)

Instrucțiunile sînt 
bune; numai că ele nu 
sipt respectate și nici 
cunoscute îndeajuns. 
Aceasta s-a dovedit 
mai ales în vara trecu
ta în noapte de 22 iu- 
—e 1966. Atunci, bara- 
jisțul Stînei Petru era 
în concediu. De servi
ciu, in schimbul de 
noapte, era mecanicul 
de la deeantoare, Mun- 
teanu Nicolae. Acesta, 

. în necunoștință de cau
ză, ctnd a văzut că Jiul 
„se umflă", a telefo
nat peste tot, a anun
țat și conducerea I.E.C. 
Paroșeni. Șeful secției 
turbine, inginerul Gu
tă fon, s-a prezentat 
și el la baraj. Meca
nicul îl întreba me
reu; „Ce facem domn’ 
inginer Inginerul
se întreba Și el „Ce-i 
de făcut ?“ Cit s-au 
bîjbîit dumnealor, ne- 
dțschizînd la timp sta
vilele aducțiuniî, apa 
s-a întorș pe pir iul 
Sohodol. Zeci de locu
ințe au fost inundate. 
Cină s-a încercat des
chidem barajului era 
prea tîrziu: s-au rupt 
lanțurile la stavilele

locuitorii lupeneni 
sînt dornici de asi

de „experiență", 
pățit-o odată, și le

e tn- 
bara-

trecut

B, <S, D și E din cau
za nămolului depus. 
Astfel, multe familii 
din cartierul Lopștein 
și din strada Bueegi 
au fast sinistrate. Lu- 
pepenii au rămas ast
fel cu pagubele, bara
jul cu nămol, iar con
ducerea I.E.C. Paroșeni 
cu a „scăpare": n-a 
fost curent. Bine, ac
ceptăm că a fost în
trerupere de curent, 
dar in acest caz de ce 
nu s-a pornit grupul 
electrogen care 
stalat în cabina 
jistului ?

De atunci a
un an și mai bine. Ba
rajul a rămas tot ne
curățat. Sfatul popular 
Lupeni, la insistențele 
cetățenilor, a cerut 
conducerii I.E.C. Paro- 
șeni acest lucru. Con
ducerea termocentralei 
se face că n-aude. Și 
nu var să vadă ce s-a 
înțîmplat anul trecut 
din cauza lor. Nu, pen
tru că n-au fast trași 
la răspundere îndea
juns. Văd în schimb 
(? !) în mijlocul lacu
lui o insulă. Bălăriile 
au început să înțele- 
nească în nămolul ri
dicat la aproximativ 2

m de ia albie. Amin
tita conducere ridică 
și ea din umeri, doar, 
doar va veni o apă 
mare care să... curețe 
baratul. Așadar, aș
teaptă potopul... Numai 
că 
nu 
tel 
Au
ajunge.

Dacă s-gr depune 
mai mult interes la
cul de acumulare al 
barajului n-ar arăta 
așa cum este. Ar pu
tea fi transformat chiar 
intr-un frumos și a- 
tractiv loc de agre
ment. Se știe că apa 
trece in canalele de 
aducțiune prin dever
sare: liniștit, în func
ție de nivel. Deci pe 
lac ș-ar putea face 
plimbări CU barcat cu 
hidrobicicleta etc. De 
asemenea, pe cele două 
maluri 
plantați 
mentali, 
menaja 
bănci.
fi... Dacă n-ar fi 
menita „insulă" ci 
larii și nepăsarea 
lor care așteaptă 
topul...

ar putea fi 
arbori orna- 

s-ar putea a- 
alei, Instala 

Ce trumps ar

Cel din Lu
de creștere a 
85 paturi iar 
se efectuează 
deveni

mite 
nitar 
copii 
bune 
peni e în perspectivă
spațiului de cazare la 
prin amenajările care 
în prezent va putea 
puține șăptămîni o unitate 
tară care va putea rivaliza 
clinică.

Secția sănătate a Sfatului 
lgr al orașului Petroșani cit .și con
ducerile spitalelor respective au 
dovedit și dovedesc o preocupare 
permanentă pentru îmbunătățirea 
continuă a organizării, dotării și 
funcționării acestor unități așa incit 
în permanență să se asigure o a- 
aiștență medicală la nivelul ce- 
rințelor.

peste 
sani- 
cu o

popu-

Dr. Teodor PONOVA

Un crîmpei din 
peisajul montan 
al Văii noastre ; 
drumul trece pes
te albia unui pî- 
rîu cristalin si se 
pierde șerpuind 
printre pilcurile 
de brazi și fagi 
din inima mun
telui

Foto : 
EmiHan Doboș 
corespondent

mină. Locuitorii Soha- 
dolului au făcut in re
petate rînduri reclama
ta la I.R.E.H., sectorul 
Vulcan, pentru soluțio-

narea problemei, dar au 
primit numai promi
siuni. De la cei de la 
I.R.E.H. Petroșani, așij- 
derea. Cu mai multă 
preocupare din partea

organelor competente, 
energeticienii din So*  
hodol trebuie... scoși de 
sub tensiune. Nu de 
altceva dar cineva ar 
putea ti electrocutat.

Mărinimie șL
In curînd începe anul 

școlar. Pentru însemna
tul eveniment s-au fă
cut intense pregătiri. Și 
Școala generală nr. 2 
Petroșani și-a făcut toa
leta. Doar curtea e 
murdară. Și nu din 
vina conducerii școlii 
ci din vina unor lo
catari de pe strada Cu-

neglijență
za Vodă care depozi
tează cenușa și gunoiul 
menajer în curtea a- 
cestei instituții de în- 
vățămint. Acești cetă
țeni uită că peste cî- 
teva zile copiii lor care 
învață la această școa
lă vor lua în picioare 
cenușa și gunoiul pe

care ei le depozitează 
aici. Dar strada aceas
ta are un responsabil; 
are și un deputat. Par
că s-au vorbit cu toții 
să ușureze sarcina 
I.G.O. în ridicarea gu
noiului menajer. Prea 
multă... mărinimie. Și 
tot atîta neglijență.

Reflecții în fața
din pag. 1)(Urmare

plenară a comite-Intr-o recentă 
tulul de partid al minei s-au anali
zat măsurile ce trebuie luate pen
tru recuperarea celor 11 000 tone 
de cărbune rămase sub plan și în
cheierea anului 1907 cu bilanț rod
nic. Redresarea minei este condi
ționată de rezolvarea unor proble
me importante, cum sînt asigura 
rea funcționării normale a noului 
complex de extracție Aninoasa-sud 
și îndeosebi a funicularului, pre 
luarea fără întreruperi a produc 
ției de cărbune de către prepara- 
ția Coroești, buna desfășurare « 
transportului subteran.

F I L E
9 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Cartea de la San Michele,- Repu
blica : Compartimentul ucigașilor; 
LONE A >— Minerul: Verificat nu 
există mine,- 7 Noiembrie: In nord 
spre Alaska,- VULCAN : Rio Con- 
chos; LUPENI — Cultural: Zodia 
fecioarei; BĂRBÂTENI: Cimaron.

RADIO
9 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULEI'IN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL. Su
marul presei. Sport. Buletin meteo- 
Futier; 6.30 
7.00- RADIOJURNAL. ! 
letin meteo-rutier; 7,45 
presei i 8,00 Tot înainte; 
MENT POETIC; 8.25 La 
melodia preferată; 9,00 
DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, melo-, 
dia preferată; 9,25 Metronom'67: 
10,10 Curs de limba spaniolă; 10,30 
înregistrări de la cel de-al IV-Iea 
Concurs internațoinal „George E- 
nescu« — 1967; 11.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11.03 REVISTA REVISTE
LOR ECONOMICE; 11,15 Muzică 
ușoară: 11,40 Muzică populară din 
R.P.D. Coreeană; 12,Q0 Formațiile

BULETIN DE ȘTIRI;
Sport. Bu-

Sumarui
8,20 MO- 
microfon. 
BULETIN

vocale ; sextetul „Victoria" și „Des 
Surfs"; 12,15 Miorița; 12,35 Mu
zică ușoară; 13,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,13 Succese 
ale muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire 
cu melodia populară șt interpretul 
preferat; 14,00 Muzică ușoară; 14.10 
REVISTA LITERARA RADIO; 14.50 
Piese de estradă; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; Buletin meteo-rutier: 
15.05 Cîntece populare; 15,15 Mu
jică ușoară; 15 50 La țambal, Tony 
lordache; 16,00 RADIOJURNAL 
Sport, Buletin meteorologic,- 16,15 
Cîntă corul Ansamblului de stat 
din Baia Mare; 17,00 Piese instru
mentale; 17.10 ..MEMORIA PĂ- 
MÎNTULUI ROMANESC — ,.DEA
LUL 3PIR1I"; 17,30 Salvatore A- 
damo. compozitor și interpret; 
17,45 Muzică populară bulgărească;

18,00 BULETIN DE ȘTIRI;
IN JURUL GLOBULUI; 18,20 So
liști de muzică ușoară; 18,40 ȘTI
INȚA. TEHNICA, FANTEZIE; 19,00 
Concert de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,45 Varietăți muzicale; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,20 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,50 Din Înregistrările 
Măriei Tănasg; 21,05 Teatru radio
fonic serial; „URSITA" de Bogdan 
Petriceicu Ilașdeu, seria a Vl-a 
„TAINA CLOPOTELOR MÎNĂS- 
TIRII NEAMȚULUI"; 21,24 Muzică 
de dans; 22,00 RADIOJLTRNAL. 
Sport, Buletin meteorologic; 22,15 
Romanța veșnic tînără; 22,35 Mu
zică ușoară și de estradă; 22,45 
Săptămîna culturii bulgare : Mo
ment poetic; 22,50 Muzică de dans; 
23;10 UNDA VESELĂ; 23,40 Fan
tezie șl ritm; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0.05 Muzică de dans; 2,55- 
3.00 BULETIN DE ȘTIRI; Buletin 
meteo-rutier.

unui panou
Dar mobilizarea tuturor forțelor 

colectivelor sectoarelor pentru re
cuperarea rămînerii în urmă pînă 
la sfîrșitul anului, necesită o preo
cupare susținută pentru lichidarea 
absențelor nemotivate — direcția în 
care trebuie să acționeze în primul 
rînd factorii de influențare a con
științei, de cultivare a răspunderii 
îață de soarta producției. Panou! 
apărut în incinta minei este un 
început bun, dar nu suficient. Bri
găzile de mineri pot și trebuie să 
ia operativ in discuție pe cei care 
absentează de Ia șut. La gazeta de 
perete își pot spune cuvfntul mi
nerii care întîmpină greutăți din 
cauza ortacului certat cu discipli
na, pe care nu-1 are zi de zi alături 
la frontul de lucru. Comuniștii, cu 
autoritatea și răspunderea ce-i ca
racterizează, să se ocupe cu per
severență de acești oameni și să-i 
aducă pe drumul cel bun. Sindica
tul dispune, de asemenea, de for
me puternice de influențare care 
trebuie neapărat folosite. Nu tre
buie neglijată nici popularizarea 
consecințelor materiale pe care le 
suportă cei care fac absențe ne
motivate.

Combaterea absențelor nemotiva
te constituie o sarcină de răspun
dere la mina Aninoasa, care se în
scrie in ansamblul preocupărilor ma
jore pentru recuperarea rămînerii 
in urmă și îndeplinirea planului 
pe anul 1967.

i

Noi avantaje 
la cumpărarea mobilei 
în rate

Incepînd cu data d« 1 septem
brie a. c., vjnzarea cu plștș in rațe 
a mobilai (inclusiv a mobilei curba
te) se face în următoarele condiții 
de acont și număr de rate lunare :

• Mobilă cu valuri 
tre 500—3 000 lei.

cuprinse în

și 
lu

la suta
12 rate
de cumpă- 

i lunar net

— Acpnt minim 1Ș 
un număr (maxim) de 1 
nare, pentru categoriile 
rători cu salariu mediu 
de pînă la 2500 lei;

— Acont minim 20 la
număr (maxim) de 12 rate lunare, 
pentru categoriile de cumpărători 
cu salariu de peste 2 500 lei

șută și un

lunar.

ț Mobilă cu valori de 
3 000 Iei.

peste

și un— Acont minim 15 la șută 
număr (maxim) de 24 rate lunare, 
pentru categoriile de cumpărători 
cu salariu mediu lunar net de pînă 
la 2 500 lei;

— Acont minim 20 la sută și un 
număr (maxim) de 24 rate lunare, 
pentru categoriile de cumpărători 
cu salariu de peste 2 500 lei lunar.

FEDER DEZIDERIU

ANUNȚ
T.A.P.L Petroșani recrutează candidați pen

tru Școala tehnică de comerț — sociia contabi
litate — din Craiova, cu durata de 2 ani.

CONDIȚII : absolvenți ai liceelor teoretice, 
cu și fără examen de bacalaureat, avînd vîrsta 

maximum 25 ani.
Informații suplimentare la serviciul personal 

al întreprinderii, zilnic între orele 7 — 15,30.
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Vizita președintelui de 
în R. P. Polonă

Gaulle GRECIA Semnarea unui tratat intre R. P. Bulgaria 
și R. D. Germană

VARȘOVIA 7. Cores
pondentul Agerpres, I. 
Dumitrașcu, transmite : 
„Franța și Polonia pot 
colabora rodnic și con
tribui eficient la elibe
rarea continentului nos
tru de coșmarul răz
boaielor", a declarat 
Edward Ochab, preșe
dintele Consiliului de 
Stat al R/ P. Polone, 
la recepția pe care a 

. oferit-o miercuri seara 
în cinstea președinte
lui Republicii France
ze, Charles de Gaulle. 
Vorbitorul și-a ex
primat convingerea 
că, pe baza apro
pierii de păreri în
tre cele două țări în 
multe probleme inter
naționale importante, 
relațiile de prietenie 
polono-franceze por 
juca un rol construc
tiv în normalizarea 
vieții Europei, în lichi
darea tuturor rămăși
țelor războiului rece. 
Scindarea Europei în 
blocuri militare opuse, 
a declarat E. Ocnab. 
nu este un lucru ne
cesar și inevitabil. Si o 
pul principal constant 
al politicii Poloniei, ca 
și al tuturor statelor 
participante la Trata
tul de ța Varșovia, îl 
constituie asigurarea 
securității europene pe 
baza principiului co
existenței pașnice între 
toate statele si înlo-

plan inter- 
a cărei primă 
este inviola- 

frontierelor 
existente în

și recunoaște-

cuirii blocurilor anta
goniste printr-un sis
tem colectiv de secu
ritate. Politica Poloniei 
a spus președintele 
Consiliului de Stat a! 
R. P. Polone, este în
dreptată spre consoli
darea păcii și destin
derea pe 
național, 
condiție 
bilitatea 
de stat 
Europa
rea faptelor reale care 
caracterizează actuala 
situație din Germania 
Apreciem poziția Fran
ței în problema inde
pendenței și suverani
tății tuturor statelor, 
împotriva amestecului 
în treburile interne 
ale acestora.

Vorbitorul a apreciat 
poziția Franței în le
gătură cu evenimente
le din Asia de sud- 
est și din Orien
tul Apropiat. Apreciem 
poziția Franței și pe 
aceea a dv., domnule 
președinte, în aceste 
două probleme atît de 
importante — a arătat 
E, Ochab.

După ce a evocat 
tradițiile prieteniei 
franco-polone, în cu- 
vîntul de răspuns, pre
ședintele de Gaulle a 
subliniat că :

Polonia, în frontiere
le care sînt și trebuie 
să rămînă frontierele

Ciocniri violente între 
și forțele patriotice
SAIGON 7 (Agerpres). — In va

lea rîului Ly Lv, în apropiere de 
localitatea Da Nang, trupele ame
ricane au suferit una din cele mai 
serioase înfrângeri din ultima vre
me. In numai 48 de ore, relatează 
agenția France Presse, cel de-ai 
cincilea regiment al pușcașilor 
marini a pierdut 114 militari, iar

Demisia guvernului
Peruvian

LIMA 7 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian condus de Daniel Becerra 
de la Fior a demisionat miercuri, 
ca urmare a înrăutățirii situației 
economice a țării reflectate prin 
hotărîrea adoptată la. sfîrșitul săp- 
tămînii trecute de a se proceda la o 
devalorizare a monedei naționale, 
considerată pînă acum printre cele 
mai puternice din țările Americii 
Latine. Președintele Republicii Pe
ru, Fernando Belaunde Terry, a ac
ceptat demisia. Joi dimineața, s-a 
anunțat că criza guvernamentală a 
fost soluționată, președintele nu
mind pe Edgardo Seoane Corrales 
în funcția de prim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe.

• ROMA. Președintele Re
publicii Italia, Giuseppe Sa- 
ragat, a inaugurat joi cea de-a 
31-a ediție a Tîrgului de la 
Bari, „La Piera del Levante".

• TOKIO. O delegație a Parti
dului Socialist din Japonia, con
dusă de secretarul general Koichi 
Yamamoto, aflată într-o călătorie 
în Okinawa, a cerut Statelor Uni
te să-și desființeze bazele militare 
din această insulă și să o redea 
administrației japoneze.

dictează 
a spus 
Franței.

instanță, colabora- 
dintre apusul, cen- 
și răsăritul Euro- 
al cărei rezultat 

soluționarea 
acord a 
germane.

ei, și-a exprimat lim
pede individualitatea 
națională. In ciuda di
ferențelor care pot de
curge din împrejură
rile momentului dat, 
mai ales dacă acestea 
se referă la diferența 
dintre sistemele socia
le, totul ne 
apropierea - 
președintele

De Gaulle a subli
niat că pentru cele 
două popoare o cauză 
comună de interes vi
tal este destinderea, 
înțelegerea, și, în ulti
mă 
rea 
trul 
pei,
poate fi 
pe bază de 
problemei 
Totodată, el a arătat
că este important da
că cele două țări își 
vor coordona pozițiile 
față de conflictele ca
re zguduie în prezent 
lumea, în Asia de sud- 
est și în Orientul A- 
propiat. Este vorba de 
eforturi comune pen
tru ca în primul rînd 
să se obțină încetarea 
bombardamentelor, a 
luptelor și evacuarea 
forțelor străine de pe 
leritoriul Vietnamului, 
apoi stabilirea statutu
lui politic 
extern pe 
durilor de 
din 1954.

intern și 
baza acor- 
la Geneva

trupele americane

alți 283 au fost răniți. Unitățile 
Frontului Național de Eliberare au 
atacat trupele americane acționînd 
și din tunelurile săpate încă din 
timpul războiului cu japonezii. 
Trupele americane au fost lovite 
atît de puternic, încît comandanții 
lor au folosit toate mijloacele dis
ponibile, printre care și gaze, pen
tru a ieși din situația deosebit de 
grea în care s-au aflat timp de 
zeci 
lor 
dat 
ale
interzis corespondenților de presă 
accesul în sectorul puternicilor 
ciocniri din l egiunea Da Nangului, 
transmite A.F.P. De aceea, se con
sideră că pierderile suferite de a- 
mericani ar putea fi și mai mari 
decît cele anunțate pînă acum.

de ore. Comandantul trupe- 
americane, așa cum a proce- 
și în clipele cele mai grele 
luptelor de la colina 881, a

ATENA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția United Press 
International surse ale poliției gre
cești au anunțat că miercuri s-a 
produs la Salonic o ciocnire ar
mată între poliție și un număr de 
civilii înarmați. Agenția apreciază 
că aceasta este prima ciocnire ar
mată între autorități și elemente 
ale opoziției după lovitura de stat 
militară din 21 aprilie, In cursul 
ciocnirii un civil a fost ucis și unul 
rănit. Aproximativ 80 de persoane 
au fost arestate după incident.

SOFIA — Corespondentul Ager
pres. Gh. leva, transmite : La Sofia 
a fost semnat joi Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Democrată 
Germană, încheiat pe o perioadă de 
20 de ani. Tratatul prevede întări
rea prieteniei și colaborării în toate 
domeniile, între cele două țări. Cele 
două părți, se arată în tratat, ver 
acționa pentru întărirea puterii și 
coeziunii comunității mondiale so
cialiste. vor continua să promoveze

In legătură cu situația din Orientul Apropiat

CAIRO 7 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar al R.A.U., 
relatează agenția M.E.N., a anun
țat că miercuri noaptea forțele 
armate izraeliene au deschis focul 
asupra orașului Ismailia și asupra 
pozițiilor egiptene 
Forțele egiptene au 
tătorul de cuvînt a 
menea, cunoscut că
civile au fost rănite și mai multe 
clădiri

din apropiere, 
ripostat. Pur- 
făcut, de ase- 
cinci persoane

din Ismailia avariate.
★

AVIV 7 (Agerpres). — Pur- 
de cuvînt al comandamen-

TEL 
tătorul 
tului forțelor armate izraeliene a 
anunțat că miercuri noaptea, în 
apropiere de Ismailia, în zona Ca
nalului de Suez, între forțele e- 
gipțene și izraeliene au avut loc 
timp de două ore schimburi de 
focuri. El a afirmat 
s-a ' produs după ce 
deschis din direcția 
giptene și că forțele 
răspuns. Purtătorul 
precizat că nu 
de pierderi de

că incidentul 
focul a fost 
pozițiilor e- 

izraeliene au 
de cuvînt a

există nici un fel 
partea izraeliană.

★
7 (Agerpres). —'NEW YORK

Președintele Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, Ab
dul Rahman Pazhwak, a reluat

consultările cu reprezentanții ță
rilor membre ale O.N.U. pentru a 
afla părerea lor asupra modalită
ții de încheiere oficială a sesiunii 
extraordinare a Adunării Gene
rale consacrate problemei Orien
tului Apropiat, care s-a desfășu
rat în iunie și iulie. Potrivit agen
ției France Presse, există posibili
tatea ca sesiunea extraordinară să 
fie convocată pentru o zi în aju
nul deschiderii, în a doua parte 
a lunii septembrie, a sesiunii ordi
nare a Adunării Generale.

★
CAIRO 7 (Agerpres). — Guver

nul sudanez a adresat o notă Li
gii Arabe în care cere amînarea 
sesiunii Consiliului Ligii ce urma 
să înceapă la Cairo lunî — anunță 
agenția M.E.N.. citind cotidianul 
„Al Ahram“ din Cairo. In notă 
se menționează că cererea suda- 
neză este 
de faptul 
discutate 
prealabilă 
arabe iar,
ceea că miniștri de externe a 
serie de țări membre ale Ligii 
află în prezent la Kinshasa 
reuniunea Consiliului Ministerial 
al O.U.A.

și pe viitor în mod consecvent po
litica de coexistență pașnică intre, 
state cu sisteme sociale diferite; 
R. P. Bulgaria și R. D. Germa
nă, se pronunță pentru în
cetarea cursei . înarmărilor, pen
tru dezarmarea generală și totală, 
precum și pentru crearea unui efi
cient sistem de securitate euro
peană. Reglementarea pașnică a 
problemei germane, pe baza recu
noașterii existenței celor două state 
germane suverane și a normalizării 
relațiilor dintre ele corespunde ce
rințelor securității europene.

După semnarea tratatului, To
dor Jivkov, prim-secretar al 
CC. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, și Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, au rostit cuvîntări

Greva lucrătorilor 
societăți americane 
„Ford“

3P.

i

7 (Agerpresj. 
miercuri spre 
grevă peste

motivată pe de o parte 
că problemele ce vor fi 
necesită o consultare 
între guvernele țărilor 
pe de altă parte de a- 

o 
se 
la

Sesiunea Consiliului ministerial 
al Organizației Unității Africane
KINSHASA 7 (Agerpres). — Se

siunea Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane își 
continuă lucrările. In comitetul 
politic au fost dezbătute propune
rile Tunisiei și Zambiei privind 
modificarea Cartei O.U.A. Cele 
două țări sînt de părere că șefii 
statelor membre ale O.U.A. să se 
reunească o dată la trei ani și nu 
în fiecare an cum prevede în pre
zent Carta, iar Consiliul ministe
rial să aibă o singură ședință a- 
nuală în loc de două. Același co-

mitei a căzut de acord să supună 
statelor membre ale 
program propus 
Liberiei, Tubman, 
liniază necesitatea 
nerale, precum și 
nomiilor realizate
militare în vederea 
conomice și sociale, 
mitetului politic au
menea, în discuție problema creă
rii unui tribunal de arbitraj inter- 
african.

O.U.A. un 
de președintele 
în care se sub- 
dezarmării ge- 
utilizarea eco- 
din bugetele 
dezvoltării e- 
Membrii Co- 
luat, de ase-

NEW YORK 
In noaptea de 
joi au declarat 
150 000 de lucrători ai socie
tății constructoare de auto
mobile „Fard". In această ■ 
noapte a expirat contractul 
de muncă între societatea 
„Ford" și Sindicatul unit al 
muncitorilor din industria de 
automobile și avioane, iar tra
tativele în vederea încheierii 
unui nou contract nu au dat 
rezultate. Conducerea societă'"- 
ții a refuzat să îndeplinească 
cererile sindicatului in legă
tură cu majorarea salariilor 
într-o manieră care să țină 
seama de creșterea producti
vității muncii și de beneficiile 
societății.

Societatea „Ford" este a 
doua ca mărime dintre cei 
„trei giganți" ai industriei de 
automobile din S.U.A., dispu
tând de aproximativ 100 de •, 
uzine în 27 de state ale S.U.A. 
In ultimii ani beneficiile ei 
au reprezentat în medie 708 
milioane dolari pe an. i v ’.

Tot în noaptea de miercuri 
spre joi au expirat contrac
tele între Sindicatul unit ăl 
muncitorilor din industria de 
automobile și societățile „Ge
neral Motors" și „Chrysler". 
,Ford“ a fost aleasă pentru 

contract mo-încheierea unui
del care să fie aplicat și ce
lorlalte două societăți.

Normalizarea relațiilor diplomatice 
ale Libanului cu S.țJ.A.

Mobilizarea studenților în Congo

După cum anunță agenția France Presse, Consiliul de Miniștri al 
hotărît miercuri normalizarea relațiilor diplomatice cu Sta- 

și Marea Britanie. După cum se știe, in urma conflictului 
Orientul Apropiat, Libanul a cerut retragerea ambasadorilor 

țări și a rechemat ambasadorii săi de la Washington și

Libanului a 
tele Unite 
militar din 
celor două 
Londra.

In capitala Republicii Congo 
(Kinshasa) s-a anunțat că guver
nul intenționează să mobilizeze 
toți studenții pentru ținerea cui su
rilor în școli și 
proximativ 1 00C

gieni și de altă naționalitate 
s-au mai reîntors la posturi.

nu

licee, deoarece a- 
de profesori bel

Schimb de focuri 
la Aden

• DELHI, La Delhi s-a anun
țat oficial că primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a preluat 
și funcția de ministru al planifi
cării.

Mari incendii în S. U.
Aproximativ 300 incendii de 

păduri continuă să facă ravagii 
în statele Idaho, Montana și Bri
tish Columbia. In apropiere de

Declarația secretarului general al O.N.IL
Secretarul general ai 

O.N.U., U Thant, a 
dat publicității o de
clarație în legătură cu 
„Ziua internațională a 
alfabetizării", care este

stabilită, pentru prima 
oară, la 8 septembrie, 
în baza unei rezoluții 
a U.N.E.S.C.O.

Secretarul general al 
O.N.U. cheamă laspri-

jinirea campaniei mon
diale de alfabetizare, 
menționînd că 40 la 
sută din populația glo
bului este analfabetă.
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A.
100 de 

să-și 
pentru a-și

pompieri au fost 
abandoneze echipa- 

salva viețile

Vernon, 
nevoiți 
mentul 
de flăcările ce au ajuns să încon
joare mașinile lor.

ADEN 7 (Agerpres). — Intre 
trupele britanice și forțele de e- 
liberare din suburbiile1 orașului 
Aden a avut loc joi un violent 
schimb de focuri, în timp ce ora
șul a fost paralizat de o grevă 
generală declarată la chemarea 
Frontului de Eliberare a sudului 
ocupat al Yemenului (FLOSY).

Soldați americano-saigonezi au pătruns 
pe teritoriul Cambodgiei

Din Pnom Penh se anunță că un detașament de soldați ameri- 
cano-saigonezi au pătruns din nou pe teritoriul cambodgian, în provin
cia Takeo. Ei au atacat punctul de frontieră și un sat din apropiere. 
Doi cambodgieni au fost uciși, iar S răniți.
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