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in fiecare exploatare minieră și 
sector din Valea Jiului se desfă
șoară o întrecere însuflețită pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan, pentru înfăptuirea anga
jamentelor anuale și a celor luate 
în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Ca ur
mare a strădaniilor depuse de har
nicii noștri mineri, în primele cinci 
luni ale anului 
extras, peste 
47 307 tone de 
bU și energetic.
nată depășire, cea mai mare con
tribuție au adus-o 
Uricani, Aninoasa și Lonea.

pe C.C.V.J. s-au 
sarcinile de plan, 
cărbune cocsifica- 
La această însem-

roinerii de la

Peste 17 000 tone în plus 
de plan

Minerii de la Uricani muncesc 
cu mult elan pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. In 
abatajele din adîncul acestei mine 
brigăzile se străduiesc să reali
zeze depășiri cît mai mari. Munca 
rodnică a minerilor, condițiile’opti
me de lucru create au făcut ca 
mina Uricani să se situeze mereu 
pe primul loc în întrecerea cu ce
lelalte exploatări din Valea Jiu
lui. Un exemplu semnificativ în 
acest sens este faptul că în fiecare 
lună ce a trecut din acest an mi
na Uricani și-a depășit planul de 
producție în medie cu peste 3 000 
tone de cărbune cocsificabil. Cai 
urmare, planul de producție pe pri
mele 5 luni care s-au încheiat a 
crescut la peste 17 000 tone de

(Continuare în pag. 3-a)

И c ă u
Petroșani 
creștere: 

ridică la
In afară

Parcul de mașini al auto
bazei I.R.T.A, din 
este în continuă 
în prezent el se 
peste 300 mașini,
de conducătorii auto, care se 
ocupă de exploatarea pro
priu zisă a mașinilor, un alt 
personal, destul de nume
ros; se ocupă de repararea 
autocamioanelor și autobas
culantelor. Meseriașii de la 
reparații cunosc bine mărun
taiele mașinilor. Aceasta a 
făcut ca mișcarea de inova
ții și raționalizări să ia o 
largă dezvoltare în autobază.

Unul dintre cei mai activi 
inovatori ai autobazei este 
maistrul Șicht Iuliu. In ciuda

Pe teme gospodărești
Rezultate îmbucurătoare

O recentă analiză efectuată de 
către Comitetul executiv al . Sfa-, 
tului popular orășenesc Petroșani 
a reliefat importantele realizări 
gospodărești obținute în această 
primăvară în ce privește organiza
rea de acțiuni patriotice pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a localităților. Pînă în prezent, va
loarea lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică, se ridică în ora
șul Lupeni la 500 000 lei, în orașul 
Vulcan la 571 000 lei, iar 
— 400 000 lei. Raportate 
rul locuitorilor, 
realizări au fost 
Vulcan.

Din analiză a
nea, necesitatea ca la Petrila să fie 
intensificată activitatea Comitetului 
executiv, a deputaților pentru spo
rirea volumului lucrărilor gospo
dărești realizate prin muncă 
triotică.

milii la acțiunile de înfrumuseța
re. Intr-adevăr, în urma mujicii 
de convingere duse de grupele de 
partid, de deputați, locatarii stră
zii au înțeles ce înseamnă frumo
sul, au contribuit la ctearea lui și 
acum îngrijesc ceea ce s-a făcut.

Obiective pentru perioada 
următoare

cele mai 
obținute

la Petrila 
la numă- 
frumoase 

*în orașul

reieșit, de aseme-

pa-

Izvor de frumusețe
Multe străzi din localitatea 

nea au îmbrăcat. în această
Lo- 
pri 

măvară — veșminte de verdeață și 
flori. Străzile București. Indepen
denței, Maxim Gorki și altele și-au 
schimbat mult înfățișarea în urma 
acțiunilor inițiate de grupele de 
partid, de deputați pentru curățe 
nie, pentru plantarea de arbori or
namentali, amenajarea de ronduri, 
peluze verzi. Pe aceste străzi lo
cuiesc mulți mineri și cu toții își 
dau seama cît este de plăcut ca1 
după o zi rodnică de muncă, stra
da pe care locuiești să te întîm- 
pine proaspătă, cu verdeață și 
flori.

Noua înfățișare a acestor străzi, 
frumusețea lor, își are izvorul în 
participarea activă a fiecărei fa

Sfaturile populare, din Valea 
Jiului sînt hotărîte ca în perioada 
care urmează să dea un avînt și 
mai mare activităților gospodărești, 
astfel ca cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei să fie întîmpi- 
nată cu succese deosebite pe tă- 
rîmul înfrunruisetării localităților 
noastre miniere.

Printre obiectivele care urmează 
să fie realizate în următoarea pe
rioadă, se numără amenajarea 
unui parc și a unui teren de joc 
pentru eonii în spațiul din spa 
tele cartierului Carpați, construi 
rea de solare în cartierul Livezenl. 
amenajarea de zone verzi în jurul 
blocurilor noi care vor fi date în 
folosință etc.

Reglementarea afișaiului, a de
pozitării ambalajului de către uni
tățile comerciale. îngrijirea fața
delor clădirilor sînt, de asemenea, 
aspecte înspre care sfaturile popu
lare își îndreaptă atenția.

t а t o r al
vîrstei înaintate, el nu pre
cupețește nici un efort. Ul
tima s-a inovație se intitu
lează „Dispozitiv pentru 
schimbarea arcului supapei 
la autocamioane, fără de
montarea chiulasei". Schim
barea arcului la supape se 
făcea înainte foarte greoi 
și dura timp îndelungat. A- 
cest lucru i-a dat de gîndit 
harnicului maistru șef care 
a început să se preocupe 
îndeaproape de găsirea unei 
soluții pentru scurtarea tim
pului de lucru și tot odată 
pentru redarea în exploatare 
a mașinilor înainte de ter
men. După multe încercări 
el a reușit să dea formă de-

• Sesiunea Consiliului Științific al Institutului de la Dubna
• Vizita delegației de activiști al P.M.R. în U.R.S.S.
• Sosirea în R.P. Ungară a unei delegații parlamentare romîne
• Un prim bilanț al incidentelor de la Lima
• Continuă atacurile violente asupra patrioților din Radfan
• In jurul situației din Laos

Primăvara vieții noastre
Prima zi de iunie, oamenii de 

pretutindeni o închină sărbătoririi 
Zilei copilului. Un cadru mai firesc 
pentru această sărbătoare nici nu 
se poate: primăvara a înveșmîn- 
tat munții, dealurile, cîmpiile cu 
imense coroane de flori și verdeață. 
In întrecere cu primăvara, cu ei 
înșiși, cei ce muncesc, conduși cu 
înțelepciune de partid, înalță noi 
fabrici și uzine, noi cartiere de 
locuințe, făuresc o viață nouă pros
peră. întreagă această operă, ope
ra desăvîrșirii construcției socialis
mului în patria noastră, oamenii 
muncii o înfăptuiesc cu gindul la vi
itorul lor, la fericirea copiilor lor 
— florile vieții noastre noi. Copiii 
sînt cei care miine vor continua 
munca noastră de astăzi, ei vor ri
dica pe noi culmi minunatele înfăp
tuiri care îmbogățesc biografia a- 
cestor ani.

Mare este grija pe care partidul 
și guvernul o poartă creșterii, edu
cării și formării viitorilor construc
tori ai socialismului și comunismu
lui. Priviți, bunăoară, numai ce s-a 
făcut pentru cei mici în Valea Jiu
lui, unde pe vremea stăpînirii bur- 
ghezo-moșierești mai bine de jumă
tate din numărul copiilor nu puteau 
să invețe din lipsă de școli, cărți, 
îmbrăcăminte, unde nu puțini își 
incheiau copilăria de timpuriu, co-

In organizația U. T. M. —
toți tinerii din sector

în rîndurile 
o preocupa- 

organizați-a 
grija birou-

Munca de primire 
utemiștilor a constituit 
re de seamă pentru 
noastră de bază. Prin
lui organizației de bază au fost i- 
dentificați toți tinerii din sector de 
vîrstă utemistă.

noului
finitivă inovației concepute. 
Noul dispozitiv, deși destul 
de simplu și ușor de ma
nipulat, aduce însemnate e- 
conomii de timp și garan
tează calitatea lucrului. De 
aceea, a căpătat o largă în
trebuințare. S-a redus astfel 
timpul de efectuare a fiecă
rei operații cu peste două 
ore și se realizează econo
mii în valoare de 37 lei la 
fiecare schimbare.

Această inovație aduce au
tobazei I.R.T.A. economii a- 
nuale de zeci de mii de lei.

Cu aceștia orga
nizația U.T.M. a 
desfășurat o sus
ții: ută muncă
politică și de e- 
ducare, i-a atras 
la acțiunile în
treprinse de ute- 
miști.

In felul acesta 
tinerii neorgani.

zați s-au familiarizat cu deprinderi, 
le utemiștilor, au început să cu
noască munca și viața lor. Fiind 
ajutați de cei mai pregătiți mem
brii ai biroului, tinerii neutemiști au 
cerut organizației primirea lor în 
rîndurile utemiștilor. In prezent în 
sectorul I al minei Lonea toți tine
rii de vîrstă utemistă sînt membrii 
ai organizației U.T.M. In ultima 
adunare generală au fost primiți în 
U.T.M. frații Burză Nicolae și loan 
precum și tînărul Lupa Iosif.

AUREL MARINESCU
secretarul organizației U.T.M. 

sectorul 1. E. M. Lonea

borînd în adîncuri la munca de rob, 
spre a-și putea cîștiga o amară bu
cată de pîine. Pe meleagurile fos
tei văi a plîngerii intîlnlm la tot 
pasul nenumărate dovezi ale grijii 
pentru fericirea și bucuria copiilor 
noștri. Nu e localitate in Valea Jiu
lui în care să nu se înalțe școli 
noi, luminoase, moderne. Toți copiii 
de vîrstă școlară învață în aceste 
școli. Sănătoși, frumos dezvoltați, 
copiii inundă străzile în fiecare di
mineață, plecînd spre școală bine 
îmbrăcați, cu zimbetul pe buze. 
Pentru copii funcționează o întinsă 
rețea medicală, care în trecut n-a 
existat, toți copiii pînă la 16 ani 
primesc medicamente gratuit. Co
piilor care învață în școlile genera
le de 8 ani statul nostru le asi
gură gratuit manualele școlare. Ti
nerelor vlăstare ale oamenilor mun
cii le sînt deschise largi posibilități 
spre știință și cultură, pentru a se 
dezvolta multilateral, pentru a se 
pregăti temeinic pentru muncă, 
pentru viață.

Acum, în pragul verii, cînd va
canța mare bate la ușă, sîntem mar
torii unor noi dovezi ale grijii ce 
se poartă copiilor. După un an șco
lar rodnic, încheiat cu rezultate bu
ne la învățătură, pe pionieri și șco
lari ii așteaptă tabere minunate, la 
munte și la mare, ii așteaptă fru
musețile patriei. Grija partidului și 
a statului pentru tinăra generație 
este, de asemenea, reflectată de 
minunatele condiții de odihnă, sport, 
distracție asigurată copiilor.

Avem create pentru copiii noștri 
cele mai bune condiții de viață, de 
învățătură, de dezvoltare. Părinții, 
educatorii, învățătorii și profesorii, 
organizațiile de tineret au datoria 
de a arăta copiilor că nici o altă ge
nerație din istoria poporului nos
tru nu s-a bucurat de grija de care 
ei se bucură astăzi. Fericirea de 
care se bucură copiii noștri are la 
bază marea grijă а partidului pen
tru tinăra generație. înfăptuind po
litica partidului de industrializare 
socialistă, de dezvoltare multilate
rală a întregii economii naționale, 
înăițînd orașe, făurindu-și bunăs
tarea, poporul nostru clădește un 
viitor însorit pentru cei mici, pen
tru florile vieții noastre.

I. CRIȘAN 
corespondent

Brigada condusă de Laszlo Ștefan este una din cele mai bune din cadrul sectoru 
lui III al minei Petrila. Ea obține viteze medii de avansare, în abataj cameră de 140— 
150 m pe lună.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii discuți nd pe tema sporirii vitezelor de 
•avansare.

FUNICULARIȘTII
■ Peste văi și dealuri ■ Se întinde cablul ■ 11 funiculare
— Munca noastră ne 

ooartă de pe un munte 
pe altui — spune mais 
trul principal Vasii Pe
tru, șeful șantierului 
i.G.M.M. de la Cimpa II. 
Iată că și aici, pe aceste 
coclauri uitate, 
cuiariștii 
biectlv:

noi iuni- 
ridicăm un o- 
instalația com

plexă de rambleu și in- 
haldare a sterilului (stația 

concasare, funicular 
șist și alte lucrări).

Intr-adevăr. peste văi 
și dealuri se întind deja 
semnele noului funiculă . 
Corpui principal al stației 
este aproape gata, stîlpii 
metalici se înșiruie cale 
tirgtt, stația de unghi ș: 
s'ația de întoarcere își 
profilează departe pe ori
zont dantelăriile de beton 
si oțel. Pentru apropierea 
clipei cînd cupele < 
t'ornl pe linia întinsă 
cablului purtător 
de dulgheri a lui 
Mihai dă zor cu 
rea cofraje or la 
palier al corpului 
pal,

vor 
i a 

brigad i 
Haivas 
monta- 
ultimul 
prind 

electricienii conduși 
de Trașcă Constantin, ins-

tclează cabluri, betoniștii 
lui Pușdk Mihai pregătesc 
noi fronturi de lucru. Se 
tencuiesc palierele inie ■ 
rit are, se căptușesc bun- 
cnerele de șist, se insta
lează armături. Fiecare 
este grăbit dornic să ur
genteze, după puterile iui, 
construcția respectivă.

Sus pe coastă, duduie 
un tractor: Se întinde 
cobaii purtător al noului 
funicular. Puternica ma
șină dă o însemnată „mi
nă ‘ de ajutor la aceasta. 
Tinerii muncitori Hulu- 
iieci Nicolae, Codreanu 
Gli, Aracii Eugen, Nag* 
Francisc sau moi, orii mii 

experiență Stanciu 
, Costică Dumitru, 

Gheorghe, sub 
.enducerea șeiului de bri. 
:j dă 
prind 
a.biu
0 imilîușcu Alexandru — 
pentru care montorii au 
numai cuvinte de laudă 

aduce mașitia și prin
de ancorele cu cabluri: 
toată forța motorului se 
încordează spre a smuci

CU <

Aurel, 
Stiucă

’V'esenmaier Ervin 
ancore speciale de 
Apoi, tractoristul

♦

♦ 
♦ 
♦
♦

♦

înainte. Cablul se 
și se deplasează 

de

este pur- 
și mașină

montajului 
multă 

maistrul
pri- 
me- 
P la
tră-

mașina 
întinde 
pe încă cîteva sute 
metri pe coastă în sus —
și tot așa, peste văi și 
dealuri, cablul 
tat de oameni 
cu iscusință.

Organizarea 
este făcută cu 
cepere de
panic Crișan Simion. 
sarea oamenilor pe 
seu, dirijarea puternicului 
tractor, alegerea drumuri
lor — care sînt deosebit 
de grele din cauza pante
lor abrupte — este făcu
tă cu pricepere de mais
trul Crișan: Este al 11- 
lea funicular pe care-1 
montează în Valea Jiu
lui. O realizare care me
rită evidențiată.

Funiculariștii Î.C.M.M.- 
uiui sînt în plină acțiu
ni. Peste văi și dealuri, 
ei montează o nouă linie 
aeriană de Iransport. ho- 
lărîți s-o termine cit mai 
repede. Apoi, vor pleca 
oe un alt munte...

MIHAI STEFAN

♦

♦
♦
♦

♦

♦ 
♦ 
♦
♦
♦

♦
♦
*

**
♦

♦

♦
♦
♦
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Mineral Boeța 18-0

Joc de slabă calitate la
După meciurile cu C.S.M. Cluj 

și Gaz metan Mediaș, suporterii 
Jiului au așteptat cu legitimă ne
răbdare întîlnirea cu A.S.M.D, Satu 

4Mare. Aceasta, cu atît mai mult 
Cu cît din disputele anterioare for
mația lor favorită a practicat un 
JOC dinamic, spectaculos și de Lin 
bUn nivel tehnic. In asemenea con
diții era și normal ca suporterii 
să privească cu optimism întîlni
rea.

Primele minute ale meciului nu 
păreau să confirme acest lucru.

De fapt a fost singura fază care 
a ridicat tribunele îh picioare. A- 
poi, mulțumiți parcă de rezultat, 
jiuiiștii se angrenează în jocul ste
ril, lncîlcit și fără orizont al oas
peților. Atacul echipei 
ceptfnd pe Martinovici, 
parcă s-ar fi menajat 
meci deosebit de greu 
la ocazii de parcă de
depins victoria și nu de golurile 
marcate. Să redăm doar clleva din 
ele. în minutele 3, 12, 17, 19, 26 
șî 27 Martinovici, Cesandra, Dumi-

gazdă, ex- 
a jucat de 
pentru un 
și a ratat 
ele ar fi

Atac ia poarta oaspeților

ocazii după ocazii. Din 
„eroul" ratărilor a lost ₽e- 

slngut, de ia numai 
poarta trage o „lu- 
bafă.

egala au și oaspeții.

N-au trecut decît două minute de 
la începutul partidei și un atac 
ai gazdelor este oprit prin fault 
la circa 20 metri de poartă. Oas
peții fac zid. Crăciun găsește un 
WiC culoar și trage puternic la 
swniînalțime. Mingea se îndreaptă 
spre coltul porții. Portarul plonjea- 
ai dar mingea poposește în plasă.

triu. Crăciun și Peronescu au oca
zii favorabile de a mări scorul dar 
le ratează copilărește. Cea mai 
mare ocazie este Insă ratată în 
minutul 43. O combinație Martino
vici, Dumltriu, Casandra. 11 gă
sește pe ultimul complet liber. Min
gea reluată cu capul trece însă 
pe lingă bară. In această parte a

Petroșani
meciului, oaspeții n-au inițiat de
cît doar citeva atacuri sporadice 
cate n-au periclitat1 nici un moment 
poarta apărată de Zamfir.

I.e reluare, spectatorii s-au aș
teptat la un reviriment al gaz
delor. Totul a fost Insă zadarnic. 
Au dominat, e drept; mai mult de 
cit adversarii dar s-au întrecut în 
a rata 
nou
roti eseu cere, 
doi metri de 
minare” peste

Ocazii de a
tn primul minut al reprizei a doua, 
un atacant scapă de sub suprave
gherea 
iese și 
doar 18 
partidei
Iară. Șutul atacantului advers este 
respins de Zamfir, iar Gavril lut- 
tează ratînd egalarea.

Deși echipa lor a ieșit învingă
toare, spectatorii au plecat nemul
țumiți de ia joc și pe buna drep
tate. Spectatorii vor ca echipa lor 
să învingă dar mal vor 
și spectacole fotbalistice 
fate. Neinspirată a fost 
venția antrenorului tind 
bat pe Dumitriu cu Cazan

Arbitrul M. Vasiliu (Ploiești) a 
condus bine 
Jiul Petrila. 
ban, Penzeș, 
Martinovici, 
Peronescu,
A.S.M.D. • Erdey (Pop). 
(Marih), Nagy, Auner, Luban, Ku- 
ki, DULL. Teodosiu, Gavril. PA- 
NA1TESCU, Tiron.

D. GRI ȘAN

Duminică în tale sporturilor din 
Petrila «-a desfășurat etapa a IV-a 
a campionatului categoriei В la 
lupte libere. Succesul obținut de 
sportivii pet'rileni, care au cîștigat 
toate IntllnlHle, șapte prin tu* *1 
una ia puncte, este deoaebit de 
semnificativ. Primul care a deschis 
seria victoriilor a fost fierarul Ber
eta Alexandru, muncitor la secto
rul III al minei1 Petrila. După ce 
și=a condus adversarul cu un nu- 
măr apreciabil de puncte l-a în
vins prin tuș în minutul opt.

La categoria 57 și 83 leg., de ase
menea, îhtîltilflle 
s-au terminal îna- 
inie de limită. 
CUlhutOriStUl Ga- 
bot I. din seeto 
rul Vii ai minei 
și studentul Sava 
N. au învins doi 
adversari 
nați.

Cea mal 
Să întâlnite
la categoria 70 kg. 
între Pop Gheor
ghe Petrila și 
Iile Gheorghe — 
Bocșă, Deși con
dus la puncte, în 
prima repriză 
sportivul petrilean 
a recuperat în cea
ză punctele necesare 
Acesta a condus inteligent partida, 
eu cel mai mare luptător difl echi
pa oâspe.

La categoria 78 kg. tînărul Aione- 
sei Viad (în clișeu) și-a dominat 
net adversarul pe care l-a învins 
prin tuș in numai două minute.

ruti-

strin- 
a fost

CAMPIONATUL REGIONAL
Aninosenii victorioși în deplasare

Angrenată în lupta pentru titlu, 
reprezentativa minerilor din Ani
noasa a susținut duminică un meci 
în deplasare. Intîlnind pe Minerul 
Teliuc, deținătoarea lanternei în 
clasamentul campionatului regional 
de fotbal, aninosenii au luptat din 
răsputeri pentru victorie. Superio
ritatea tehnică a aninosenilor 
spus cuvîntiil. După un meci 
de dinamism, ei au învins cu 
rul de 1—0.

★

Șl-îl 
plin 
sco-

scontată a gazdelor. Sur1 
fost doar scorul categoric 
s-a încheiat disputa. Cele 
marcate dovedesc precizia

întîlnirea dintre Parîngul Lonea 
și Știința Petroșani s-a soldat cu 
victoria 
priză a 
cu care 
5 goluri
în șuturi a atacanților loneni, iar 
faptul că apărarea n-a primit nici 
un gol, oglindește siguranța ei în 
Intervenții cit și pripeala și nesi
guranța în șuturi a atacanților de 
la Știința.

♦

în-Surprinzătoare ca scor este 
frîngerea echipei Minerul Vulcan 
la Sebeș, unde Textila a învins cu 
6—0; In meciul restanță, cu Cons
tructorul Hunedoara, disputat în 
cursul săptâmînli trecute, Minerul 
Vulcan a învins cu scorul de 4—-1.

★
Alte rezultate: Constructorul 

Hunedoara — Aurul Brad 1-3 ; Da
cia Orăștie — C.F.R. Sftneria 6-1 » 
Refractara Alba Iulia — Minerul 
Ghelar 1-0; Întîlnirea dintre Rete
zatul Hațeg — Jiul II Petriia nu 
s-a disputat.

ir
Etapa viitoare: Constructorul 

Hunedoara — Minerul Teliuc ; Au
rul Brad — Parîngul Lonea ; Știin
ța Petroșani — Refractara Alba 
Iulia; Minerul Ghelar -- 
Orăștie ; C.F.R. Sifilefiâ -
zațul Hațeg; Jiul II Petrila —• 
Textila Sebeș; Minerul Vulcan— 
Minerul Aninoasa.

Dacia
Rete-

î

apărătorilor, dar Zamfit 
salvează. Clnd mai erau 
minute pînă ia sfitșituî 
se produce o fază slmi-

Cel mai frumos meci a fost, după 
aprecierea tuturor spectatorilor, in
tre luptătorii de categoria 87 kg. 
Iavorsky A. — Bocșa și Bereș Ște
fan —- Petrila. Intr-un timp foarte 
scurt, numai trei minute, luptînd 
atent, tînărul Bereș a acumulat no
uă puncte. La Uil tftoc al adversa
rului, aceste contraatacă Și învinge 
prin tuș, în minutul 3. La catego
ria 97 kg. TăfCatU V. — Petrila cîș
tigă fără adversar, iar la categoria 
grea minerul But-uroșteanu loan — 

Petrila, veterâhul 
echipei, și-a plim
bat’ prin pod. timp 
de două minute, 
adversarul pe ce
re Im învins prin 
tus în minutul 3. 

Foarte buri ar
bitratul lui Gaiță 
T. — București, a- 
jutat de Haiflii A- 
lexaudrn — Petri, 
la și Virlău L ■— 
Bocșa,

Toți băieții au 
luptat cu ardoare 
pentru victorie. De 
altfel ei au fost 
în permanență 
încurajați de cei

peste 200 de spectatori care au um
plut sala pînă la refuz. Merită lau
de întreaga echipă și Îndeosebi ve
teranii Bercea Alexandru, catego
ria muscă și Bueureșteanu loan, ca
tegoria grea care au deschis și ir'- 
chis cu victorii această frumoasa 
competiție.

de-a doua repri-
Victoriei.

Să Vadă 
de căli
și intet- 
a schlm-

următoarele formații: 
Zamfir, Nicoară, Șer-

FRANK. CRĂCIUN, 
Cașând ra. 
Dumitrii!

LIBARDL 
(Cazan). 
Kovacs,

Gal& de box ia Lupeni
a

Lupeni
O rOU-

orașul
31 mai 
care și-au dat 
asociației Mi-

Sala de sport, din 
găzduit in ziua de 

șită gală de box la 
concursul boxeri ai
nerul din localitate și Jiul Petrila.

îmbucurător este.faptul că majo
ritatea Intîlnîrilor au fost aprig dis
putate și de bun nivel tehnic, ceea 
ce denotă că antrenorii celor două

Ѳ inițiativă frumoasă
Peste 200 de spectatori au fost 

prezenți duminică în curtea Școlii 
de 8 ani din Petrila, unde, din ini
țiativa cadrelor didactice de aici, 
s-au organizat întreceri de hand
bal în 7 în cinstea Zilei de 1 iu
nie. La întreceri au participat echi
pe ale școlilor de 
tățlie Văii Jiului.

Redăm mai jos 
gistrate:

BĂIEȚI: Școala 
—Școala de 8 ani
la de 8 ani nr. 4 Petroșani — Școa
la de 8 ani nr. 5 Petroșani 9-7; Școa
la de 8 ani nr. 2 Petroșani — Școa
la de 8 ani Lonea 4-6; Școala de 8 
ani nr. 3 Lupeni — Școala de 
nr. 4 Petroșani 5-6; Școala de 
Petrila — Școala de 8 ani nr. 
troșani 15-3; Școala de 8 ani 
Lupeni — Școala de 8 ani nr.

8 ani din locali-

rezultatele înre-

de 8 ani Petrila 
Lonea 8-3,- Școa-

ani 
ani 
Pe-

8
8
2
nr. 3
5 Pe-

8 ani tir. 4 Petroșani 10-3, 
Școala de 8 ani Petrila — 

de 8 ani nr. 4 Petroșani 8-3; 
de 8 ani Petrila — Școala

BĂIEȚI:
II. Școala
III. Școala 
Școala de

broșam 0-6; Școala de 8 ași Lonea 
— Școala de 8 ani nr. 5 Petroșani 
8-4; Școala de 8 ani Petrila — Școa
la de 
FETE;
Școala 
Școala
de 8 ani Isaroni 5-3.

In urma jocurilor disputate, pri
mele trei locuri în clasament au 
fost ocupate în ordine : 
I.Școala de 8 ani Petrila; 
de 8 ani nr. 4 Petroșani; 
de 8 ani Lonea. FETE: I.
8 ani Petrila; II. Școala de 8 ani 
nr. 4 Petroșani; Iii. Școală de 8 
ani îscroni.

Echipelor participante li s-au in- 
mînat diplome, iar celor clasate pe 
primul loc cupe de cristal.

CORNEA TITU
corespondent

♦

IClas a m e n t u
î. Aurul Brad 24 13 6 5 61:26 32
2. Minerul Aninoasa 24 14 4 6 48:27 32
3. C.F.R. St me r ia 24 13 6 5 39:26 32
4. Paringul Lonea 23 12 3 8 41:26 27
5. Constructorul Huned. 24 10 6 8 34:30 26
6. Refractara Alba Iulia 24 10 6 8 34:55 26
7. Minerul Vulcan 24 11 2 11 57:42 24
B. Textila Sebeș 24 1! 2 11 48:39 24
9. Jiul II Petrila 23 10 3 10 38:33 23

10. Știința Petroșani 24 8 6 10 30:44 22
11. Dacia Orăștie 24 6 7 11 52:52 19
12. Minerul Ghelar 24 8 3 13 28:45 19
13. Retezatul Hațeg 23 6 4 13 24:47 16
14. Minerul Teliuc 24 4 4 16 21:61 12

♦

i
♦

î
ir
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I
♦
*

Handbahștii
iubitorii spoitului își amintesc 

cu nostalgie de perioada clnd A- 
ninoasg avea echipe de handbal In 
11 atît la băieți cît și la fete. 
Apoi locul handbalului în 11 a 
fost luat de fratele său mai mic 
dar mult mai spectaculos. Anino
senii n-au ținut însă pas cu noul. 
Echipele de handbal In li au fost 
desființate dar de 
cerea handbalului 
cut multă vreme, 
lea Jiului se juca
mai la Aninoasa nu. Iat'ă însă că au 
venit si campionatele mondiale de 
handbal în 7. Reprezentativa tării 
noastre, s-a acoperit de glorie cu
cerind pentru a doua oară titlul 
de campioană mondială Acest suc
ces a constituit 
pentru iubitorii 
Aninoasa.

— Să formăm
de handbal în 7. au spus cîțiva 
tineri inimoși.

— De spus e ușor. Mai greu e 
de înfăptuit. Or fi ei amatori de

trecut la practi- 
ln 7 nu s-a tre- 
Peste tot în Va- 
handbal în 7 nu-

stimulentul moral 
handbalului din

și noi o echipă

secții luorează intehs cu elevii lor. 
Penttu boxul frumos practicat, me
rită evldențiați: Proroc. Bucur și 
Ierdache de la Minerul Lupeni, Be- ' 
rințan, Costina», Pleșa și Santa de 
la Jiul Petrila, , •

Iată cîștigătorii in ordinea cate
goriilor : CAT. MUSCĂ : Tabarcea
- Jiul. învinge la nonet.? pe Bla- 

ga — Minerul; CAT. COCOȘ : Fio- 
rea — Minerul, cîștigă la puncte 
în fața lui Berințan - Petrila; 
CAT. PANÂ: In urma unui maci 
frumos practicat de ambii boxeri, 
Proroc - Minerul, 
lui Costinaș j-Jiul,- 
Urzică — Minerul.
perioritate în fața
Jiul ; CAT. SEMt-MlJLOCIE : Beleț 
este declarat învingător la puncte 
în fata lui Lupaș — Jiul Petrila; 
CAT. MIJLOCIE : Bucur — Minerul, 
Cîștigă la puncte în fața lui Pleșa
— Jiul; CAT. MiJ. MARE : lorda- 
che — Minerul, învinge la puncte 
pe Lupu — Jiul.

In ultimul meci al galei, la ca> 
tegoria SEMI-GREA Santa — Jiul Pe. 
trila — Florea — Minerul, au ofe- 

‘ rit un meci spectaculos și de biu - 
nivel tehnic. învingător la puncte 
Sania din Petrila.

CÎștigă în fața 
CAT. UȘOARA 
cîștigă prin su 
lui tupaș —•

din comuna de pe Vale
handbal, dar nu-i echipament și nici 
teren n-avem.

— Echipament o să procure aso
ciația, iar terenul 11 amenajăm noi 
pe locul viran din spatele clubu 
lui, au venit citiva cu propuneri.

In această privință au cerut a- 
jutorul Comitetului de partid și a 
celui de U.T.M. de la mină. L-au 
primit. Zeci de tineri au muncit 
cu entuziasm multe după-amieze la 
rind la amenajarea terenului. In 
fruntea acțiunilor au fost compo- 
nenții echipei de handbal printre 
care se numiră electricienii Ne- 
desca loan. Gros Ioan, Băbuț Ghe
orghe, Dobre Gheorghe, lăcătușul 
Furdui Gheorghe și altl sportivi.

Terenul Încă nu era complet a- 
menajat cind а fost organizat cam
pionatul regional de handbal. S-au 
înscris și băieții din Aninoasa. Lip
siți de antrenamente, In primele în- 
tîlniri, ei au fost învinși la scor, 
încet, încet Insă s-au pus pe pi
cioare. Mai au, cei drept, încă mul
te de învățat dar se străduiesc să

mult hand- 
echipa de

mai prejos

cunoască tainele acestui frumos 
sport ca niște elevi sîrgulncioși.

...Văzlndu-i la muncă pe băieți, 
utemiste Pușcaș Maria a rămas 
puțin pe ginduri. Iubea 
balul. Jucase doar în 
handbal In 11.

— De ce să ne lăsăm
decît băieții — și-a spus ea.

A stat de vorbă cu tinerele lleș 
Iudita, Pop Irina, Butea Maria, 
Munteanu Otilia, Bartiș Ana, Bre
da Ana, Tudor Silvia șl cu alte 
fete. Cu toate au fost de acord să 
formeze o echipă de handbal. Spre 
a nu fi tachinate de băieți, au con
tribuit și ele la toaleta noului te
ren, Deși n-au intrat în campio
natul regional, fetele se antrenea
ză cu seriozitate.

Dacă asociația Minerul le va a- 
corda ambelor echipe mai mult 
sprijin în procurarea de echipament 
și organizarea de întîlniri amicale, 
handbaliștii din comuna de pe Va- 
le vor obține frumoase suficese.
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Cu angajamentul îndeplinit
Hărnicie Colectivului de Anche

tatori de la prepdfatia Petrila a 
foit zilele acestea din nou afir
mată. Realizînd în cinci luni 10 000 
tone brichete ovoide, el a depășit 
angajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August cu 27 la sută. Atît 
șeful sectorului, inginerul Mihai 
Tudor, cit și btlehelâloril mecanici 
de prese și tambure Pavel Damie- 
noiu, Viorel Marinescu și Vasile 
Com? a sînt rnîndri de rezultatul 
muncii iar.

Un ajutor prețios la obținerea 
acestei realizări a fost det de e- 
chipele de întreținere care au exe
cutat lucrări ca: înlăturarea Po
turilor la conductele de smoală, 
înlocuirea pompelor de smoală

Fruntași în întrecerea socialistă 
de la I. C. 0. Petroșani

CATANA MIRON DRAGAN ELENA
șofer taxatoare

STRABINGHER MIHAI NEDELCU MARIA
șofer taxatoare

Cea mai tînara uzina de utilaj chimie
Pe mulți din cei ce privesc gru

pul de clădiri din cărămidă roșie, 
aleele pietruite mărginite de pelu
ze presărate cu flori, bustul de la 
intrarea în Uzinele „Grivița Roșie", 
glodurile îi poartă dincolo de ceea 
ce se petrece acum in această ma
re întreprindere bucureșteană. Eve
nimentele istorice petrecute aici, 
faptul că ani și ani de-a rîndul lo
comotivele și vagoanele își împros
pătau aici puterile stăruie încă In 
mintea lor. Numai vizitînd halele 
imense cu bolta de oțel, în care 
se înșiră zeci și sute de cilindri me
talici, unii de mărimea unei loco
motive, poți să-ți dai seama de 
schimbările radicale petrecute în 
Ultimii doi ani la Grivița. Fos
tele ateliere de reparat mate
rial rulant au devenit uzină cons
tructoare de utilaj chimic.

încă de la intrare, în halele uzi
nelor întîlnești echipe de construc
tori minuind cu siguranță mașini și 
aparate moderne cu care taie din 
oțel repere pentru instalațiile pe
troliere și chimice, Poduri rulante 
duc în tentaculele lor puternice foi 
de tablă enorme pe care le Iasă 
între 'cilindrii unor mașini uriașe. 
O apăsare pe buton și în cîteva mi
nute din gura acestora se prăvale 
o virolă —■ un inel uriaș. Apoi in
tervin sudorii. Aparatele lor alu
necă de-a lungul încheieturii aces
tor inele lăsînd în urmă un cordon 
metalic argintiu. Astfel, îmbinate 
din aceste vtrole se nasc coloane 
înalte de cîte 30-40 metri — sau 

vechi cu altele noi, schimbatM 
brațelor de ataeslec la malaxoât*» 
le preselor, etahșarea cateaaeior 
la alimentatoarele preselor de bri
chete etc.

De asemenea, s-au evidențiat e- 
chipele de lăcătuși conduse de Eli- 
sei Botati și Heinric Lorencz și 
sudorii Andrei Nicolee și victor 
Spilcă.

Realizarea Înainte de termen a 
angajamentului luat în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre a făcut ca 
brichetatorii petrilenl să-și spo
rească angajamentul cu încă 3 000 
de tone de brichete.

GHEORGHt; ECOBESCU 
tehnician

tronsoane curii le spun constructorii. 
Iată cum se nasc schimbătoare de 
căldură cu («vi din alamă stabili
zată cu arsenic, vase cu presiuni 
pînă la 9o atmosfere, agitatoare eu 
bile, coloane în formă de „S" pen
tru rafinăriile de petrol și alte Uti
laje de înaltă tehnicitate pentru 
marile combinate chimice. Sînt 
uriașe. Pe lîngă ele oamenii par 
niște furnici. Le privesc, și cîteva 
clipe mi le imaginez la Tr. Măgu
rele, Craiova, Oradea, Brazi, stră
lucind de departe In bătaia soare
lui sau luminilor fluorescente. Nu
mai în acest an, Uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie’1 au livrat 
acestor mari combinate in construc
ție mai mult de 300 tone de astfel 
de Utilaje.

Cine sînt constructorii ? De mul
te ori auzi la Grivița: „Am fost lă
cătuș", „am fost montor”. Iată ci
ne sînt constructorii. Cînd S-a pus 
problema reprofilării uzinei nici u- 
nuia nu i-a fost ușor. Erau multe 
treburi de făcut. Reorganizarea 
producției, țeamplasarea mașinilor, 
în așa fel încît să fie folosite la 
maximum toate suprafețele de pro
ducție, mînuirea noilor mașini, re
zolvarea sarcinilor noi de produc
ție, impuneau eforturi deosebite, 
întreaga uzină s-a transformat a- 
tunei într-o adevărată școală în 
care oameniL și-au însușit tainele 
unor noi meserii. Au fost ținute 
conferințe, s-a făcut practică, în
tr-un cuvînt s-a învățat. Meșteri eu 
renume cărora ani de-a rîndul ni

Ш IHlilBfi к llilltll 
ІШШІІ

(Uimim* dtU> pag. ba)

cărbune. Din această cantitate 
4 173 tone au feat «atrase în 
Juna mai. Gel» mai bun* rezul* 
tate au fost' obținute de colectivul 
sectorului I. Minerii din acest sec
tor au extras peste planul lunii 
mai 2 217 tone de cărbuiie. Aceste 
rezultate se datoresc în cea mai 
mare măsură creșterii continue a 
productivității muncii și a viteze
lor de avansare. Pe mină s-a atins 
și depășit o productivitate de 1,5 
tone d<> cărbune pe post, iar în 
abâtaje, viteza medie de avansare 
obținută este de 120—450 m pe 
lună.

Toate sectoarele oeste plan
Un loc de frunte în întrecerea 

pe bazin îl ocupă minerii de la 
Aninoasa. ЙІ Si-flti depășit sarci
nile de plan în fiecare lună din 
acest an.' Cele mai frumoase rea
lizări le-au obținut insă în luna 
trecută, dnd ău extras peste pro
ducția prevăzută 3 561 toile de 
cărbune. De menționat este faptul 
Că în luna reepeztîvă toate sectoa
rele și-au realizat și depășit sarci
nile de plan, cele mai bune re
zultate fiind obținute de minerii 
din Sectoarele I, ÎI Я III Fiecare 
din sectoarele amintite au realizat 
depășiri de peste 1 OOo tone de 
cărbune.

Cel mai harnic colectiv
Așa este numit colectivul sec

torului Ш de la mina Vulcan. Si 
întt-adevăr, merită pe deplin a- 
ceastă apreciere. Minerii din acest 
sector si-au îndeplinit ritmic sar
cinile de pian, au olitinut depășiri 
însemnate în fiecare lună. Astfel 
că, de la începutul anului, produc
ția dată peste plan de sectorul 
III Vulcan se ridică la 9 349 tone 
de cărbune cocsificabii. Numai în 
luna ce a trecut, pe sector s-a rea
lizat un plus de producție de a- 
proape 2 200 tone de cărbune. La 
aceste succese au contribuit în 
mod deosebit brigăzile de mineri 
conduse de Drob Gheorghe, Gantz 
Stefan, Tătărcan Dumitru, Pîrvu 
Ștefan și Sfitlic loan.

meni uu le-a putut face vreun re
proș în muncă au devenit deodată 
ucenici, ca să devină apoi iarăși 
meșteri în noua lor meserie. $i ia- 
tă-i pe foștii cazangii, montori, lă
cătuși acum constructori de utilaj 
chimic. Mulți dintre ei au devenit 
sudori. Trebuie să spun că aici su
dura a devenit una din operațiile 
principale, iar sudorul figura cea 
mai des întîlnită. „Aproximativ 
jumătate din secția pe care o con
duc, mi-a spus maistrul Nicolae Po
pescu, unul din cei mai vechi lu
crători ai Grivițel, au fost nltultori. 
Am urmat cu toții cursuri de cali
ficare, am învățat noua meserie 
și..; prima bătălie a fost câștigată, 
învățăm continuu. Ajutați de spe
cialiștii din uzină ne însușim cele 
mai avansate metode de mutică. 
Acum cea mai mare parte din lu
crările de sudură le executăm au
tomat, De cîteva luni folosim meto
da de sudură în baie de zgură, care 
sporește productivitatea muncii de 
aproape 3 ori. De curînd folosim 
sudura protejată în bioxid de car
bon".

Mă apropii de o grupă de su
dori : Dumitru Rachieru, Ion Toma. 
Ion Manea. Florea Oprescu, Tocmai 
terminaseră cusăturile unei noi co
loane. Pe fețele tuturor citesc bu
curie. De la laboratorul Roentgen 
se primise vestea că sudurile sînt 
executate impecabil. Aceasta, ea $i 
faptul câ ei și mulți alții î.i depă
șesc zilnic sarcinile de producție, 
sînt dovezi că foștii cazangii stăpî-

Transportul Iu comun so va Imbunitați
Pe oglinda de asfalt a șoselelor 

Ooastre aleargă în flecare Zi, neo
bosite, din ZOti și plnă noaptea 
tîrziu, autobuzele transportului în 
comun. Plin* de călători, MU nu- 
mai cu unul sau doi pasageri în- 
tîralSți, autobusele și conducătorii 
lor î*i fae datoria.

înființată de un timp relativ 
scurt — 1989 — rețeaua de trans
port în comun s-a dezvoltat de a- 
tunci și pînă azi într-un ritm sus
ținut, după cerințele tot mai man 
ate populației Văii Jiului. Astăzi, 
rețeaua de transport în comun a 
orașelor din Valea Jiului nilrilătă 
85 autobuze CU cate se transportă 
zilnic zeci de mii de călători.

Greutăți silit multe. Am putea 
vorbi, de pildă, despre lipsa pînă 
mai anul trecut a unor boxe în
chise și încălzite. Cu sprijinul Sfa
tului popular în eursul anului 1963 
s-au construit la Petroșani un nu
măr de 16 asemenea boxe. Apoi 
mult discutatele bariere de la Pe- 
ttila sau Iscroni care de multe ori 
produc greutăți supărătoare în des
fășurarea transportului în comun.

Cerințele însă cresc. Acestea 
impun luarea unor măsuri de îm
bunătățire continuă a rețelei de 
transport in comun, crearea de

кет*
ÎN 6 LUNI
Mobila noua, proaspăt sosită dip 

fabrică, cere prijă multă pentru o 
bună păstrare: sd не ferita de 
variații bruște de temperatură. a* 
pârâtă de razele directe ale Sori-

sa»------------=-------- .---------------- ---------------

tir. Mihail Ётіпеак» nr. 17

angajează
I Șef serviciu ріви

— salariu 1 600 lei.
Condiții: Studii econo

mice superioare fi 4 ani 
vechime In funcții econo
mice. Postul se ocupi prin 
concurs.

2. Revl»or de inven
tariere yl gestiune
— salariu 925 iei.

Condiții: Studii medii 
de specialitate sau studii 
medii și vechime 2 ani.

nesc temeinic noua Îndeletnicire. 
Am vizitat apoi atelierele de pro
iectare, serviciile de specialitate. 
Aplecați asupra planșetelor, proiec- 
tanțll transpuneau pe hlrtie de calc 
schițele fiecărei piese din planurile 
tehnice ale întreprinderilor benefi
ciare. Intr-un colț al atelierului, 
tehnicianul Aurel Chelaru modelea
ză din carton o conductă pentru 
un combinat de îngrășăminte. Pînă 
nu de mult el proieeta mecanisme 
pentru locomotive și vagoane. A- 
cest serviciu a cunoscut în perioa
da reprofilării uzinei o dezvoltare 
rapidă. Inginerul Petre Ciocan ne 
spune că în prezent au in lucru 
mai mult de 20 de obiective fie
care cuprinzînd sute de repere. Di
versitatea lucrărilor a ridicat nu
meroase probleme din cele mai 
complicate. La rezolvarea lor o 
contribuție de seamă o aduc teh
nologii. In urma unui studiu amă
nunțit întreprins de aceștia au lost 
introduse metode de lucru diti cele 
mai moderne : munca pe echipe de 
specialitate, care a ajutat mult la 
ridicarea calificării oamenilor, ur
mărirea activității pe ateliere, tipi
zarea unor repere șl subansamble 
cit frecvență măre, și altele care au 
dus la sporirea realizărilor și ca
lității produselor.

Peste tot am întîlnit oameni care 
muncesc eu rîvnă călăuziți de un 
singur tel: să contribuie cu toa
te forțele la dezvoltarea industriei 
noastre chimice, să cinstească a 
XX-a aniversare a eliberării pa
triei cu realizări cit mai însemnate.

C. 2LAVOG 
(redactor agerpres) 

noi trasee de circulație. A*a de 
exemplu, în anul 1964 rețeaua de 
transport în comun a fost planifi
cată a se îmbunătăți cu un număr 
de 15 autobuse. Dintre acestea, 
șase se află deja In circulație, iar 
celelalte 9 urmează să fie puse în 
exploatare în curîtid. In felul acesta 
voiri reuși să faeelh față !n condi
ții din ce în ce mai bune cerințe
lor populației.

In anul în curs au fost alocate 
fonduri din mica mecanizate de 
cca. 700 000 lei pentru lucrări de 
amenajări și dotarea cu scule a a- 
telierelor de reparații atît in 0M- 
șul Petroșani cit și în orașul bu- 
peni unde există, de asemenea, un 
garaj eu un pare de 11 autobuse.

Cei ce se străduiesc zi de zi Ca 
autobuzele să circule pe trasee 
după un program dinainte stabilit, 
spre buna deservire a populației, 
sînt conducătorii auto Roșianu A- 
lexandru, Baki Francisc, Marinescu 
loan, Gross Ferdinand, mecanicii 
Bodor Ioan, Vasilescu Gheorghe, 
Cristea Ioan și alții, oameni care 
își pun în slujba producției și a 
bunului mers ai lucrărilor inițiati
va creatoare.

D. HAlDĂU
inginer șef î.C.O. Petroșani

4 PEREȚI!
re tuf și adăpostită contra ume
zelii /

Toate acesta condiții-nu sînt res
pectate de către magazinul de mo
bilă din Petroșani: garniturile de 
mobilă in valoare totală de peste 
3 000900 iei sînt ținute atară, in 
bătaia soarelui și a vîntUlui în pia
ța orașului. Chiar în ultimele zile 
au sosit încă 74 vagoane de mobilă 
cate au fost „adăpostite1' In ace
lași loc.

...Cu 6 luni tn urma, în trimes
trul IV ai anului trecut s-a înce
pui aici construcția unui depotit 
de mobilă, De atunci însă și pirtă 
bcum, de-abia cu fost ridicați pa
tru pereți!!! th acest timp, mobi
lă „păstrată" în asemenea condi
ții se degradează ceea ce provoacă 
nemulțumirile justificate ale Cum
părătorilor

Mlilt o să mai tărăgăneze con
ducerile О.С.Ё. produse industriale 
și t.L.t.. rezolvarea acestei proble
me — construirea noului depozit 
de mobilă ?

PROGRAM OE RADIO
3 iunie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică ins
trumentală, 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei centrale, 8,16 Muzică 
de estradă, 9,00 Selectiutli din ope
rete, 10,03 „Cine a ucis scena
riu radiofonic de Ștefan Berciu. 
12,03 Prelucrări corale, 12,30 Me
lodii populare oltenești, 13,00 Arii 
din opere, 14,10 Muzică corală de 
Achim Stoia, 15,00 Din muzica po
poarelor, 16,10 Muzică ușoară in
terpretată de formația condusă de 
Enrico Fanciotti, 17,00 Damuri de 
estradă, 17,50 Mici piese instru
mentale, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă, 19,25 Orches
tre simfonice înființate în anii pu
terii populare, 20,10 Melodii popu
lare cerute de ascultători, 20,55 
MuZieă ușoară de H. Mălineariu, 
21,40 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,40 Muzică distractivă in
terpretată de fanfară, 9,30 Muzică 
ușoară, 10,30 Din operetele lui 
Paul Abraham. 11,03 Muzică ins
trumentală. 12,00 Piese orchestrale 
de estradă. 13.08 Recitalul pianis
tei Sofia Costna, 13,40 Muzică de 
estradă, 14,30 Cîntece și jocuri 
populare. 15,30 Melodii orchestrale 
din operete, 16,30 Muzică populară 
interpretată de Stefania Ster* și 
Nelu Stan. 17,10 Cîntece create în 
anii puterii populare, 19,45 „Am 
îndrăgit o melodie'1 — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 20,35 
Soliști și formații artistice de ama
tori, 21,55 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
3 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie-. 
A treia repriză ; Republica; Rude 
de sînge ; LIVEZENI: Tudor, Seria 
I Si ÎI i ISCRONI: Lazarilo de Tor- 
mes.
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Sesiunea 
Millilui Sliioliflt 

зі luslilulului le la Dubna
MOSCOVA 1 (Agerpres).
La Institutul unificat de cerce

tări nucleare de la Dubna s-au în
cheiat lucrările celei de-a 16-a se
siuni a Consiliului Științific, la care 
au luat parte fizicieni din țările 
socialiste participante a această or
ganizație științifică internațională.

Au fost ascultate i aportul di
recției institutului și corapoartele 
directorilor de laboratoare cu pri
vire la perspectivele de dezvoltare 
a Institutului unificat de cercetări 
nucleare pe următorii cinci ani 
(1966—1970) Propunerile Consiliu
lui științific in legătură cu planul 
de perspectivă vor fi prezentate 
spre examinare. Comitetului repre
zentanților împuterniciți ai guver
nelor statelor membre ale Institu
tului unificat de cercetări nucleare 

de la Dubna.

Vizita delegației de activiști 
ai P.M.R. în U.R.S.S.

KUIBÎȘEV. — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Continuîndu-și vizita în regiunea 
Kuibîșev, delegația de activiști ai 
P.M.R., condusă de tovarășul Chi- 
vu Stoica, împreună cu V. N. Ti
tov, secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
a vizitat, în cursul zilei de luni 
orașul Stavropol, unul din centre
le industriale ale regiunii. Oaspe
ții au fost însoțiți de tovarășii A, 
M. Tokarev, prim-secrelar al Co
mitetului de partid regional pentru 
industrie, A. T. Smarev, președin
tele sovnarhozului Volga de mij
loc.

Directorul uzinei de cauciuc sin
tetic, A. G Muradiau a înfățișat

Sosirea în R. P. Ungară 
a unei delegații 

parlamentare romîne

Din țările 
socialiste

întreținîndu-se cu 
inginerii. In cursul 
delegația ți vizitat 

,,V. I. Lenin", una

oaspeților istoricul și realizările 
uzinei. Delegația s-a oprit apoi în 
cîteva secții, 
muncitorii și 
după amiezii 
hidrocentrala
dintre cele mai mari întreprinderi 
energetice din Uniunea Sovietică.

In cele două întreprinderi dele
gația romînă a luat cunoștință de 
activitatea desfășurară de organi
zațiile de partid și de pieocupările 
colectivelor de munca. Delegații au 
felicitat călduros pe muncitori și 
tehnicieni pentru realizările obți
nute urîndu-le noi succese în 
tivilatea lor.

La invitația Adunării de Stat a 
R.P. Ungare, luni dimineața a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Budapesta o delegație a Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne 
care va face o vizită de prietenie 
în R.P. Ungară.

Din delegație fac parte depută
ții Anton Moisescu. vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, con
ducătorul delegației, 
șu, prim-șecretar 
regional Bacău al 
Uglar, prim-secretar
regional Maramureș 
Gheorghe Stan, președintele Sfa 
tului popular al regiunii Ploiești, 
Stanciu St'oian, profesor universi
tar, Elena Grigoriu. președinta Co
mitetului regional al femeilor Bu
curești, Nicolae Hudițeanu, Erou 
al Muncii Socialiste președintele 
G.A C. „Filimon Sîrbu" din regiu
nea Dobrogea, Ionel Răducanu. 
matrițer la Uzinele ..Electrotehni
că".

Atentie creșterii 
și educării tinerei generalii

mare atenție creșterii și edu- 
tinerei generații. In Repu- 
crește continuu numărul de 
grădinițe și creșe pentru co-

ac-

In jurul situației din Laos
VIENTIANE 1 (Agerpres).
Prințul Sufanuvong. președintele 

partidului Neo Lao Haksat și vice- 
premier în guvernul de coaliție na
țională al Laosului, i-a adresat pri
mului ministru, prințul Suvanna 
Fumma, o scrisoare, în care îi ce
re să revină asupra hotărîrii de 
a transfera altor miniștri atribu
țiile deținute pînă acum de prin
țul Sufanuvong și Fumi Vongvicit, 
miniștri din partea partidului Neo 
Lăo Haksat.

în

Ulcioa- 
unani- 

politice

ACORD INTRE ALGERIA Șl MAROC
ALGER 1 (Agerpres).
Agenția M.E.N, anunță că dele

gațiile Algeriei și Marocului care 
au purtat tratative în ultimele zile 
în localitatea Tlenrcen din vestul 
Algeriei, au ajuns la un a:ord d° 
a se pune capăt 
nite în relațiile 
țări ca urmare
frontieră izbucnit în toamna 
lui trecut.

încordării interve- 
dintre cele

а conflictului
două

de
anu-

Cele două părți s-au angajat să 
suspende restricțiile în deplasarea 
cetățenilor între cele două țări, să 
permită reîntoarcerea pe teritoriile 
lor a cetățenilor aparținînd celei
lalte părți, înapoindu-le proprietă
țile. S-au angajat, de asemenea, 
ca la 
luate 
derea 
colaborări în domeniul financiar și 
comercial.

S-au angajat,
8 iunie, la Rabat, să 
tratativele bilaterale 
realizării unei mai

fie re- 
în ve- 
strînse

Această măsură, se spune 
scrisoare, este contrară acorduri
lor de la Zurich și Valea 
relor, contrară principiului 
mității celor trei grupări 
stabilit de comun acord.

Postul de radio Vocea Laosului 
a anunțat că Sufanuvong a pri
mit duminică la sediul său din 
Khang Khai pe ambasadorii Fran
ței și Indiei, cu care a avut un 
schimb dc păreri privind căile de 
soluționare a situației din Laos.

Ambasadorul Franței la Vientiane 
a remis lui Suvanna Fumma un 
mesaj din partea ministrului de 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, în care șe preconizează că 
singura metodă practică în vede
rea soluționării crizei din Laos 
este organizarea la Geneva a unei 
înt’îlniri a semnatarilor acordurilor 
cu privire la Laos. Couve de Mur- 
Ville a făcut,' de asemenea cunos
cut că refu2ă să participe ]a con
sultările de la Vientiane propuse 
de Anglia și sprijinite de S.U.A.

ÎN CÎTEVA R ÎN PURI
După cum anunță 
la invitația grupu- 
al U.R.S.S., la Mos- 
31 mai o delegație 
laburist din Marea

MOSCOVA, 
agenția TASS, 
iui parlamentar 
cova a sosit la 
a Partidului
Britanie condusă de liderul aces
tui partid, Harold Wilson.

WASHINGTON. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a anunțat că 
președintele S.U.A., Johnson, va 
avea întrevederi cu primul minis
tru al Federației Malayeze, Tunku 
Abdul Rahman, la Washington în 
zilele de 22 și 23 iulie.

ANKARA. La Ankara s-a anun
țat că între 2 și 3 iunie vor avea 
loc în Marea Egee manevre mili
tare combinate ale forțelor N.A.T.O. 
La aceste manevre iau parte nave 
militare ale Turciei, Marii Britanii 
și S.U.A.

BEIRUT. Federația sindicatelor 
independente din Liban, într-o de
clarație dată publicității denunță 
„Campania de arestări masive des
fășurate de autoritățile britanice 
în Aden". Declarația face apel la 
opinia publică să intervină pentru 
a pune capăt persecuțiilor.

CHICAGO. Congresul național 
al Partidului socialist american, în
trunit la Chicago, 
Darlington Hoopes, 
partidului.

NEW YORK. Dr. 
unul din cei mai
cieni nucleari americani, a încetat 
din viață la San 
în vîrstă de 66

NICOSIA. La
Reprezentanților 
tat proiectul de
tal privind crearea gărzilor națio
nale. Deputății ciprioți turci nu au 
luat parte la vot.

După cum se știe, cele trei țări 
garante ale acordurilor de la Zil-

l-a reales pe 
președinte al

Leo Szilard, 
de seamă fizi-

Diego, California, 
de ani.
1 iunie, Camera 
din Cipru a vo- 
lege guvernamen-

rich și Londra — Anglia, Grecia 
și Turcia — s-au declarat împotri
va acestui proiect de lege.

NEW YORK. Agenția Associa
ted Press anunță că primii trei ti
neri de culoare — două fete și un 
băiat — au absolvit școlile din 
Birmingham (statul Alabama), în 
care a fost introdusă integrarea ra
sială.

MONTEVIDEO. La Montevideo 
a avut loc Congresul național de 
solidaritate cu Cuba, convocat de 
Comitetul Uruguayan pentru apă
rarea revoluției cubane. Delegații 
la Congres s-au pronunțat pentru 
apărarea principiului neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
țări și a dreptului la autodetermi
nare al popoarelor, pentru spriji
nirea poporului și guvernului cu
banez.

LONDRA. Asupra Londrei s-a 
abătut duminică un val neobișnuit 
de căldură, termometrul înregis- 
trînd la umbră 25 grade C. Aseme
nea temperatură a mai fost înre
gistrată la sfîrșitul lunii mai, la 
Londra, în anul 1848.

ALGER. Intre 3 și 6 iunie va a- 
vea loc la Alger o reuniune re
gională a Institutelor oceanografi- 
ce din țările mediteraniene orga
nizată de UNESCO. La această re
uniune vor participa reprezentanții 
instituțiilor oceanografice din Al
geria, Tunisia, Maroc,
R.A.U., și Turcia, precum și obser
vatori din Italia, U.R.S.S., 
și Spania.

LONDRA. La cursele auto din 
Louth, comitatul Lincolnshire pi
lotul unui automobil, pierzînd con
trolul volanului, a provocat răni
rea a 19 persoane care asistau la 
curse.

..MAREA URAL"
MAGNITOGORSK I (Agerpres).
In apropiere de orașul 

gorsk, a tost 
pămînt' înalt 
stăvilit albia

înălțat un 
de 22 m, 

fluviului

Magnito- 
baraj de

Liban

lacul de acumftilare care

care
Ural.

a
In

s-a format
peste 100 
După ter- 
construcție

s-au scurs pînă acum 
milioane m c de apă. 
minarea lucrărilor de
a nodului hidraulic, volumul „Mă
rii Ural" se va ridica la peste 600 
milioane m.c. de apă.

Gheorghe Ro- 
al Comitetului 
P.M.R., Iosif 
a] Comitetului 

al P.M.R.,

♦

La aeroportul Ferihegy din Buda. 
pest'a, delegația parlamentară ro- 
mînă a fost întîmpinată de Istvan- 
ne Vass, președinta Adunării de 
Stat a R.P. Ungare, Miklos Bereșz- 
toczy și Janos Polyak, vicepreșe
dinți ai Adunării de Stat Erno Mi- 
halvfi. Daniel Nagy, Arpad Szaka- 
sits. membri ai Consiliului Prezi
dențial al R.P. Ungare, reprezen
tanți ai Ministerului afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, deputați.

A fost de fată Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Romine la Bu
dapesta, precum și membri ai am
basadei.

Istvanne Vass, președinta Adu
nării de Stat a R.P. Ungare, și An
ton Moisescu, conducătorul delega
ției romîne, au rostit cuvîntări.

★

Membrii delegației R.P.R. au 
fost primiți la Parlament de tova
rășa Vass Istvanne, care le-a îm
părtășit' din munca Adunării 
Stat a R.P. Ungare. Apoi au 
clădirea Parlamentului și 
națională.

Seara, tov. Vass Istvanne
rit în cinstea delegației o cină la 
restaurantul Gundel.

de 
vizitat 
galeria

a ofe-

Un prim bilanț al incidentelor de la Lima
LIMA 1 (Agerpres).
Potrivit datelor oficiale, pierde

rile materiale provocate de inci
dentele sîngeroase de la stadionul 
național din Lima se ridică la pes
te 4 milioane soli. Numărul neofi
cial al morților s-a ridicat la 313. 
Există serioase temeri în legătură 
cu viața altor 12 răniți grav, in
ternați în spitalele din capitală.

Pe de altă parte, 287 de familii 
ale victimelor au cerut guvernu
lui un ajutor economic imediat.

Judecătorul care ăuchetează ca
zul a citat pentru audieri pe mi
nistrul de interne Juan Laguasco .
și pe generalul Manuel -Corrales. de sud în ajunul conferinței cons- 
directorlil gărzii civile, pe care I tituționale, a plecat pe calea ae-

populația îi acuză de a fi vinovați. 
pentru că nu au ordonat agenți 
lor de poliție să înceteze atacul 
împotriva spectatorilor din tribu
nele stadionului.

Grecia

HAVANA 1 (Agerpres).
Guvernul Republicii Cuba acor

dă o 
carii 
blică 
școli,
pii. In provincia Oriente, de pil
dă. funcționează în prezent 25 gră
dinițe pentru copii, care sînt frec
ventate de aproximativ 3 000 de 
copii. Crește, de asemenea, numă
rul ștolilor-internat.

Pentru apărarea 
sănătății copiilor

PEKIN 1 (Agerpres).
Pentru apărarea sănătății copi

lului, în orașele și satele R.P, 
Chineze a fost’ extinsă și specia
lizată rețeaua medicală și sanitară. 
In marile orașe au fost înființate 
spitale de copii, bine utilate și diș- 
punînd de personal corespunzător, 
unde sînt tratate bolile de copii și, 
de asemenea, sînt luate măsuri cu 
caracter profilactic și de studiere 
a bolilor infantile.

La Pekin există patru mari spi
tale specializate în pediatrie, în 
afară de spitalul central de copii, 
care dispune de 600 de paturi și o 
policlinică în care zilnic sînt con
sultați 1 500 copii. In spitalele din 
toate marile orașe au fost create 
secții de pediatrie, care au, de 
asemenea, posibilități de spitali
zare.

Industria aluminiului 
din Siberia

KRASNOJARSK 1 (Agerpres).
In bazinul fluviului Enîsei se 

crează o nouă ramură industrială 
a Siberiei — cea de aluminiu. Pri
ma unitate din noua ramură a fost 
uziua de la Krasnoiarsk, unde func. 
ționează o secție de electroliză, 
iar în cursul acestui an va fi dată 
în funcțiune o a doua secție. -

Producția de aluminiu cere ura 
mare consum de energie electrică, 
care va fi furnizată în cea mai 
mare parte de termocentrala elec
trică de la Nazarov.

Un nou izvor 
de ape minerale termale

SOFIA 1 (Agerpres I.
Geologii bulgari au descoperit 

recent un nou izvor de ape mine
rale termale în regiunea Sofia, Iz
vorul are un debit de șase litri de 
apă pe secundă și o temperatură 
de 44 grade. Apele acestui izVor 
sînt bogate în hidrocarburi, azot și 
alte substanțe minerale. Noua des
coperire indică faptul că 
prejurimile orașului Sofia 
descoperite și alte izvoare 
minerale termale.

în îm- 
pot fi 

de ape

Continuă atacurile violente 
asupra patriofilor din Radfan

rului în regiunea muntoasă Rad
ian, situată la frontiera cu Yeme- 
nul pentru a studia la fața locului 
situația operațiunilor militare îm
potriva triburilor răsculate.

Corespondentul agenției Associa
ted Press la Aden relatează despre 
represiunile și atacurile violente 
întreprinse de trupele federale și 
britanice împotriva patrioților din 
regiunea Radfan. Avioane 
nice, scrie el, bombardează 
nic, aproape în fiecare zi 
nea, lansînd rachete asupra
telor de sprijin ale răsculaților. In 
același timp sînt răspîndite mani
feste în care se ordonă populației 
să părăsească 
dentul ziarului 
recunoaște că 
„incendiază în
mentele, fermele și omoară vite' 
le".

ADEN 1 (Agerpres).
Nigel Fisher, ministtul 

coloniilor si pentru 
Commonwealthul al 
a sosit 1? Aden în 
tratative preliminare
țile din Aden și Federația Arabiei

adjunct al 
relațiile cu 

Angliei, care 
vederea unor 

cu aut’orită-

Comemorarea Comunei din Paris
PARIS 1. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : *
La 31 mai, din inițiativa Parti

dului Comunist Francez și a altor 
organizații democratice, a avut loc 
la cimitirul Pere Lachaise din Pa
ris comemorarea a 93 de ani de la 
Comuna din Paris. Au participat 
mii de persoane cere au cinstit

memoria comunarzilor care 
dat viața în numele liber-

fost de față Waldeck Rochet

astfel 
și-au 
tații.

Au
secretar general adjunct al Parti
dului Comunist Francez și Benoit 
Fraction, secretar general al Con
federației Generale a Muncii.
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brita- 
puter- 
regiu- 
punc-

regiunea. Corespon- 
„Sunday Telegraph'* 
patrulele engleze 
mod sistematic ali-
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