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Adunarea festivă 
închinată 

„Zilei învățătorului*
Duminică, la cabana P.usu a avut 

loc adunarea festivă Închinată 
„Zilei învățătorului". La adunare, 
au luat parte tovarășii Blaj Traian, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc Pe
troșani, Cișmașu Cornel, șeful sec
ției de învățămînt a Sfatului popu
lar regional Hunedoara, Gheorghe 
Panfilie, șelul secției de învățâ- 
mînt a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani, cadre didactice, invitați.

Festivitatea a fost deschisă de 
către tov. Blaj Traian. Despre im
portanța „Zilei învățătorului" și 
rezultatele obținute de către ca
drele didactice din Valea Jiului 
în procesul instruptiv-educativ, a 
vorbit tov. Panfilie Gheorghe. A- , 
poi tov. Cișmașu Cornel a înmînat ■ 
diplome și premii profesorilor și j 
învățătorilor evidențiați în activi- [ 
tatea instructiv-educativă.

Cu acest prilej au mai luat cu- S 
vîntul învârti я ii C.nr.nr Dumitrii. Pâ- *, 
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vîntul tovarășii Cocor Dumitru, Pă- 
răianu Simian, Dumbravă loan și 
Pătrașcu hîoise, care și-au exprimat 
adlnca mulțumire pentru minuna
tele condiții de muncă și viață 
create de partid și guvern cadre
lor didactice, pentru cinstea care 
li s-a făcut.

După festivitate a urmat o masă 
tovărășească.
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Zilele trecute, adunarea generală 

a organizației de bază a I.P.I.P.-Li
vezeni a analizat activitatea secției 
de producție industrială pe trimes
trul ÎI al anului în curs. Necesita
tea analizei a fost determinată de 
faptul că planul de producție pe 
acest trimestru a fost realizat abia 
în proporție de 40—45 la sută.

Din referatul prezentat de ing. 
Anghel loan, șeful secției, a reie
șit că la confecții metalice, din ceie 
100 tone planificate în acest tri
mestru sau realizat doar 40 tone, 
la prefabricate din beton 
s-au realizat 1 512 m.l. față 
m.l. planificați, plăcuțe de 
s-au realizat 271 000 buc.
662 000 planilicate iar la praf hidro- 
fob doar 1156 tone față de 2 700 
tone p.unificate.

Atît din referat, cit ș: mai ales, 
prin discuțiile purtate de comuniști, 
au fost scoase în evidență cauzele 
care au dus la nerealizarea planu
lui de producție in această secție 
importantă din cadrul întreprinde
rii. Printre principalii factori care 
au dus la rămînerea în urmă se numă
ră lipsa de organizare a muncii. 
Lansarea comenzilor nu se face 
după un plan întocmit înainte și 
însoțit de extras de materiale. A- 
cest fapt a făcut să nu se cunoască 
din timp sortimentele ce se vor exe
cuta, ceea ce a îngreunat foarte 
mult aprovizionarea ritmică cu ma
teriale și de dimensiunile și profi
lurile necesare. Totodată lipsește 
supravegherea și indrumarea tehni
ca. Conducerea întreprinderii în 
frunte cu ing. Man Gavrilă se in
teresează prea puțin de procesul 
de producție, trec săptămini fără 
ca tovarășii din conducere să trea
că prin 
fel, nici 
cadale 
planului
fără să mai vorbim de 
ductivității, prețului de 
lității etc. Șefii de secții și ateliere 
nu sînt puși să raporteze periodic 
de mersul îndeplinirii planului, to
tul fiind lăsat la latitudinea aces
tora. Comuniștii au combătut poziția 
pe care s-a situat tov. Man, po
trivit căreia la I.P.I.P., chipurile, 
n-ar fi posibile analize decadale.

atelierele secției. De ait- 
ședințe operative sau de- 

de analiză a
de producție

îndeplinirii 
nu se fac, 
analiza pro- 
cost. a ca-

Minerii Văii Jiului au încheiat cu succes 
și ultima lună din primul semestru

In ultima lună a primului semestru din acest an, 
au repurtat însemnate succese pe calea îndeplinirii 
întrecere. Pe combinat, în luna iunie s-a realizat

pe post, ei au extras in luna iunie 9 018 
peste sarcinile de plan. Printre brigăzile 
au obținut cele mai mari depășiri se nu- 
Constantin, Ghioancă Sabin, loan Băcanu

minerii Văii Jiului 
angajamentelor de 

un plus de 21 921 
tone de cărbune cocsiiicabil și energetic. In același timp, productivitatea
medie pe bazin depășește simțitor pe cea prevăzută, ea atingind peste 
1,210 tone de cărbune pe post.

Pe primul loc în întrecerea dintre exploatările Văii Jiului se situea
ză minerii din Lupeni. Muncind cu un randament mai mare decît cel pla
nificat cu 50 kg. de cărbune 
tone de cărbune cocsiiicabil 
de mineri de la Lupeni care 
mără cele conduse de Petre
Sava, Lucacs Andrei. Isai Gheorghe, Aslău Ioan și Molnar Iosif.

In ultimele iuni, minerii din Vulcan au reușit să recupereze rămî- 
ncrea in urmă din primul trimestru. Muncind cu insuilețire, minerii de 
aici au reușit ca în luna iunie să dea peste sarcina prevăzută 4 856 
tone de cărbune. Astfel, ei au recuperat minusul, avind în prezent peste 
planul anual la zi un plus de 2 106 tone de cărbune.

Și în adincurile minei Petrila s-a muncit cu spor. Pe mină plusul de 
producție se ridică la 3 581 tone de cărbune.

Din viafa șantierelor
Primii locatari

pre- 
în- 

a fi

Constructorii din Petroșani au 
gătit, în ultimele săptămîui o 
treagă suită de blocuri pentru 
predate în folosința oamenilor mun
cii. Zilele trecute, comisia de re
cepție a I.C.O.—I.L.L. a preluat de 
la constructori primul bloc din se-

Man mij- 
indeplinirii

lasă și ea 
pieselor de

- sanina imediata 
P. I. P. Lira

consfătuiri operative ale conduce
rii etc. Ne întrebăm atunci: care 
sînt după părerea tov. 
loacele de urmărire a 
planului de producție ?

întreținerea utilajelor 
de dorit fie din lipsă a
schimb, fie din atitudinea neglijentă 
a unor muncitori care, le mînuiesc 
neatent. Comenzile ce se fac chiar 
în cadrul întreprinderii de unele 
ateliere către alte ateliere nu sînt 
executate la timp, din care cauză 
au loc dese perturbări în produc
ție. E suficient doar să arătăm că 
secția de confecții de plăcuțe a 
solicitat repararea unei betoniere 
(sudarea cutiei). Au trecut însă mul-

CHERECHEȘ IOAN

Un tren cu cărbune 
uzina cocsochimică de Ia

cocsiiicabil pleacă de la preparația Lupeni spre 
Hunedoara.

riă C — blocul C zero, cu 30 apar
tamente, în care au și început să 
se mute noii locatari.

Maistrul Nistor Aurel Împreuna 
cu zugravii, tîmplarii și instalato
rii de sub conducerea sa face în 
prezent ultima revizie la blocul В 5 
avind 32 apartamente, care va fi 
prezentat și el comisiei de recepție 
zilele acestea. Sînt, de asemenea, în 
curs de pregătire pentru recep
ție și alte blocuri de pe șantierul 
Livezeni. Totodată, aici au început ' 
lucrările de construcție a unui nou 
bloc, C 5. ' -1 ’ «

Comisia de recepție...
...A fost chemată deja și la șan

tierul 7 construcții din Lupeni. Aici, 
după o muncă -usținută, construc
torii au terminat blocul D avind 
90 apartamente. Prima dintre scă
rile prezentate la recepție va fi 
scara II, unde brigada comunistului 
Berciu Gheorghe a executat 
de zugrăveli—vopsitorii 
tate remarcabilă.

Cu grijă și dragoste 
la finisarea acestui bloc
brigăzi de zugravi, parchetari, mo
zaicari. Acum, după terminarea blo
cului D, unele din formațiile de 
finisaje vor trece la noua școală

de
lucrări 

o cali-

muncitau
și celelalte

T

La încheierea 
ia Vulcan

de partidZilele acestea comitetul 
de la exploatarea minieră Vulcan 
a analizat desfășurarea învățămîn- 
tului de partid pe anul școlar 
1962/1963, conținutul și eficacitatea 
învățămîntului. La ședință au par
ticipat, id afară de membrii' comi
tetului de partid, secretarii . organi
zațiilor de bază de partid, propa
gandiștii, membrii birourilor orga
nizațiilor de bază care răspund de 
munca de propaganda și agitație.

Din referatul prezentat, cit/ și din 
discuțiile purtate, s-au desprins 
zultatele bune obținute în acest 
de către .organizațiile de partid 
îmbunătățirea învățămîntului 
partid.

In cele 31 cercuri și cursuri
fost cuprinși aproape toti membrii 
și candidatii de partid de la mină, 
precum și 82 tovarăși din activul 
fără de partid.

Birouri ale organizațiilor de ba
ză, ca cele din sectoarele 8, 4, 6, 1, 
s-au preocupat de conducerea în
vățămîntului de partid, de îndru
marea propagandiștilor și mobiliza
rea cursanților la convorbiri.

Multi propagandiști, între care 
tov. Beldea Nicolae, Costin Gheor- 
ghe, Drob Florica, Lăzăruț Iosif, 
Stănilă loan și alții în timpul anu-

re-
an 
în 
de

au

(Continuare in pag. 3-a) (Continuare in pag. 3-a)

Prin exploatarea rațională a agregatelor, prin păstrarea lor într-o perfectă stare de curățenie, prin men- 
'inerea parametrilor optimi, brigada condusă de tînărul David Ioan de la secția cazane a termocentralei Pa- 
roșeni iși depășește lună de lună sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Șeful de tură Darid loan, în prim plan, explică încă o dată celor trei tineri din tură 
funcționarea aparatelor înregistratoare și importanța supravegherii lor cu atenție.

Și 
unele con- 
90—95 la

învățămîn-

mobi- 
înfăp- 
partid

multi

lui de învățămînt au dat importan
ta cuvenită pregătirii personale, au 
studiat în mod conștiincios pentru 
a putea asigura o calitate cores
punzătoare învățămîntului de partid 
în cercurile ce le-au condus.

Conținutul bogat de idei, temei
nica pregătire a unor propagandiști, 
au făcut să crească „ interesul 
cursanților față de învățămînt 
astfel să se asigure la 
vorbiri o frecvență de 
sută.

îmbunătățirea calității
tului în unele cercuri a făcut să 
crească și eficacitatea acestora. .A 
crescut rolul cursanților în 
lizarea colectivului minei la 
tuirea sarcinilor trasate de 
și guvern.

Printre cursanți se numără
tovarăși care în producție se gă
sesc pe locuri de frunte, dovedesc 
atitudine înaintată față de muncă 
și avutul obștesc, constituie exem
ple în ceea ce privește disciplina 
in muncă. Printre aceștia sînt tova
rășii Săbău Dumitru, Nicoară A- 
lexandru, Fasole Mihai, Tucaciuc 
Mihai și multi alții.

Cu toate rezultatele bune obți
nute t în aesfășurarea învățămîntu
lui, la mina Vulcan au existat șî 
lipsuri. Aceste lipsuri sînt legate 
atît de latura organizatorică, dar 
mai ales, de conținut, de eficacitate.

Comitetul de partid n-a asigurat 
desfășurarea învățămîntului în cele 
mai bune condițiuni mai ales din 
cauză că s-au schimbat prea des 
sălile în care se țineau convorbi
rile, n-a existat totdeauna preocu
pare pentru asigurarea unei frec
vențe bune.

Cercuri conduse de propagandiștii 
Vișan loan, Nărățiu Jean n-au ținut 
cu regularitate convorbirile, iar alți 
propagandiști au lipsit de multe ori 
nejustificat de la pregătirile orga
nizate de cabinetul de partid. In a- 
ceste cercuri și calitatea învățămîn- 
tului a lăsat de dorit.

In unele cercuri discuțiile s-au 
desfășurat fa un nivel scăzut, rup
te de viață. Astfel de cazuri 
fost în cercurile conduse de 
Voliynik 
altele.

Nu s-a 
studierea 
din care 
prezentat 
lucru ce
imprimarea 
convorbirilor.

Chiar cu.prilejul convorbirilor re
capitulative de încheiere a anului

loan, Brînzău Vasile

au
tov

Și

pus suficient 
materialului 

cauză multi cursanti s-au 
nepregătiți . la convorbiri, 

a dus, în unele cazuri, la 
unui caracter formai

accent
bibliografic,

pe

U. P.

(Continuare în pag. 3-a)
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Cel mai accesibil sport

Minerul Lupeni e dexamăgit din nou 
aftepiirlle spectatorilor

li de data aceasta, miile de spec
tatori pmenjî diirnttiiea pe stadio
nul Minerul din Lupani au planat 
praful dezamăgiți de jocul indicii, 
lipsit de orientate al echipei locale. 
Q perie dintre fotbaliștii din Lu- 
pefli au apfitut pe teren obosiți, 
lipsiți da voință și putere de luptă. 
Duminica, formația Minerul din Lu
pani a intllnit echipa Dinamo Ba- 
«8U care, de asemenea, face parte 
An plutonul echipelor aflate Ій Zn- 
na retrogradării. Dacă dinamcrvițtii 
au luptat cti ardddra pentru fiecare 
minge, au muncit pîna la epuizate 
șl nu âii Îftâidifiil ritmul de jac, 
în schimb, echipa locale nu a mal 
tel devădă de acel elan, putere și 
volfilă de luptă manifestată in mul
te meciuri, in felul acesta, ferma* 
tia din Lupeni a depus armele pe 
teren propriu, cedîftd victoria 
creind mulți nervi înflăcăraților ei 
suporteri. După aspectul jocului Și 
după perioadele de dominare, victo
ria băeăoanilof este pe deplin mi- 
fitătă; ЙІ aii dovedit că Știi! sâ 
lupte, să fie perseverența

In comentariile lor, ІЙ Calificati
vele acordate jucătorilor din Lu- 
peni, rtidiți SpeCtătbri vorbeau cu 
mefvă. Și pe bună dreptate. De 
te ? Pefitru că Unii jucători hu ttă- 
iăse o viața spoftivă, ordonată, nu 
dau dovadă de dragoste fața de cu
lorile asociației, nu depun străduin- 
ți pentfu ridicarea măiUstfîei lor 
Sportive, sînt indisclplinați și nu 
Ascultă sfaturile antrenorului si a 
cottâuGetii

Și

- semnificativ, in jocul de duminica 
Dragei a refuzat să joace, lipsind 

i astfel echipa de Un pion in linia 
, de atac. Este oare justa aceasta 
. atitudine а ШЫШШ Dtagni ? 

Ctcdeftt că nu. In fulul acesta cau-
. tă el Să răsplătească 
. nurilor, ale asociației 

exploatării care i-ao 
optime pentru a juea

I cerințele spectaiorilot r In meciul 
de duminica deosebii ds slab s-au 
comportat jucătorii МіЫііі și sima 
care au dezamăgii complet aștepu-

■ rile speCtatoriloL fiind ca și absenți 
de pe teren. Ei au jucat dezlîhat, 
făfă afleniefe, fi*au insistat la 
mingi lăsîfui toi greul pe aparate 
cate și așa a jUCât. eu multe scă
pări.

In prima parte a întîlnîrii am
bele echipe lUpfă pentru balon. 
Dinaifioviștii se apără în 6—? oa
meni pentru a nu da posibilitate 
echipei gazdă să înscrie. In minu
tele § și 14 Gătare inceatcă poarta 
pfin ȘutUfl ihlteriiiCC, dar de fie
care dată mingea e prinsă cu si- 
giirâhță db portarul Bucur. Minerii 
joacă cu mingi înalte fapt ce dă 
oasppțildf posibilitatea să cîștige 
majoritatea duelurilor la cap, fiind 
Uiăi înalți de cit localnicii. în 

tiilftutul 20 de iot, gazdele sîiit pe 
cale de a deschide scorul, dar Si
ma trage pe lingă colțul sting al 
pbfțiî. Două iftihUte mal tiraiu am 
bele echipe sînt masate în căreul de 
16 thetri al localnicilor. Sziălăi este 
pus îa gtda încercare fiifid obligat

rfotturile mi- 
și cMdtieeiii 
creat eetidițit 
91 d satisface

и
se

pe cale de a in
ii deposedează de

părea că localnicii 
bine. Intr-adevăr au

CAMPIONATUL REGIONAL

CLASAMENTUL

asociației. lata lin caz

• 
I 
I
•
♦
♦ 
♦
■
I 
îi 
I 
î
9 ■
9 
♦ 
» 
i

1. Victoria Călan 29 17 9 3 60:20 43
2. Mineral Deva 2â 20 3 6 80131 43
3. Siderurgistul Huned. 29 І6 6 7 44127 38

< 4. Minerul Vulcan 29 15 1 13 53:50 31
» 5. Patlngul Lonea 29 12 6 11 48:44 30

6. Atiriil Btad 29 13 3 13 62:45 29
1 7. Minerul Айіпоаэа 29 11 7 11 48:47 20

(* B. Jiul 11 Petrila 29 11 7 11 39:45 29
8-10; C.F.R. Slmeria 29 11 4 14 54194 20
f-lo Minerul Gheiar 29 11 4 14 92:52 26

11. Sebeșul Sebeș 29 11 4 14 46:59 26
4 12. Dăcia Alba lulia 29 10 4 15 35:69 24
\ 13. Constructorul Huned. 29 8 7 14 38:59 23

14. Retezatul Hațeg 29 8 7 14 40:72 23
IS. Dacie Orăștie 29 9 4 16 43:59 22
16. C.F.R. Teiuș 29 9 4 16 44:60 22

, -

ea din mijlocul careului de 16 me
tri să boXez.e а ййпде reluată ful
gerător de Eftimie. Atent, Mihaly 
intervine în ultima instanță și sal
vează de pe linia porții un gol gata 
făcut. In minutul 30 Public are o 
mate ocazie de a înscrie dar șutul 
lui frece cu puțin pe lîngă colțul 
«ting al porții. Golul partidei cade 
in minutul 40. Grafti făce o ctirsă 
Spectaculoasă рё partea stingă a te
renului, centrează, mingea este res
pinsă de ий jucător de la Lupeni 
și ajunge ia Harsanvi, cate ptiftir-tin 
șut sec însene: o-т Localnicii pro
testează pe motiv de ofsaid dar go
lul rămîne valabil. Dinainoviștii a- 
tacă susținut și în minutul 43 Efti- 
mie este din nou 
scrie dar Dan 
minge.

După pauză 
vor juba mai
dorriinat aproape un sfert de ofâ 
dar nu au reușit să înscrie deoa
rece șuturile lui Ion C. Ion, Co- 
trdază și Nicolau greșesc ținta. Din 
minutul 60 inițiativa aparține din 
nou oaspeților. Сёёа сё S-a petrec 
pînă Іа sfîrșiful ftiecitilui a arun
cat o lUmiftă liCiaVdrabiiă asupra 
întregului joc făcut de localnici. 
Singurele faze care mai produc pal
pitații sînt acelea din minutele 
?э, 30, 86 cînd Nicolau și Mihaly 
se străduiesc să înscrie, dar partida 
se Încheie cu scorul de 1—0 In fa
voarea oaspeților. De la localnici 
au corespuns Stăudt, Nicolau, Mi
haly și Cărare, iar de la dinamovîști 
sau remarcat Eftitiiie, Gtam, Vâtafu, 
Gros, . Public și Bucur.

Arbitrul Vasile Drug din Bucu
rești a condus formațiile i

MINERUL LUFLN1 : Sziklai — 
Szenes, Dan, Izghireanu — Staudt, 
Mihalț Cotroeză, Sima, Mihăi- 
la. Ion C. ion, Cărare (Nicolau). 
DINAMO BACAU : Bucur =— Gio- 
sanu, Gtos, CihCu Radulescu, Vă- 
tafu HarsanVi, Eftittbe, Gram, 
Gifipoi, Public.

Avem a patrie ffiintlfleta, Frumu
sețile naturale s6 Urtpiftm «ГйО> 
№Os cu cale create be ffilfiă offiUhri. 
Toate te îndeamnă sa-ți etipoșii pa* 
tria, să-i iubești frumusețile și bo
gățiile.

A porfli la drum, fie cu atitooarii 
motocicleta, bicicleta, sail chili pc 
jos, asfăZi este un prilej de buctirle 
și îneîntare. Turismul, îngemănat 
a Utilului cu plăcutul, este Îmbră
țișat de tineri ca și de vîrstftici, de 
Oameni al muncii, ca și de gospo
dine, elevi și sfudehți, deoafece 
el este accesibil tuturor. Iată de ce 
crește mereu numărul îndrăgostiti- 
lor de natură, al acelora care la 
sfîrsit de săptămînă urcă poteci ce, 
duc spre cabane, bat corturi pe 
malul mării, vizitează orășele noi 
apărute pe fiarta patriei și mbfni- 
thente ale naturii.

Dar practicarea turismului în
seamnă si sănătate, duce la creș
terea capacității de muncă. Soaraie, 
cu razele sale bidefȘcateâfe aetul’ Wdcuți de pragul 
proaspăt și рііи de miresme, apa 
răcoroasă a riurilor șl lacurilor 
noastre, frumusețea Și varietatea na
turii, toate contribuie la refacerea 
forțelor și Ja călirca organismului

De aceea turismului 1 se acer* 
o tot mai mare atenție de către 
comitetele sindicale ale întreprinde
rilor. De exemplu comitetul Sin
dicatului preparației Lupeni organi
zează saptămînal excursii în re
giune Și chiar în tară la care îi in
vită pe maficitorii ей ійрі meri
tuoși. Chiar și duminica trecută, un 
grup de preparatori au urcat poteca 
ce duce Ia cabana Buta. Aici pre
paratorii s*au întîlnit eu, un grup 
de salariat! ai unităților comerciale 
de stat din Lupani. De data asta 
salopetele preparatorilor și halatele 
albe ale O.C.L.-iștilar erau înlocuite

INS TA
fi fost ea punctuală
calehdartetMJă dăr ifi e«e«

du- 
din 
lu

cu costume adecvate ascensiunii în 
muțiți. Ranițele excurșionișiiler erau 
pline de bunătăți, iar aerul ozottat 
a crem o poftă de mincere, cum 
s-ar zice, „de lup" $1 ele s-OU ușu
rat considerabil.

După o masă bogată consumată 
lâ iarba verde, au urmat jocuri 
distractiva. № timp ee unit jucau 
volei, alții au pornit spre împără
ția gingașelor fiori de coli și a 
căprioarelor.

Ca și cabsrfia Suta, cabanele Cîrit- 
pu lui NOag, Stf«ja--Lupeni și ce
lelalte au găzduit duminica sute 
de eȘCbfSibfiîȘti. Dar parcă numai 
cabanele au fost ospitaliere ?

GefHl aZuriu al dimineții de 
minică a atras spre pădurile 
împrejurimile orașului mii de
peneni. Cărările ce duc la Valea 
Tușului, Mierleasa, Baloniir. Soho
dol, pe dealurile Grafitului și la 
Roșia, s-au populat de sutele de 
excursioniști. Erau priiitre ei oameni 

tinereții, copii 
mici și mai mari, mulți tineri. Cin- 
tfeeole acordeoanelor „concurau ‘ 
cu cele a(e aparatelor portative de 
radio. Meciurile de fotbal se suc
cedau unele pe altele, copiii , zben
guiau iar zeci de perechi de tineri 
cînlaii Și dansau.

Activul obștesc al sindicatului mi
nei Lupeni și-a petrecut o zi mi
nunată, cu familiile, la băile Geoa- 
giu. Cei 30 tovarăși veniti de la 
Lupeni cu autocarul în această sta
țiune 
fllștîi 
tele, 
voie 
ton, 
ceilalți s-tiu aiăttlfăt grupului de 
Ііірейейі și au petrecut împreună o 
zi plăcută de sfîrȘit de stăptămîriâ.

s-etl întllflit aici CU exttifkia- 
lupefierii sosiți CU iitoJeeicle- 

Ріійі de praf, dar cuprinși de 
Kună motocicliștii Duban Art- 
Matei Dănilă, BalOr labil ți

M. lufenbaNu

N T A N E E
da
Ce

Vi*

doer eu cîțiva din ei spre a le cu- 
rtoaȘt* preocupările din timpul 
ber.

ttâea&rea vMezei

li-

*

1П penultima etapă a campiona
tului regional de fotbal, trei din 
«de patru echipe ce reprezintă Va
lea Jiului în această competiție 
eu avut de susținut meciuri pe te- 
ten propriu. Jiul II Petrila a avlit 
ca adversar pe Minerul Vulcan. 
Confirmîtid forma bună manifesta
tă în retur, gazdele au învins cu 
sobrul de 3*0 Cu același scor a ciș- 
tlgat și Parîngul Lonea în dauna 
echipei Dacia din Alba lulia. Sco
rul însă nu s-a obținut pe teren, 
ci prin neprezentatea echipei oaspe.

La Aninoasâ s-a produs o surpri
ză cate a ddeUpționăt pe lliflăCărații 
suporteri ai echipei din localitate. 
Minerul Aninoasa a fost învinsă cu 
4*3 de niOdesta formație Retezatul 
Hațeg. E drept, că oaspeții, ame
nințați cu retrogadarea, au luptat 
тнН pentru victorie, dat aceasta 
hu scuză cu nimic slaba comporta
re a loeălnteiJor сате în repetate 
tînduri au dovedit că știu să prac
tice un fotbal frumos în compania 
unor adversari de

Alte rezultate : 
beșul Sebeș 4-3,• 
Dacia Orăștie 5-0,- 
Constructorul Hunedoara 4-3,- Mi-

netul Gheiar- Autul Bred 3=h 
derurgieitil HiiiiedMra*Vi«Hbtia 
lan 1-1,

Ultima etapa •. Sebeșul Sebeș* 
Jiul il Peirila, Minerul VulcamSL 
derurgistul Hunedoara,- Victoria Ca= 
ian-Minerul Gheiar,• Autul Brad* 
Parîngul Lonea; Dacia Alba lulte- 
GF.it Biffietiăi Constructorul Hu» 
nCtioara-Minerul Anitioasăi Reteza- 

O-

ca.

certă valoare.
C.FiR. Îeiuș-Se- 
MhlerUl Deva- 
С.F.R. Simeria-

tul Hațeg-Mlneftd Deva; Dacia 
răștio-ё.'М. Teiuș.

Uliu -

HANDbAL in 7

te-

Seor de proporții 
la Petroșani

organizarea unui campionat 
gional de handbal în ? s-a dovedit
bine venită, Pe lingă faptul că duce 
la dezvoltarea acestui sport, com
petiția contribuie la popularizarea 
handbalului № întreaga regiune. La 

Petroșani s-au intilhit echipele 
S.8.E Petroșani și Minerul Lupeni. 
Net superiori din punct de vedere 
tehnic și tadtic, cu o bună pregă
tire fizică, elevii au învins Gir №ate- 
gerioul scor de Ѳ0 Ia 16.

Ia

o 
dată 
privește dărnicia în căldură i-a 
trfegit cam multă vreme pe locuitorii
Văii Jiului. Soare mult pe liUărăl, 
căldură toridă în București, ІЫ atei 
ploaie cu toptanul și timp răcoros 
de aprilie. De cttevă zile însă, fe
lele ău devenit foarte călduroase. 
In asemenea zile, mai ales clnd e 
șî repaus, puțini stei aceia ce nu 
pornesc la drumeție. Să călătorimZ. ȘUȘTAC

POPICE: Etapa opâșenească 
a campionatului republican 

individual

ră-
Ca- 
se 
pe

Sîmbătă și duminică, pe arena de 
popice „Parîngul" din Lonea s-a 
desfășurat etapa orășenească a 

- campionatului republican individual 
de popice, la care au participat cei 
mai " 
tapă 

în
fete, reprezentantele
sportive : Minerul șt Viscoza Lupeni, 
Minerul Vulean si Farîngul Lpnem 
Pe primul loc s-a clasat Viădieeonu 
Amalia de ia Minerul Lupeni, cu 
332 p,d„ urmată de Pașea Rozalia 
{Viscoza Lupenif eu 32? p.d. și 
Kdteestmy Rozaiio (Minerul Lu
peni) eu 3Ss p.d. Proba de concura 
a foat de 100 bile mixte,

La pruna de 200 bde mixte, s-eu 
întrecut 14 sportivi rvprezenffnd 
asociațiile sportive • Parîngul Іл- 
nea, Voința și Utilajul din Patroșanl, 
Minerul Vulcan și Viscose din Lu
peni.

Pe primul ion s-a clasat Aurel 
Tarok **- utilajul Petroșani care a 
totalizat 823 p.d. Pe locurile urma* 
twe s-au dedat Eugen Qhireie 
(Voința Petroșani) cu 81? p.d„ Tun- 
soiu Manea (Minerul Vulcah) cu 
?0? p.d. Naprodean Vilhelm (Mi
nerul Lupeni) cu ?01 p.d. și НгШйі 
Augustin țVWuza Lupeni) «m ?7b 
p.d.

bufii popicari calificați in e* 
ba pe asociații.
prime ii в-au Întrecut cate io

atmemțillgr

De menționat — buna organizare 
asigurată de conducerea secției 
de popice a asociației sportive Pa
rîngul Lonea, precum și nota de 
deplina ,p»rtivit«a in cere »«a des* 
fășurat competiția.

t. 1AIO1

In umbra pădurii
zici că

mume 1
- Mei încape

că Va
ivirea 
e cam 

Cei
vreme ei imprmi&a cu Ішіініе 

au luat-» spre înălțimile împăduri
te. Le umbra pădurii, la sursurul 
izvoarelor cristaline eu apâ rece 
w gheața, urcușul e mai ușor, la 
aceasta zi frumoae* de vara, pădu
rea a avut mii da muMfiri. Sute 
de ffluaaflri a avut și catena Rusu, 
și cea de la Clmpu iui Neag șt ce
lelalte din munții noștri. Fină $i 
spre Gambrinus mașinile mergeau 
tixite. Spre inserat, iubitorii de ex
cursii amu reîntors apr* «*3 Lupă 
atita umblet tme-i bună o halbă 
cu tete de ta gheața. Si vezi însă 
drâeie. in multe localuri nu «ta nici 
pic de bere, iar la bufetul „Parîd- 
gul1' din Udul Cartier al FeUoșaniU- 
lui nici macaz gheață.

aline placlm ia

vorbă 1 Numai 
pornim odată cu 
pe Căldura seta

trebui să 
«orilor ca 
greu de urcat.

doi prieteni s-au sculat de*

Pe drumul asfaltat ее duce de 
Petroșani la Lupeni, mașinile și ®o- 
tocicietele aleargă grăbite, Curen
tul de aer provocat de viteză' 
corește fețele îitfierbtntate de 
niculă. Majoritatea dih Călători 
grăbesc să vadă ultimul meci
teren propriu ăl Minerului în Ca
tegoria A. In mașină — discuții. 
Spectatorii nu sînt prea optimiști.

— Nu ne merge eu Bacăul și pa
ce — spunea cu amărăciune un 
Suporter,

- Așa-i, De fiecare dată ne-a 
„ciupit" cite două puncte inter
veni un altul.

Acum, ce de adio din A, cred 
că nu se lasă ai noștri,

— Să sperăm.
Speranțele nu s-au adeverit. Dar 

nici „dușul" rece de pe stadion n-a 
fost în măsură să-i răcorească de 
ătîta căldură. Doar răcoarea vite
zei mașinilor i-a mai calmat puțin. 
Alții însă au coborî! din mașini 
înainte de л ajunge la Lupeni. Ba 
și dinspre Lupeni mulți își îndrep
tau pașii spre noul cartier din So- 
hadol. Decepționați de comportarea 
echipei de fotbal favorite, ab gă
sit că-i mai plăcut să-și petreacă 
timpul 
a apei.

în fâcoafe*» plăcută

La ștrand

о. C-

Nou
lucrează la termocentrala din Pato
geni, nou e și Ștrandul amenajat 
aici. Deși e destul de mărișor, du
minică devenise neîncăpător. Sute 
de electricieni, din Soiiodol, mineri 
din Lupani și Vulcan au venit să 
se răcorească în apa cristalină a 
ștrandului, să facă plajă pe margini- 
Ie lui. Dar parcă la ștrandul din 
Lupani și Petrila e altfel ? înotul, 
jocul cu mingea pe apă ți săritu
rile da la trambulină sînt tot stal 
StuPăgita șt îa Valea JiulttL * A

e aartmrul muncitorilor ce



STEAGUL RG$U 3

ertele de lucru manual din școlile noastre elementare, fiii oamenilor 
capătă deprinderi noi, învață să execute ittcttifi de toalâ irutnti

fun Ilffl ВШ
(Ufmate diii pag. l-a)

CU. 16 săli de clasă, iar aft?l£ le 
blocul A 3 care deja a fost pus 
sub acoperiș care pînă la 23 August 
va fi dat jtL folosință.

Toate blocurile — 
în lucru

Colectivul șantierului Vulcan a 
aVut de luptat anul acesta cil multe 
greutăți, pentfu a căror rezolvate 
ilu a găsit totdeauna căile Cele 
filai potrivite. In prezent insă, șan
tierul și-â dezvoltat lucrările, ăvînd 
toaie blocurile planificate pentru 
acest an în lucru. Astfel, blocurile 
2 și 5 Sînt gata Cit finisajul, iar la 
blocurile 1 și 8 a început finisajul 
exterior. Brigăzile de zidari execută 

la parterul blocului 3, be- 
toarnă fundația de stîlpi și 

de susținere a elevației la
9, îar pentflt blocul 10 au

anul școlar care s-a Încheiat, fetele de vîrstă școlară din oraștU 
au executat, în cUÎori variate, fel de fel de cusături, obiecte de 

iii cadrul

muncii
sețea.

In
Lupeni
adevărată artă. Toate acestea du fost prezentate publicului 
unei expoziții organizate CU prilejul închiderii amilul școlar. Expoziția 
a roși vizitdiâ de numeroși oameni ei muncii.

IN CLIȘEU: Două eleve din Lupeni vizitind expoziția.

Litliitfarea ilitoii io та
4

(Urmate din pag. l-a) 
«aura — .

te zile pînă cînd 
efectuată, timp în 
stat. Cînd sudarea 
făcută, s-a ars și

• ♦ ••
imediată
Oare este permis

este încălcarea 
ca în
să nu 
lUcfU ? 
vin și

SFATUL MEDICULUI— . -г, у-

Să. dăm copiilor alimente 
vitamine

zidăria 
toniștii 
grinzi 
blocul
fost începute lucrările pregătitoare 
de săpare a fundației. In același 
tifilp, blocurile 6 și 7 se găsesc și 
Sie în diferite faze de lucrări.

Muncitorii constructori din Vulcan 
silit hotărîli ca pînă la sfîfșitul a- 
nului să ridice complet toate blocu
rile cuprinse în plan.

atît conducerii întreprinderii' 
biroului organizației de bâză

reparația a fost 
care betoniera a 
a fost, în slirșit, 
motorul electric 

din cauză că betoniera a stat afară,
neacoperită In prezent amestecarea 
betonului se face manual, necesi- 
tîhd un volum mare de manoperă 
iar calitatea lasă de dorit. Propu
nerea făcută pentru înființarea unui 
atelier de întreținere numai pentru 
secția producțiedndustrială este uti
lă și prin aplicarea ei s-ar rezolva 
această problemă,

:O altă cauză a tlercalizării pla
nului de producție 0 găsim^în in
disciplina muncii. De altfel, lipsa 
de organizare dttee în ultima instan
ță la neerînduială in producție iar

1 .HBTTI Q) —r»M„ Г „ -мм, MMte,

La încheierea invăfămlntului de partid 
la mina

(Urmare din pag. ba)

expresia ei 
discipl inei.
tr-0 întreprindere socialistă 
fie respectat programul de 
Nu puțini Sînt aceia cate
pleacă fiind vreau de iu serviciu, 
și îh afară de aceasta s-au semna
lat cazuri de consumare a băutu
rilor alcoolice în timpul serviciu
lui. Prea puțifii dintre cei îh cauză 
au fost trași la răspundere pentru 
aceste fapte; de altfel, eutfi putoă 
fi făcută aceasta cînd chiar toy, 
fng. Man nu constituie un exemplu 
îfi această direcție.

Aceste lipsuri iși au rădăcinile
,to-«statea muncă politica dusă m
cedrul întreprinderii de către or
ganizația de partid, de biroul or
ganizației. Criticile aduse de comu-

gîndit ! bl- 
bază tte- 

o < cotitura 
Munca

de învățamîfit s-au manifestat . artii- 
Biite lipsuri, Unii cursanți s-au pre
zentat nepregătîți, la clteva cercuri 
a existat o slabă frecventă, convor
birile
Cate.

La
două
tă, însă acestea 
activitate și din 
tliică măsură au

tiu s-au tinut în zilele planiti

mina Vulcan au
cercuri de

funcționat 
economie сопсГе- 
au avut o slabă 
această Cauză in 

contribuit la solu-

NOTĂ

Pe cînd podul ?
O dată cu lucrările pentru redes

chiderea noii mine Dlija-Petrbșani, 
circulația dintre oraș și partea 
dreaptă a Jiului a sporit mult; 
camioane cu materiale> utilaje, piese 
se îndreaptă continuu spre malul 
celălalt al Jiului, ceea ce duce la 
o apreciabilă intensificare a circu
lației pe traseul respectiv.

Cu toate acestea, pe porțiunea 
dintre depozitul de cărbune și Jiu, 
starea străzii respective nu a fost 
îmbunătățită cu nimic. In deosebi, 

... podul de trecere peste Jiu se pre
zintă intr-o situație proastă, cu 
greu suportînd transporturile de în
cărcături 
tens.

Avînd 
este mult
mine Dilja, ar fi necesar ca orga
nele competente să prevadă cons
trucția în acest punct a unui nou 
pod mai rezistent și cu o lățime 
■corespunzătoare — adecvat trafi
cului de transport auto în continuă 
creștere. • '■'* ;:"f"

grele și intr-un ritm in

în vedere că acest pod 
folosit pentru nevoile noii

Vulcan
țiouarea anumitor 
procesului de producție.

Nu întotdeauna s-a pus accentul 
pe eficacitatea IbVățălOîfltUlui. Deși 
la mina Vulcan au existat multe 
lipsuri în procesul de producție, în- 
vățămîntul de partid n-a militat cu 
destulă hotărlte pentru înlăturarea 
Iot.

O lipsă serioasă a existat în 
ceea ce plivește studiul politic al 
cadrelor de conducere de la mina 
Vulcan. Din rîndul inginerilor și 
tehnicienilor au fost încadrați la 
universitatea serală de partid de pe 
lingă comitetul orășenesc de partid, 
Petroșani un număr de 
Trei dintre aceștia, tov.
Simina Aurel și Ivan 

fost excluși din școală 
sențe nemotivate.
Constantin nu s-a prezentat la exa
mene, iar tov, Borza Eugen s-a pre
zentat complet nepregătit, 
în stare să 
a promova 
tații serale, 
gineri șl de 
ța de studiul politic trebuie să fie 
analizată de organizațiile de bază 
din care ei fac parte.

In timpul anului de învățămînt, 
față de aceia care au dovedit ne
păsare față de ridicarea nivelului 
politic și ideologic, comitetul de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază n-au luat măsuri pentru a-i 
trezi la realitate.

Din dezbaterile purtate în cadrul 
ședinței de analiză a reeșit hotărî- 
rea comitetului de partid de a lupta 
ca în viitorul an școlar, învătămîn- 
tul de partid să se ridice la nive
lul cerințelor actuale, să se depună 
toate eforturile în vederea îmbună
tățirii continuie a calității și spo
ririi eficacității muncii de propa
gandă.

probleme ale

5 tovarăși. 
Duna loan, 
Grațian au 
pentru ab-

Tov. Cioată

nefiind 
dea răspunsuri pentru 

în anul II al universi- 
Ambii tovarăși sînt in- 
aceea atitudinea lor fa-

niști 
cit și 
trebuie să dea de 
roul organizației de 
buie să facă
în stilul său de muncă, 
de partid trebuie ridicată la nivelul 
cerințelor actuale, lat organizația 
de bază să COndtică. cu competența 
buna desfășurare. â procesului de 
producție. Trebuie lichidată din 
t&riâeilli ёееёа poziție de înregis
trare și pasivitate față de lipsuri și 
fuga de critică pentru a nu fi cri
ticați. Este, de asemenea, necesar 
ca conducerea T.R.C.H. Deva, ' de 
Care depinde această întreprindere, 
să o spfijine mai mult, în special 
in organizarea producției și apro
vizionarea cti materialele necesare.

Așa cum au arătat mai mulți 
comuniști, printre cate Catzlnger 
lltliu, Cristea Ilatle, Popescu Ioan, 
Olarii loan și alții, prin luarea u- 
nof măsuri organizatorice Cores
punzătoare, prin eforturile unite ale 
tuturor muncitorilor și tehnicieni
lor, sub conducerea organizației de 
partid, există posibilități ca in cins
tea zilei de 23 August, la I.P.I.P. 
Livezeni să fie lichidată rămînerea 
în urmă.

bogate în
Fiecare mamă trebuie să știe 

că organismul copilului na ăto ne
voie numai de energia adusa de 
alimente prin grăsimile și zaharuri- 
le ce le conțin, ci mai ales de ull 
regim alimentar complet, din care 
să nu lipsească factori! plastici — 
proteinele — și factorii regulatori 
— vitaminele, mineralele și . apa.

Vitaminele sînt factori de nutri
ție de origine âfiifiială și mai ales 
vegetală, necesari bunei funcționări 
a organismului. De aceea alimen
tația Copilului trebuie să fie bogată 
în vitamine.

In alcătuirea meniului, marfta 
trebuie să țină cont de acest lu
cru, întocmind rația alimentară zil
nică după nevoile organismului co
pilului, știind că pentru creștere 
și dezvoltare acest vlăstar are 
nevoie de o cantitate mai mate de 
vitamine decît organismul 
deja format.

Scopul articolului de față 
indicarea alimentelor bogate 
tamine și felul îh’ care 
buiesc administrate copiilor.

Inceplnd din luna a 3-a de viață, 
copilul va primi vitamine, în spe
cial vitaminele C și D, ce se intro
duc prin sucurile de fructe ptoas-. 
pete (suc de portocale, zeamă de 
lămîie). La sugarii alimentați arti
ficial, nevoile de vitamine sînt mai 
mări, deoarece prin fierberea lap
telui de vacă acestea se pierd. De 
aceea, pentru acești copii trebuie să 
se dea un' supliment de vitamine 
după indicațiile medicului începind 
din lufia a 2-a sau a 3-a de viață.

Specificul regiunii noastre cere 
ca în alimentația copiilor să se 
introducă vitamina D 2, lipsa că
reia duce la o boală des întîlnită 
lă copii —- rahitismul. De altfel, 
pentru a preveni apariția rahitis
mului, se administrează vitamina 
D 2 artificial, încă din timpul gra
vidității, tratamentul continuîndu-se 
apoi sugarilor.

adult,

este
în vi- 

ele tre-

P&fltfu acoperirea nevoilor de vi
tamine la sugari se den urfflfitoatb- 
îe aiimefilei lapte, suettfi d* frân
te, morcovi și gălbenuș de ou.

La copilul mic, pentru acoperi
rea nevoilor zilnice de vitamine și 
minerale, rația alimentară trebuie 
să cuprindă : lapte 600-700 gr., briti
ză proaspătă : 50 gr., unt, ană (la 
început un gălbenuș pe Zi ș* după 
un an și jumătate un ou 
zilnic); carne de pasăre; de vaeă; 
de pește; ficat; pline și biscuiți; 
zarzavaturi (salată verde, spâna C, 
morcovi, sfeclă, dovlecei, fdșii, af- 
dei, cartofi etc.) proaspete sau pte- 
pârafe sub forma de piteuri, fructe 
(cireșe, vișine, caise, prune, mere, 
pere etc.) proaspete, rase, sticuri 
sau sub forma de compoturi.

Iată în citeva cuvinte ce pericol 
marc prezintă absența vitaminelor din 
hrana copiilor. Lipsa vitaminei A 
duce la tulburări oculare, grave la 
nivelul tegumentelor și mucoaselor; 
lipsa vitaminei Bl — la apariția 
boalei 
terizata 
nivelul 
taminei
mului; lipsa vitaminei K, la hemo
ragii; a vitaminei PP, la pelagră; 
a vitaminei В 12, la anemie; a vita
minei C la scorbut etc. Acestea 
sînt numai cîteva din nenorocirile 
ce pot cădea pe capul copiilor noș
tri, dacă nu le alcătuim o rație 
alimentară bogata în vitamine.

Dar precum lipsa vitaminelor 
din alimentație duce la tulburări 
grave, tulburări ce se corectează 
greu și care pot duce la moarte, șî 
aportul prea măre de vitamine 
duce tulburări care pot deveni 
ve, De aceea toate mamele 
buie să cunoască îndeaproape 
VOile Zilnice ale organismului 
pilului în vitamine.

Dr, POPA TEODORA
medic pediatru tfrioani

numită beri-beri c-arac- 
prin tulburări care apar lă 
tuturor organelor; lipsa vi- 
D duce la apariția rahitis-

pro- 
gra- 
tre-
ne-
ce-

SE AȘTEAPTĂ MASURI 
taurant-pensiune a scăzut în mod 
simțitor și nu fără motiv. Dacă vii 
să servești masa la ora 15 (ce altă 
oră ar fi mai potrivită?) din cele 
trei, patru feluri de mîncare trecu
te pe listă se mal poate servi unul 
sau cel mult două. Dacă adăugăm 
la aceasta calitatea destul de sla
bă a mesei (nu greșim elasifieînd-o 
astfel) și faptul că în ore de vîrf 
servește un singur ospătar, restul 
fiind lăsat pe seama elevilor prac- 
tiCanți de la școala cdmercială, a- 
tunci avem explicația scăderii aflu
enței de consumatori.

T.A.P.L. are un serviciu comer
cial. Oare acesta nu e interesat de 
calitatea mîncărurilor ce se ser
vesc în unitățile sale ? Are șl un 
serviciu de planificare. Acesta nu 
e interesat în cercetarea cauzelor 
scăderii randamentului unora dintre 
unitățile trustului ? Restaurantul are 
un responsabil. De ce nu se preo
cupă de cerințele consumatorilor, de 
bunul mers al unității? Meniul se 
întocmește la bunul plac al bucă
tarului. Toate acestea sînt între
bări la care se așteaptă răspuns din 
partea conducerii T.A.P.L. și mai 
ales, se așteaptă măsuri de îndrep
tare.

Primită ca o măsură salutară, des
chiderea restaurantului pensiune 
Carpați din Petroșani a satisfăcut 
multă vremre exigențele consuma
torilor. Calitatea mîncărurilor și fe
lul servirii atrăgeau aci un mare 
număr de consumatori care se de
clarau în deobște mulțumiți. Pă
cat însă că landele 
domeniul trecutului, 
ța de consumatori de

au rămas de
Acum afluen- 
la acest res-

C1OCLE1

Zilnic, biblioteca clubului muncitoresc din Lonea este vizitată de 
tineri șl vîrstnlci care vin aid pentru a pătrunde fn comoara de neprețuit 
a cărților. Printre cei care pot fi întîlniți cu regularitate la biblioteca 
duhului se numără și tînărul Stana loan. Anul acesta el a citit 24 volu
me printre care: „In portul de pescari", „Fata cu arma", „Război ciu
dat", „Moartea e meseria mea", „Pe un plai de oameni plin" și altele.

IN CLIȘEU: Tînărul Stana loan, la biblioteca .clubului muncitoresc 
din Lonea.

încă trei inovații
La cabinetul tehnic al minei Pe- 

trila nu de mult au fost prezenta
te, pentru aprobare, încă trei i- 
nova(ii care se adaugă la cele 20 
aplicate de la începutul anului și 
pînă în prezent.

„Modificarea alimentării concaso- 
rului cu fălci, de la moara de ram
bleu", care aduce o economie anuală 
de 24 000 lei, „Dispozitiv de schim
barea polarității la agregatul de 
sudură" și „Sanie opritor de va- 
gonete în colivii" sînt cele trei i- 
novatîi care au fost propuse pen
tru aplicare. Autorii lor sînt cu- 
noscuții inovatori Schiler Grigore, 
Tramer Iidiu și Antal Ervin.
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[g prilejul ілйШі a /0 de aoi de la naileiea 
іиавдіиі Walter Olbritbt

Festivitatea

Sărbătorirea
Zilei tineretului sovietic

de la Berlin
BERLIN 30 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani 

de la nașterea lui Walter Ulbricht 
prim-secrelar al Comitetului Centra 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, la reședin
ța Consiliului de Stat, de la Nie- 
derschonhausen, într'-un cadru fes
tiv, în prezența membrilor și mem
brilor supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., F. Ebert a dat 
citire mesajului de salut adresat 
sărbătoritului de Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Walter Ulbricht a fost, de aseme
nea, felicitat de Otto Grotewohl 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., care i-a înmînat pentru 
a treia oară Steaua de Aur de Erou 
al Muncii Socialiste, precum și de 
Johannes Dieckmann, președintele

Camerei Populare a R. D. G„ și de 
conducători ai partidelor democra
tice și ai organizațiilor obștești.

El a fost, de asemenea, felicitat 
de N. S. Hrușciov, de M. Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Germania, A. Novotny, W. Gomul
ka, J. Kadar, T. Jivkov și de Ё 
Fajon, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Francez, care 
au sosit cu acest prilej în capitală 
R.D.G.

In numele Corpului Diplomatic 
dr. Ștefan Cleja, ambasadorul R.P 
Romîne în R. D. Germană, a prezen
tat cele mai bune urări de sănă

tate și viață lungă.
Seara, C.C al P.S.U.G., Consi

liul de Stat al R.D. Germane, Con
siliul de Miniștri al R.D. Germane 
au oferit o recepție.

MOSCOVA 1 (AgeYpres).
La 30 iunie, milioane de tineri 

Și tinere din Uniunea Sovietică 
au sărbătorit tradiționala Zi a ti
neretului sovietic. La Moscova au 
avut loc numeroase manifestări 
artistice și sportive, întîlniri 
fruntașii muncii comuniste.

Lă Leningrad, Kiev, Frunze, Ba
ku, Riga au avut loc de asemenea 
diverse manifestări ale tineretului, 
tu prilejul

cu

acestei sărbători.

-=©=—

Acordarea titlului de Erou al Uniunii Sovietice
MOSCOVA 1 (Agerpres).
Agenția TASS transmite textul 

decretului Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. prin care se de- 
oerne-ază lui Waiter Ulbricht, prim- 
secretar 
ședințe 
R.D.G., 
de ani

al 
al 

cu 
de

C.C. al P.S.U.G. și pre- 
Consiliului de Stat al 
prilejul împlinirii a 70 
la naștere, titlul de E-

rou al Uniunii Sovietice, cu înmî- 
narea Ordinului Lenin și a meda
liei „Steaua de Aur", ținînd sea
ma de participarea sa activă la 
lupta împotriva fascismului, de 
meritele sale deosebite în conso
lidarea păcii și socialismului, în 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre popoarele sovietic și german.

©------------

Scrisoarea Comitetului pentru apărarea păcii 
din Anglia adresată

LONDRA 1 (Agerpres).
La 30 iunie. Comitetul englez 

pentru apărarea păcii a adresat pre
ședintelui Kennedy o scrisoare în 
care ii cere : să întreprindă măsuri 
concrete în vederea împiedicării ex
tinderii armei nucleare și mai cu 
seamă a transmiterii ei către Ger
mania occidentală; să evacueze 
submarinele înzestrate cu rachetele 
Polaris din golful Holly Loch și să 
prezinte propuneri concrete cu pri-

președintelui Kennedy 
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare.

In scrisoare se arată între altele : 
„Din momentul cînd acum patru ani 
au început tratativele, metodele de 
detectare s-au perfecționat intraMt 
îneît oamenii dv. de știință vă pot 
informa că realizarea acordului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare poate fi urmărită pe baza 
sistemului existent de detectare".

o--------
Un grup de studenti americani 

care vizitează Cuba a sosit la Havana
HAVANA 1 (Agerpres).

La 30 iunie, în capitala Cubei a 
sosit un grup de 59 studenți ameri
cani care, răspunzînd invitației or
ganizațiilor cubane de tineret, vor 
efectua o vizită de o lună în a- 
ceastă țară. După cum transmite 
agenția Associated Press, studen
ții americani au sosit în Cuba în 
ciuda avertismentelor Departamen
tului de Stat al S.U.A. că la îna
poierea din vizita lor sînt pasibili 
de pedeapsa cu închisoarea și a-

menda șub pretextul „violării legii 
care interzice călătoriile în Cuba".

Agenția relatează că grupul stu
denților americani a dat publicității 
o declarație în care subliniază că 
după părerea lor „această călătorie 
nu reprezintă nici un fel de vio
lare a legilor americane '. Decla
rația arată că „interdicția Departa
mentului de Stat al S.U.A. reprezin
tă o violare a dreptului cetățenilor 
americani de a călători și este con
trară spiritului unei societăți de
mocratice".

Un NOU 
pus la

atentat criminal 
cale de Mafia

ROMA 1 (Agerpres).
Un nou atentat criminal a fost 

pus la cale de Mafia, (organizație 
teroristă care acționează în sudul 
Italiei în interesele marilor proprie
tari).

După 
tul din 
Presse,
mit duminică un telefon 
prin care a fost anunțată 
tr-un cartier periferic al orașului 
se află un automobil abandonat, 
Deplasîndu-se la fața locului.

cum relatează coresponden- 
Roma al agenției

poliția din Palermo
France 
a pri- 

anonim 
că în-

o
echipă de polițiști a constatat că

Inera vorba de o mașină furată, 
timp ce unul dintre polițiști con
trola portbagajul mașinii, aceasta 
a sărit în aer, rănind mortal 6 din
tre ei. Aiți doi, în- stare gravă au 
fost transportați la spital.

Conferinfa pentru dizolvarea 
Federației Rhodesiei și Nyassaianduîui

SALISBURY 1 (Agerpres).
Conferința pentru dizolvarea Fe

derației Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui, care s-a deschis la 28 iunie în 
localitatea Victoria Falls își conti
nuă lucrările.

In comunicatul dat publicității 
după ședințele din 29 iunie se sub
liniază că pa-rticipanții la conferin
ță au discutat problemele financia
re, problema atribuirii naționalității 
cetățenilor federației, precum și 
atribuțiile Curții supreme. Comite
tul experților financiari, creat în 
vederea studierii problemei distri
buirii fondului monetar și a dato
riei publice care este evaluată la 
aproximativ 300 milioane lire sterli
ne, urmează să prezinte un raport 
preliminar.

de nord a avut 
a populației a- 

cu prilejul des- 
In cuvîntul lor,

La 30 iunie, în localitatea Living
stone din Rhodesia 
loc o demonstrație 
fricâne, organizată 
ființării federației,
conducătorii africani ai celor două 
Rhodesii, K. Kaunda și J. Nkomo, 
au condamnat politica de discrimi
nare față de populația africană și 
de represiuni împotriva patrioților 
din Rhodesia de sud. După 

se știe primul ministrucum
al Rhodesiei de sud, Field, precum 
și primul ministru federal, Roy 
Welensky, fac tot posibilul pentru 
a evita discutarea în cadrul aces
tei conferințe a situației interne 
din Rhodesia de sud.

©------------

Tratativele pentru crearea 
Federației Africii Răsăritene

KAMPALA 1 (Agerpres).
In capitala statului Uganda — si

tuat pe malul lacului Victoria — au 
sosit la 29 iunie primul ministru al 
Kenvei, Jomo Kenyatta, și preșe
dintele statului Tanganica, Julius 
Nyerere, pentru a continua tratati
vele cu privire la crearea Federației 
Africii Răsăritene.

Primul ministru al statului Ugan
da, Milton Obote, Jomo Kenyatta ș; 
Julius Nyerere, urmează să exami
neze proiectul de constituție al Fe
derației, elaborat de un grup de lu
cru, și să discute alte probleme 
privind realizarea unei strînse uni
tăți între cele trei țări. La conferin-

ța celor trei țări din Africa răsă
riteană va participa în calitate de 
observator ministrul Afacerilor Ex
terne al Etiopiei.

După cum se știe, la întîlnirea 
conducătorilor de stat ai Kenyei 
Ugandei și Tanganicăi, care a aVht 
loc la Nairobi la 5 iunie a.c., a fost 
elaborată și semnată o declarație 
cu privire la crearea Federației A- 
tricii Răsăritene.

In cadrul mitingului organizat la 
29 iunie în orașul Kampala de parti
dul Congresul Popular din Uganda, 
au luat cuvîntul Jomo Kenyatta și 
Kakongo, secretar general al Parti
dului. Tema principală a tuturor 
cuvîntărilor rostite la miting a fost 
lupta împotriva separatismului și a 
disensiunilor dintre triburi, obține
rea independenței economice.

- TOKIO. Populația orașului 
Kobe a făcut o primire călduroasă 
participanților la marșul „Hiroși- 
ma-Oswiecim". Ei 
Hiroșima acum 14 luni, au trecut 
prin teritoriul a 33 de țări, chemînd 
la acțiuni hotărîte pentru inter
zicerea armei atomice și la o lup
tă și mai activă pentru pace în 
întreaga lume.

au plecat din

TOKIO, — Poliția japoneză a a- 
nunțat că în urma inundațiilor pro
vocate de 
devastat regiunea Fukuoka din in
sula Kiusiu și-au găsit moartea 23 
de persoane, iar 25 de mii de lo
cuințe au fost distruse. 11 persoane 
au fost date diepărute.

Ploile care au reînceput în di
mineața de 1 iulie cu și mai multă 
violență, constituie un pericol se
rios pentru această insulă.

nie că batiScaful „Trieste ,,, oare a 
efectuat cercetări în vederea găsi
rii epavei submarinului nuclear a- 
merican „Thresher", va înceta ac
tivitatea sa în regiunea din oceanul 
Atlantic unde se bănuiește că s-a 
scufundat submarinul și se va îna
poia în portul Boston. Potrivit a- 
genției Associated Press cercetări
le efectuate nu au dat nici un re
zultat.

PROGRAM DE RADIO
3 iulie

ploile torențiale care

NEW YORK. — Ministerul ma
rinei S.U.A. a anunțat la 30 iu-

Intensificarea acțiunilor revendicative în Franja
PARIS 1 (Agerpres).
Sfîrșitul săptămînii trecute a cu

noscut o intensificare a acțiunilor 
cu caracter revendicativ în Franța 
După cum relatează agențiile oc- 

. cidentală de presă, greva de 48 
de ore a personalului de la servi
ciile de navigație aeriană și meteo
rologie declarată în seara zilei de 
29 iune în scopul revendicării ma
jorării salariilor a provocat grave 
perturbații traficului aerian. Agen
ția United Press International trans
mite că din cauza grevei, avionul 
care transporta spre Roma pe pre
ședintele S.U.A., Kennedy, care se 
află, după cum se știe, intr-un tur
neu într-o serie de țări vest-europe- 
ne, a trebuit să-și modifice itinera- 
riul.

Duminică, în orașul Perpignan din 
sudul Franței a avut loc o demons
trație, apreciată ca fiind una din 
cele mai puternice din Franța din 
ultimele săptămîni, la care au par
ticipat micii producători din aceas-

tă regiune, nemulțumiți de prețui 
scăzut fixat pentru produsele lor 
împotriva demonstranților care sc 
îndreptau spre primăria orașului 
pentru a-și expune revendicările au 
fost trimise puternice forțe poliție
nești. Agenția Reuter subliniază că 
între polițiști și demonstranți au 
avut loc ciocniri, în cursul cărora 
poliția a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene. Mai mulți demonstrant 
au fost răniți.

Șapte mii de muncitori de la uzi
nele Sud-Aviation din Toulouse, 
unde se fabrică avionul de pasageri 
„Caravelle",
semn
tului 
zinei.

De
de oameni
Aviation au încetat de mai multe 
ori lucrul, cerînd egalitatea salarii
lor lor cu cele de la uzinele simi-

știe
dumuncii 

inferioare 
celor din 
cu decla- 
o hotărît

au declarat grevă în 
de protest împotriva loc-hau- 

general hotărît de direcția u-

unsprezece săptămîni, cei 7 000 
ai muncii de la Sud-

lare din regiunea pariziană. (Se 
că salariile oamenilor 
orașele de provincie sînt 
cu aproximativ 15 la sută 
capitală). In același timp 
rarea loc-hautului direcția
chemarea individuală a fiecărui sa
lariat la uzină, în afara delegaților 
sindicali cu scopul de a înfrînge 
mișcarea revendicativă.

Luni dimineața, cei 7 000 de mun
citori de la Sud-Aviation s-au adu
nat în fața uzinei din Toulouse ș; 
au pornit încolonați la Palatul spor
turilor din oraș unde a avut loc 
un mare miting. Partidele și orga
nizațiile democratice au constituit 
un comitet pentru sprijinirea lupte; 
revendicative a oamenilor muncii 
de la Sud-Aviation.

25 000 de muncitori de la uzinele 
de automobile „Peugeot" din So- 
chaux au declarat luni o grevă 
generală în semn de protest împo
triva concedierii a cinci conducă
tori sindicali.

RIO DE JANEIRO. — După cum 
transmite agenția Associated Press, 
un decret dat publicității în 
ziilia prevede că importurile de 
șini și echipament „care pot fi 
nizate de industria națională 
vor mai fi permise sub nici o 
mă". Agenția subliniază că,
acum, numeroase societăți străine 
efectuau investițiile lor de capital 
în Brazilia sub formă de mașini, 
întrucît acestea erau exceptate de 
la taxele vamale. Decretul arată că 
această hotărîre are drept scop să 
permită
mai bune a 
sesc capital

Bra-
ma-
fur-

nu 
for- 

pînă

asigurarea „unei poziții 
societăților care folo- 
națlonai".

o
Aderarea
crează dificultăți economiei 

Greciei

la piața comună

ATENA 1 (Agerpres).
Asocierea Greciei cu Piața co

mună creează dificultăți economiei 
Greciei și în primul rînd industri
ei ei, a declarat la adunarea genera
lă a industriașilor Hagidimulas, pre
ședintele Uniunii industriașilor din 
Grecia de 
amenințați 
denți de 
comună", a

In numele industriașilor, 
mulas a protestat împotriva aflu
xului crescînd de capital străin în 
Grecia care se bucură de privilegii și 
își subordonează pe industriașii 
greci.

PROGRAMUL I. 7,10 Dansuri sim
fonice, 8,00 Sumarul presei centrale
8.30 Din folclorul muzical al popoa
relor, 9,00 Suita simfonică romîneaș- 
că de Victor Gheorghiu, 10,00 Tea
tru la microfon: „Familia Hamil
ton", adaptare radiofonică după 
piesa scriitoarei australiene Mona 
Brand, 11,36 Muzică instrumentală 
și vocală, 12,00 Melodii populare 
romînești și ale minorităților națio
nale, 13,10 Muzică ușoară, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Soliști și 
orchestre de muzică populară din 
diferite orașe ale țării, 16,00 In aju
torul corurilor de amatori, 16.1 c 
Vorbește Moscova!, 17,10 Muzică 
populară interpretată de Artemiza 
Bejan și Petrică Vasile. 18,00 „Me
lodii... melodii..." — emisiune de 
muzică ușoară romînească (reluare),
19.15 Program tnuzical pentru frun
tași în producție din industrie
20.15 Cîntece și ghicitori — emi
siune pentru cei mici, 20,40 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 21,15 
Jurnalul satelor, 22,25 „Pagini din 
muzica preclasică". PROGRAMUL 
II. 10,10 Melodii populare din Mun
tenia, 11,15 Muzică instrumentală,
11.30 Melodii de estradă 12,45 Din 
viața de concert a Capitalei, 14,1-0 
Lucrări inspirate din trecutul dr 
luptă al poporului nostru, 15,30 
Melodii populare din țări socialiste,
16.30 Muzică ușoară, 17,00 Inter
pret! în studio, 18,36 Muzică popu
lară norvegiană, 19,00 Melodii 
neuitat — muzică ușoară, 20,35 
gini orchestrale din operele 
Verdi. 21,15 „Cîntec mîndru-n 
ră-auzi' — emisiune de cîntece 
folclorul nou, 21,40 Interpreți 
muzică ușoară, 23,39 Lieduri.

de 
Pâ
ini 
ța- 
din
de

nord. „Noi 
să devenim 
partenerii din 

spus el.

sîntem 
depen- 

Piața

Hagidi-

—
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3 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Cumpără-ți un balon,- Al SAHIA: 
Noapte pe autostradă; PETRILA: 
Cocoșul sperie moartea; VULCAN: 
Oameni și fiare; URICANI: Omul 
cu obiectivul. .4
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