
w

țările, uniți-oăt""Proletari din toate

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XVII 
XXII Nr. 4863

Marți
8 iunie 

1965

4 pag. 25 bani

«■paqtna л 4-a :
• Tratativele de la Santo Do

mingo se află în impas.
• In jurul problemei cipriote.
• Chotnbe își continuă vizita în 

Spania.
• Acord comercial între Polonia 

și Danemarca.

Citiți în
• Ședința Comisiei permanente a 

C.A.E.R. pentru comerțul exterior.
• O declarație a Ministerului 

Afacerilor Externe, al R. D. Viet
nam.

• Acțiuni ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud.

Oamenii muncii din Valea Jiului au primii

PROIECTUL DE DIRECTIVE
ЛЕЕ CONGRESULUI AL IV-LEA AL PARTIDULUI

cu bucurie $1 hatâr îr ca ier mo de a munci mal bine
Vom îndeplini cu cinste noile sarcini trasate de partid

împreună cu întregul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni al 
minei Aninoasa am primit cu mare 
bucurie Proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966—1970 și a 
proiectului de Directive cu privire la 
valorificarea resurselor energetice și 
electrificarea țării în perioada 1966— 
1975. Mîndrie legitimă pentru ma 
iile realizări dobîndite prin muncă 
plină de abnegație sub. conducerea 
partidului, izvor de forță și încre
dere în viitor, acestea sînt senti
mentele care ne cuprind în fața ta
bloului luminos al dezvoltării eco
nomiei naționale și înfloririi patriei 
înfățișat de aceste documente adoptate 
de recenta plenară a partidului 
nostru.

Prin realizarea în 1965 a unui vo
lum de 11 970 000 tone de cărbune, 
cît prevede planul, minerii patriei 
noastre își vor îndeplini cu cinste 
sarcinile stabilite de Congresul a! 
li 1-lea al P.M.R. Colectivul minei 
Aninoasa e mîndru de faptul că și-a 
adus din plin contribuția la această 
importantă creștere. Mina Aninoasa 
este deținătoarea drapelului roșu de 
fruntașă pe ramură în industria car
boniferă. iar în acest an. noi am 
extras pînă acum peste plan alte a- 
proape 10 000 tone de cărbune ener
getic. Muncim cu pasiune, cu hotă- 
rîrea care ne caracterizează pe noi, 
minerii, pentru a înfăptui în între-

Obiective noif mobilizatoare

IOSIF LEDRER 

directorul E. M. Aninoasa

gime angajamentul luat de a extra
ge pînă la Congresul partidului 
12 000 tone de cărbune peste plan.

Realizările pe care le-am obținut, 
experiența dobîndită, constituie o 
bază solidă ' pentru îndeplinirea noi
lor obiective ale planului cincinal. 
Partidul încredințează industriei car
bonifere sarcina de a acoperi nece
sarul de energie primară, stabilind 
astfel un larg program de punere 
in valoare a rezervelor de huilă din 
bazinul Văii Jiului și a celor de lig
nit din Oltenia. In 1970 producția 
de cărbune va atinge 20—22> milioa
ne tone, crescînd astfel de 1,7—1,8 
ori față de 1965. Rolul important pe 
care industria carboniferă îl are în 
ansamblul economiei naționale este 
reflectat și de prevederile Proiectu
lui de Directive cu privire la valo
rificarea resurselor energetice și e- 
lecirificarea țării: ponderea cărbuni
lor va crește considerabil, în ba-. 
lanța energetică a patriei noastre.

Avem deplină încredere că vom 
realiza în întregime noile sarcini ce 
ne revin Pentru asta la mina Ani
noasa se fac pregătiri intense: pa
ralel cu intensificarea exploatării 
flancului nordic al stratelor, vom 
pune în exploatare stratele acoperi
toare din flancul sudic unde va fi 

bunătățirea procesului tehnologic și 
de fabricație, folosirea din plin a 
utilajelor și îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a lor, aplicarea micii 
mecanizări la secțiile turnătorie, con
strucții, lucrări de descărcări etc. 
De o mare importanță în creșterea 
producției și productivității muncii 
este dezvoltarea de viitor a uzinei, 
pe baza studiului tehnico-economic 
în curs de elaborare.

Măsurile luate, entuziasmul cu ca
re întregul colectiv al uzinei a pri
mit Directivele partidului, hotărîrea 
unanimă de a contribui la traduce
rea lor în viață sînt garanție că 
sarcinile sporite ce ne revin vor fi 
îndeplinite și depășite.

Ing. OLARIU GH. 
directorul U.R.U.M.P. 

dat în exploatare un nou sector — 
sectorul sud. Mecanizarea completă 
a transportului în abataje și galerii, 
extinderea metodelor moderne, in
tens mecanizate de abatare, con
strucția puțului Aninoasa sud pre
văzut cu o instalație de extracție de 
cel mai modern tip — multicablu 
cu schip — sînt măsuri care ne vor 
ajuta să traducem în întregime în 
viață sarcinile de răspundere care 
ne revin nouă, minerilor aninoseni, 
din recentul program de muncă pe 
care partidul îl pune în fața între
gului popor.

Patriei mai multă 
forfă și lumină

Ziarul „Scîntcia" de sîmbătă a tre
cut fulgerător din mînă în mînă la 
termocentrala Paroșeni. Muncitori, 
tehnicieni și ingineri, toți salariații 
uzinei, au citit cu mult interes pro
iectele de Directive ale Congresului 
al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Român cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale și la valorificarea 
surselor energetice și electrificarea 
țării în perioada 1966-1975. Obiecti
vele mărețului program trasat de 
partid ne-a umplut inimile de bu
curie.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei noastre socialiste, a tehnicii și 
a culturii, toate concură la creșterea 
nivelului de trai, la bunăstarea oa
menilor muncii.

Noi, energeticienii de la Paroșeni, 
sîntem mîndri că lucrăm într-una din 
cele mai mari termocentrale din țară, 
construită în anii puterii populare, 
că alături de ceilalți lucrători din 
uzinele producătoare de energie elec
trică din patria noastră am contri
buit la realizarea planului de electri
ficare de 10 ani, că ne aducem din 
plin contribuția la electrificarea pa
triei socialiste.

Termocentrala noastră cu o 
putere instalată de 300 000 kW. 
trimite anual în. sistemul național 
2 000 000 000 kWh energie electrică, 
de două ori mai mult decît producea 
întreaga Românie burghezo-moșie- 
rească în anul 1938.

Citind Proiectul de Directive ale ce
lui de al IV-lea Congres al P.M.R., 
ne-am gîndit cu satisfacție la reali
zările obținute de poporul nostru, 
realizări la , care și noi, energeticie
nii din Paroșeni. ne-am adus o mo
destă părticică. De aceea, însuflețiți 
de recentele Directive ale partidului 
nostru, noi, energeticienii de la ter
mocentrala Paroșeni, ne angajăm să
muncim cu eforturi sporite, să lup
tăm împotriva avariilor și a deranja
mentelor, să dăm patriei mai multă 
forță și lumină. Ne vom aduce cu 
toții contribuția — prin munca 
noastră — la îndeplinirea noilor sar
cini pe care partidul le pune în fața 
oamenilor muncii din țara noastră.

TRAISTA EUGEN 
ing. șef adjunct termocentrala 

Paroșeni

Intr-un moment de răgaz 
maistrul principal al secției me
canică a Uzinei de reparat uti
laj minier din Petroșani, tov. 
Anghel Viorel, citește Proiectul 
de Directive împreună cu strun
garii Ambruș Martin, Fabian 
Iosif, Lazăr Nicolae, cu rectifi
catorul Boța Rusalio și frezorul 
Peter Vilhelm.

Aporful nostru
Sîmbătă dimineața la chioșcurile de 

ziare, în drum spre mină, în sala de 
apel a exploatării, minerii Petrilei 
discutau cu pasiune.

— Nu poți să nu fii cuprins de 
emoție, de o mîndrie profundă, citind 
Proiectul de Directive și văzînd oîte 
lucruri minunate se vor înfăptui în 
viitorii ani, ne-a declarat minerul 
Rus Mihai, șef de schimb în brigada 
fruntașă condusă de Cîșlaru Ioan de 
Ia sectorul III al minei Petrila, Cum 
e și firesc, ne-au interesat prevede
rile în legătură cu creșterea produc
ției de cărbune. Deci, în următorii 
cinci ani, producția anuală de căr
bune se va ridica la 20—22 milioane 
tone. Toți membrii brigăzii noastre 
sîntem hoiărîți să ne organizăm 
munca mai bine, să folosim cu iscu
sință tehnica din dotare, să sporim 
astfel productivitatea muncii. Vom 
participa cu toată puterea noastră 
de muncă la îndeplinirea mărețului 
program stabilit de partid.

GOTELE VREDNICIEI

I nseram cu un an în urmă, în 
■* prima pagină a ziarului nos

tru, un reportaj sub uimătorul titlu: 
„Preludiul unor noi izbînzi". Repor
tajul a coincis cu preludiul unor suc
cese deosebite din adîncurile Urica- 
niului. in reportajul amintit tocmai 
de acest preludiu a fost vorba. Ne 
reamintim de minerul Sorescu Con
stantin cu brigada sa. Dar să ținem 

Fidel unei fradifii de deceniu Sinonime 
Gorun Anton e incorigibil ? 62 în front comun

Piramida se înalfă continuu.

pasul cu filele calendarului. Slniem 
in iunie I96S. In cursul anuiui ce 
a trecut, minerii brigăzii au devenit 
autorii unor izbîmi de seamă pe 
frontul cărbunelui, al unor fapte 
vrednice, demne de tradiția de un 
deceniu a brigăzii lui. Dar să' nu 
anticipăm.

Cu un an in urmă, brigada mi
nerului Sorescu Constantin a pornit 
o ascensiune pe un traseu cu totul 
nou șt abrupt. In cursul unui dece 
ni t, minerul Sorescu Constantin a 
purtat cu cutezanță titlul simbolic 
de .-pionier al adincurilor". Harnicul 
brigadier și ortacii lui au obținut 
cele mat mari viteze de avansare în 
croirea noilor artere subterane ale 
tinerei exploatări. Niciodată sub 
100 m l pe lună I

O i totuși, de un an Sorescu 
i și-a abandonat „specialita

tea". Nu însă și gîndul înaripat, 
neastlmpărul, căutările neobosite de 
a fi mereu in prima linie a bătăli
ilor subterane. Dimpotrivă.

in sector s-a născut o inițiativă 
îndrăzneață în legătură cu schimba
rea sistemului de exploatare a aba
tajelor cameră. După noul sistem, 
lucrările de pregătire și de exploa
tare ale unui panou se execută de 
către o singură brigadă. Cei care 
au experimentat noul sistem au fost 
minei ii lui Sorescu. Au pregătit pa
noul, abatajele, au început exploa
tarea lor. Experiența a reușit. Și 
după preludiu a început urcușul 
spre cotele cele mai înalte ale vred-

O mărturie a dezvoltării minei 
Lenea pe baze moderne.

MINEREȘTI
niciel. Cotele nu sînt însemnate Pe 
nici o hartă, ci pe graficele entu
ziastei întreceri ce cuprinde ca o 
flacără vie întregul colectiv al mi
nerilor uricăneni în cinstea Congre
sului partidului. Să le consemnăm 
și noi. Brigada atinge randamente 
de cîte 10—11 tonejpost. Iată cota 
primordială și totodată hotărîtoare 
în cucerirea alteia demne de relevai.

Minerii brigăzii au scos „la ziuă" 
în primele 5 luni ale 1 anului un 
„plus" de 14 000 tone cărbune; a- 
aică, încă o mie mai rămine de ex
tras și cuvîntul oamenilor brigăzii 
în cinstea Congresului va deveni 
faptă împlinită.

1 Colectivul Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani a primit cu 
deosebit entuziasm Proiectul de Di
rective ale Congresului al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966—1970 și 
Proiectul de Directive cu privire la 
valorificarea resurselor energetice și 
electrificarea tării în perioada 1966- 
1975.

Proiectul de Directive prevede o- 
hiective noi, mobilizatoare și pentru 
industria extractivă carboniferă. Rea
lizarea lor este strîns legată și de 
contribuția colectivului uzinei noas
tre. In vederea creșterii permanente 
a producției și productivității mun
cii, conducerea uzinei preconizează 
o seamă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice printre care se numără : îtn- 

Este un rod vrednic de oameni 
inimoși din brigada lui Sorescu. 
Un singur fapt nemulțumește: ro
dul diferă de cel al constructorilor, 
sau al făuritorilor de mașini. Nu e 
materializai, bunăoară, într-un edi
ficiu grandios ce ar putea — și ar 
merita cu prisosință — să fie ad
mirat de oameni. Nu, e cărbunele 
pe care, sub forma cocsului, furna
lele Hunedoarei l-au înghițit cu ne
saț. Să ne imaginăm însă că cele 
14 000 tone de cărbune ar forma o 
piramidă undeva pe malul Jiului de 
vest Ar fi o piramidă neagră, im
presionantă, cu un volum de peste 
10 000 m c.

O i acum despre făuritorii a- 
cestei „opere", despre cuce

ritorii cotelor vredniciei.
Este de la sine înțeles, asemenea 

„cote", mai ales în minerit, pot cu
ceri doar oameni vrednici, care po
sedă „cheia" succeselor. Brigada lui 
Sorescu posedă mai multe asemenea 
chei, a căror denumire ei poate nici 
n-o cunosc, din simplul motiv al 
modestiei minerești. Cheile le denu-

' Ion DUBEK

(Continuare în pag. 2-a)
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Cotele vredniciei minerești
(Urmare din pag. l-a)

mese insă alții, colectivul, oamenii 
care privesc eu stimă minerii brlgă- 
iii lui Sorescu. Cheile poartă denu
miri simple: măiestrie profesională, 
cutezanță, talent organizatoric, in- 
ventivitaie și ordine

Locul de muncă al brigăzii se 
răsfiră In patru abataje. Ifi fiecare 
zi, în fiecare schimb brigada scoate 
In fiecare aripă a abatajelor cite 1-2 
jelduri pe schimb.

Secretul cel mare al succeselor îl 
constituie faptul că cei 62 de com- 
ponenți ai brigăzii formează un co
lecție unit, cutezător ce se bate ca 
un singur om eu stihiile subpămin- 
tine. Aceasta a devenit posibilă prin 
stăruința ce o depune Sorescu in 
cadrul procesului educativ ce-l des
fășoară in brigadă. El urmărește ca 
o dedă cu însușirea unor temeinice 
cunoștințe profesionale, membrii bri
găzii sale să fie căliți in fața celor 
mai înalte exigențe ale mineritului. 
La el „miner" ceea ce nu e puțin, 
înseamnă și „om" — om integru, 
conștient de importanța meseriei, de 
răspunderile mari ce-i solicită mina. 
Miner și aim sini, așadar, sinonime 
in brigadă. Și nu nulHai la ÎOCttl de 
muncă.

£) răgșan Alexandru e un foarte 
bun miner. Totuși, intr-o zi a 

fost supus in brigadă celei mai se
vere lecții de etică. S-a îmbătat, a 
provocat un scandal rușinos în bufe
tul din orașul nou, iar a doua ti n-a

Л rborii plantați pe malul sting 
л al piriului Braia au acum 

frunze tinere. Atragi de curiozitatea 
specifica vîrsiei lor. cîiiva copii de 
la blocurile din cartier s-au dus să 
le admire de aproape. Un copil de 
Vreo cinci anișori, se desprinse din 
grup și. ăpropiindu-se de mal. în
cepu să arunce cu pietre în apă. 
Arunca cite o piatră și urmărea 

jocul valurilor 
săltărețe apropl- |' 
indu-se tot 
mult de mal 
cînd...

— fonuf I 1 !

Suprafață, un bărbat între două 
vîrște se avtota în apă. După ci
te va clipe, care păreau tuturor ne» 
sfîrșit de lungi, omul a smuls co
piiul din încleștarea valurilor spu- 
tnegînde.

Ajungînd la mal cu povara-i pre
țioasă în brațe se apucă pe dată 
de acordarea primului ajutor. Un 

murmur de admi
rație străbătu prin 
mulțime, dar, aple
cat asupra copi
lului. el nu perce

pea nimic în afara 
bătăilor inimii copilului pe care îl 
readucea la viață.

Deschizînd ochii mari. întrebători, 
prima privire pe care o înfîlni lo
ri uț a fost aceea a salvatorului său. 
In omul Care i-a salvat viața el re
cunoscu pe „nenea Dinică” cum îi 
spun copiii tovarășului Boghiu, lă
cătuș mecanic în sectorul ІѴ В al 
minei Lupeni.

MARGARETA MICA

un concurs al bibliotecilor ați ocupat 
locul I pe Valea Jiului și locul II pe 
regiune în privința cititorilor și a căr 
ților citite.

B.: Da, aveți dreptate. Am stat mai 
bine înainte. Așa a fost ieri, dar azi....

R. : Cum vă explicați acest lucru ?
B. ; De ce n-am spune-o. In primul 

rînd eu n-am mai muncit ca înainte 
Recunosc: m-am cam delăeat. Dar... 
a fost și povestea aia cu lacătul.

R. Despre ce poveste e vorba ?
В.: A, o poveste cam tristă. Prin 

luna februarie a.c. s-a luat hotărîrea 
ca să primim un nou local pentru bi
bliotecă. Ca atare am început să ne 
facem bagajele de mutare. Am închis 
biblioteca și am pus un lacăt pe ușă, 
Două luni a stat lacătul intact..,

R.: Și în timpul ăsta nu s-a des
fășurat nici o activitate cu cartea ? 
Cititorii се-au spus ?

B. : Prea puțin. Au avut ioc u- 
rifcle acțiuni, dar sporadice. Cititorii, 
ce e drept, au trebuit să facă multe 
drumuri degeaba...

R.: Bine, dar asta înseamnă lipsă 
de activitate. Și știți, chestie de sa
lariu...

B.: Doar v-am spus povestea cu 
lacătul. Eram în mutare...

R.: Da, cam tristă poveste. Acum 
văd că s-a mutai biblioteca într-un 
local nou, corespunzător. Cum mer
ge treaba ?

B.: Nu prea bine. Nu toți citito
rii știu că ne-am mutat afci. Pînă 
se obișnuiesc...

R.: De ce nu ați făcut anunțuri 
ca oamenii $S știe unde șă vă gă
sească ?

Un țipăt îngrozit de сОрй, înso
țit de o rnînă întinsă spre locul 
unde se aflase, cu puțin înainte, to
varășul tor de joacă, adună pe ma 
lui apei zeci de bărbați și femei.

In clipele în care toate privirile 
urmăreau trupșorul lui lonuț, pe 
care apele umflate îl purtau spre 
cascada de lingă pod, cînd lăsîn- 
du-1 la fund, cînd readucîndu-1 la

mai
pînă

ACTIVITATEA 
LA 

BIBLIOTECA

• Așa a fost ieri, 
dar azi... ф Poves
tea unui lacăt • Pe 
ghicite • Ce se as
cunde în spatele fir
mei.

Discuția a decurs la încăput firesc, 
fără poticniri. Apoi... Apoi au interve
nit pauze prelungite, ca în cele din 
urmă să lîncezească complet. S-a 
ajuns, cum s-ar spune, la un punct 
mort, cînd ambele părți și-au spus 
tot ce aveau de spus. Dar să repro
ducem discuția ■

REPORTERUL: Tovarășa Doroțan, 
cum mai merg treburile la bibliotecă ?

BIBLIOTECARA : A... ! Bine. La 
noi a mers bine, doar știți..,

R. 1 Cîți cititori aveți în prezent Ia 
bibliotecă ?

B. : Mi se pare... peste I 100. Dar 
Sțațf șă mă Uit în fișe și vă spun pre
cis... (După cîteva căutări șl calcule 
se întoarse bucuroasă). La sediul bi
bliotecii 773 plus 325 la bibliotecile 
de casă și volante. In total 1 098 ci
titori.

R. (Cifra nu mi se pare prea mare 
avînd în vedere numărul populației și 
mai ales faptul că în anii trecuți, în 
aceeași perioadă, aveați mai 
mulți. Dacă nu mă înșel, la 

rost tn stare să oină nici la seroielb, 
Deci o absență nemotivată — o pată 
rușinoasă pe fața brigăzii I Ortacii 
l-au judecat ca intransigenții. N-a 
fost lăsat in prima zi după absență 
nici să pună mina pe vreo unealtă. 
A stat un schimb întreg eu ochii ple
cați sub privirile mustrătoare ale 
ortacilor.

La cite unul o singură „lecție" nu 
e însă suficientă. Lin „cap" aflat de 
mai mult timp în centrul preocupă
rilor brigăzii e Gorun Anton. Miner 
bun e și el, dar după șut uită parcă 
pe ce lume trăiește. Băutor, ju
cător de cărți cart Intr-o singurii 
lună a fost In Stare să facă „praf" 
10000 lei fără șă se aleagă cel pu
țin cu un costum de haine ța lumea.

— îmi scoate peri albi, dar tot se 
va da td pe brazdă, declară cu con
vingere brigadierul.

O i bătălia continuă. Zi de zi,
V* ceas de ceas. Pentru cărbu

ne și pentru omt Cu asprime mine
rească și căldură tovărășească, co
munistul Sorescu Constantin își con
duce cel SS de ortaci într-un front 
comun spre noi cote ale vredniciei. 
Pinâ la cota următoare — 15000 — 
nu moi e mult. Fără să se gîndeastă 
însă la vreun popas Sorescu și oa
menii Iul scrutează deja piscul ur
mător : „4- 20 000 tone", angaja- 
mentul anual al brigăzii.

$i pe măsură ce ascensiunea își 
urmează ritmul vertiginos, „pirami
da1' se înaltă continuu...

I

Un dialog

Din scrisorile corespondenților

UN 
MAGAZIN 
MODEL

Curat, bine aprovizionat, ca per
sonal harnic și conștiincios, maga
zinul alimentar nr. 63 din Lupeni 
(responsabil Ceteraș Ioan) se bucură 
pe merit de aprecierea cetățenilor. 
Rodnica activitate a personalului con
tribuie și la depășirea planului de

FIER 
VECHI 
PENTRU 
OTELARII

La preparația Lupeni acțiunea de 
colectare a fierului vechi se desfă
șoară sub lozincă : „Să trimitem oțe- 
lăriilor cit inai mult fier vechi — pîi- 
nea cuptoarelor”.

întregul colectiv al (împărăției, ti
neri și vîrstnici, participă cu însufle
țire la această importantă acțiune pa-

B. : Am făcui unul la bibliotecă. 
Dar trebuia să facem mai multe.

Intre timp se auzi o cioc.ănitiiră 
în ușă. Iși făcu intrarea un om în
tre două vîrste, cu cîteva cărți sub 
braț. 1 se adresă bibliotecarei:

— Bine că v-am găsit. V-am cău
tat de mai multe ori dar era ușa in 
chisâ...

R. : Nu e un afiș la vechea bi
bliotecă cum că s-a mutat aici >

— O fi, eu nu l-am văzut.
Din acest moment pe bibliotecară 

a Cuprins-o subit tăcerea, discuția 
a început să lîncezească. De aceea, 
vom face numai un rezumat al răs
punsurilor ce le-a dat cînd a fost 
solicitată. La întrebarea cîte ac
țiuni cu cartea au avut loc în .acest 
an, răspunsul a venit prompt: 68. 
In sprijinul afirmației a venit eu 
un registru (cu evidența zilnică a 
bibliotecii) și un dosar (cu acțiunile 
ținute). Intr-adevăr numărul acțiu
nilor era de 68. Erau trecute în 
registru — recenzii, prezentări de 
cărți, expuneri, dimineți de basme 
pentru copii, seri literare, seri de 
poezii, consfătuiri cu bibliotecarii vo
luntari și o consfătuire cu cititorii...

Ne-am oprit în mod special la 
consfătuirea cu cititorii. Ce credeți 
că s-a discutat la această consfă
tuire ? N-o să vă vină să credeți: 
bibliotecara a prezentat în fața ci
titorilor un referat cu tema „Despre 
importanța aprovizionării bibliotecii 

terminat cu un monolog

vînzâri. Lună trecută, de exemplu, 
planul a fost depășit cu 8 la sută.

Se poate spune, pe drept cuyînt, că 
activitatea Vînzătorilor Lăcueteanu 
Ioana, Resiga Margareta, Sticlu Mă
ria, Silvestru Olga, Ivan Cornelia și 
Mărgineanu Itriia de la magazinul nr. 
63 Lnpeili, pot constitui un bun exem
plu pentru mulți alți vînzători din 
unitățile comerciale din orașul Lu» 
peni.

V. CÎRSTO1U
muncitor constructor

triotîee. De la începutul trimestrului II 
și pînă la 6 Iunie a.c., muncitorii din 
preparația Lupeni au expediat spre oțe- 
lârii 53 800 kg fier vechi. S-att eviden
țiat. prin contribuția adusă, tovarășii 
Bulzaii Mircea, Alecu Emil, Pecear Ru
dolf, Cotroază Livlu, Bolunduț foan, 
Cătană Grigore, Nagy loan.

Pînă la data celui deal IV-lea Con
gres ai P.M.R. colectivul preparației 
Lupeni s-a angajat să mai colecteze o 
cantitate de 100 toile fier vechi,

1. C. FULOP
muncitor preparația Lupeni

cu cărți (1?) Interesant nu? Nici 
că se putea alege o temă mai bună 
pentru o asemenea consfătuire. Pe 
cititor îl interesa importanța apro
vizionării cu cărți sau felul cum tre
buie muncit pentru a ajunge cartea 
mai repede in fiecare casă, cum tre
buie înțeleasă o carte etc., etc. ? De 
aici concluzia Că nu întotdeauna 
firma corespunde cu conținutul pră
văliei. Vreți și alte exemple în spri
jinul concluziei de mai sus ? Ei bine, 
aflați că serile literare nu s-au ți
nut seara, așa cam lasă să se în
trevadă titulatura, ci ziua (Intre o- 
rele 12—14 și au constat dintr-o 
singură expunere sau o recenzie ca- j 
re e departe de ceea ce șe numește 1 
o seară iiterară. Absolut la fel s-au 
petrecut lucrurile și cu serile de 
poezie, lată așadar că nu tot ce-i 
trecut în registrul de evidență al bi
bliotecii corespunde realității, că u- 
nele acțiuni se trec în registru cu 
titulaturi. necorespunzătoare, numai 
pentru a arătă că există o diversi
tate de acțiuni...

Aici discuțiilor Ii s-au pus capăt. 
Bibliotecara clubului muncitoresc 
din Lonea. Doroțan Aurica, căci 
despre ea este vorba, a trecut la 
monolog, făcîndu-și o autocritică 
„aspră” și bineînțeles și-a luat mul
te angajamente de viitor. De aceea 
punem și noi capăt însemnărilor 
noastre, pentru a da posibilitatea 
organelor competente să tragă și ele 
concluziile corespunzătoare și bine
înțeles să ia masurile... corespun
zătoare.

C. OOTOȘPAN

PE ASFALTUL 
PLIN DE GROPI

Circulația rutieră cunoaște o deo
sebită intensitate în Valea Joi *. 
Zilnic, șute de autocamioane, zeci 
de autobuze și autoturisme circulă 
de la Cirnpa pînă la Cîmpu lui 
Neag, transportînd mărfuri și pasa
geri. Pentru crearea unor condiții 
mai bune de trafic rutier. în dece
niul carp a trecut au fost luate ma
suri pentru asfaltarea șoselei de la 
Lone a la Uricani și între Iscroni — 
Aninoasa, construirea unor poduri 
noi ca cele de la Braia și Bărbă- 
ieni — Lupeni, instalarea de semne 
care reglementează circulația. Toate 
acestea au dus la sporirea traficului 
rutier, a vitezei comerciale de trans
port a mărfurilor și dezvoltarea 
transportului în comun în interiorul 
și între localități.

Traficul rutier (fin bazinul nostru 
e îngreunat insă în prezent datorită 
stării proaste în care se află multe 
șosele asfaltate.

— Aceasta-i șosea asfaltată, drum 
de categoria l-a sau... miriște ? — 
se întreba șoferul Verzan iacob de 
pe autocamionul nr. 26980 al 
I.M.T.F., venind de la Lonea. la Pe.

însemnare

troșani. Și într-adevăr, toți șoferii 
de autocamioane și autobuze care 
circulă pe ruta Petroșani — Lottea, 
se plîng de starea asfaltului care are 
o mulțime de gropi. ,

Pentru noi, consumul de benzină 
și viteza medie de circulație sînt 
calculate la șosea asfaltată, de cate
goria l-a. Aici însă, la fiecare 50-І09 
m trebuie să pui frîna pentru a trece 
cu atenție peste gropi. Bineînțeles 
că aceste... hopuri, scad viteza me
die dar duc și lă creșterea simțitoa
re a consumului de benzină — spun 
pe bună dreptate șoferii. Din păcate, 
nu numai șoseaua Petroșani—Lonea 
seamănă cu э miriște, ci și cele în
tre Iscroni — Aninoasa. între Go- 
roești — Vulcan — Lupeni și Lu
peni — Uricani. De exemplu, pe a- 
ceastă ultimă porțiune, șînt cîteva 
gropi și „hopuri" de-a dreptul în
fiorătoare : lingă podul Bărbăfeni, 
la traversarea vechil linii C.F.I, și 
lingă „Puțuri” Uricani. la podul 
Sterminos-Uricani și în alte puncte, 
între Vulcan și Lupeni starea șose
lei este deosebit de rea în dreptul 
termocentralei Paroșeni.

întreținerea șoselei revine colecti
vului districtului (șantierului) de 
drumuri — Livezeni. Dar. în loc . să 
„plombeze” gropile cu pietriș (.’(în
casat imediai ce încep să se forme
ze în asfalt, picherii districtului iasă 
să se degradeze continuii șoseaua 
asfaltată, așteptînd perioada de... 
reasfâitare, cînd toată șoseaua întră 
în refacere generală.

Dar, pînă atunci, transportul ru
tier să fie continuu stinjenlt? So
luția este următoarea : colectivul a- 
cestei unități specializate în întreți
nerea drumurilor să „plombeze" de 
urgentă gropite din asfalt.

ȘT. MIHAI
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Cînd studiul este îmbinat
cu problemele producției.3;

In anul de învățămînt de partid ce 
s-a încheiat recent, la E. M. Aninoasa 
și-au desfășurat activitatea 17 cercuri 
și cursuri în care au fost încadrați 
767 membri și candidați de partid, 78 
de tovarăși din activul fără de partid, 
precum și 28 de tineri din activul de 
bază U.T.M. Numărul mare de 
eursanți, frecvența bună, faptul că 
propagandiștii au fost selecționați 
din rîndurîle membrilor de partid cu 
nivel politic-ideo
logic ridicat, cu 
dragoste față de 
muncă, dovedește 
simțul de răspun
dere cu care co
mitetul de partid 
al minei, organi
zațiile de bază 
s-au ocupat de 
invățămînt.

Majoritatea mem
brilor și candida- 
ților de partid de la mina Aninoasa 

' învață și aplică în practică cele in- 
jf Vățate. Acest lucru se rasfrînge în 
y»*' «od pozitiv în procesul de producție.

Colectivul minei Aninoasa a extras 
în acest an circa 10 000 tone de căr
bune în afara sarcinilor de plan. O 
cortfr*buție substanțială la apest succes 
au adus-o fără îndoială 'comuniștii. 
Brigada comunistului Cristea Aurel a 
extras peste sarcinile de plan mai 
bine de 1 500 tone de cărbune, cea a 
lui David Ioan peste 1 000 tone. Suc
cese semnificative au dobîndit și bri
găzile conduse de tovarășii Schneider 
Francisc, Boyte Adalbert, Gall Mihai. 
Roman Petru și altele.

Preocupat mereu de ridicarea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, la cercul de economie 
concretă pe care-1 frecventează, comu
nista! David Ioan a venit cu soluția 
de a se înlocui vechiul sistem de po-

Eficienta 
învăfsmînfului 

de 
partid

Laboratorul Stației de cercetări pentru securitate minieră. Tehniciană 
Oprea Maria execută analiza unui exploziv antigrizutos.

PROGRAM DE RADIO
9

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Mic 
concert de dimineață; 5,20 Jurnalul 
satelor: Îngrijirea loturilor seniin- 
cere; 5,40 Cîntece și jocuri popu
lare; 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 6,10 Muzică ușoară;
6.30 Recomandări din program; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
Radiojurnal: 7,15 Muzică de estra
dă; 7,30 Sfatul medicului : Litiaza 
biliară; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Cîntece vesele; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,06 Pagini orchestrale din o- 
perete; 8,36 Orchestre de estradă;
9.30 Cîntece și jocuri populare; 
10.00 Buletin de știri; 10.03 Călăto
rie muzicală; 10,43 Actele 11 și III 
din opera „Faust" de Gounod; 12,00 
Buletin de știri; 12,03 „Cîntă vio
rile" — muzică de estradă; 12,15 
Concertul nr. 1 în mi minor pen
tru pian și orchestră de Chopin; 
12,51 Rise Stevens și Nelson Eddy 
cîntă arii și duete din opereta „Sol
datul de ciocolată" de Oscar Straus; 
13,10 Concert de prînz: 14,00 Buletin 
de șliri, 14,05 Recomandări din pro- 

dire cu scînduri în abataj cu un sis
tem nou cu funii și plasă de sîrmă. 
Tot el a trecut la experimentarea aces
tui procedeu de podire care în mo
mentul de față este aplicat cu suc
ces în abatajul său frontal.

îmbinarea învățămîntului cu proble
mele economice și-a dovedit eficiența 
în producție și lă cercul unificat care 
este urmat de 95 de mineri, lăcătuși 
etc. Lecția „Progresul tehnic și im

portanța lui în 
dezvoltarea econo
miei naționale" 
prezentată de in
ginerul Popescu 
Dumitru. precum 
și aceea intitulată 
„Prețul de cost al 
producției indu
striale și căite re
ducerii lui" ținu
tă de inginerul 
Mikel Sami șeful 

planificării, au fost bogate în exemple 
concrete luate chiar de la locurile de 
muncă ale , cursanților.

Aplicînd în practică cele în
vățate, artificierul Lupuleț Ni- 
colae s-a străduit să îmbunătățească 
schemele de pușcare, să încarce mai 
judicios găurile cu exploziv. Rezulta
tul ? Consumul de exploziv a fost re
dus cu 21 kg pe mia de tone de căr
bune extras.

Propuneri interesante au făcut în ca. 
drul discuțiilor de la învățămîntul de 
partid și eursanții Stan Silviu, fanc 
Victor, Cristea Aurel și alții. Prin a- 
plicarea lor în viață s-a rezolvat siste
matizarea circuitului de transport la 
orizontul nr. І7 de la puțul orb nr. 5. 
s-a reglementat consumul de energie 
electrică și pneumatică etc.

D. CRI ȘAN

iunie
gram; 14,10 „Vorbește-mi de dra
goste" — muzică ușoară; 15,00 
Ciclul „Pagini din istoria muzicii 
românești"; 15,45 Muzică populară 
interpretată de Ana Bălăci și Ște
fan Lăzărescu; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Prelu
crări corale; 16.30 Roza vinturilor; 
17.00 Tagini din opera „Nevestele 
vesele din Windsor" de Otto Nico
lai; 17,30 Program muzical cerut 
de ascultători; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Varietăți muzicale; 19,15 
Universitatea tehnică radio: Ciclul 
construcții; 19,30 Soliști de muzică 
ușoară; 20,00 Radiogazeta de seară;
20.30 Vă invităm Ia dans; 21,15 
„Autograf pe o carte nouă". De vor
bă cu Ion Horea despre volumul 
său de versuri „Umbra ploilor";
21.30 „Cîntec de seară" muzică 
ușoara; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 22,20 La microfon 
Mary Ford și Les Paul; 22,30 Melo
dii lirice: 23,52 Buletin de știri,

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,45 Recomandări din pro- 
gtam; 7.50 „De la o melodie la 
alta" — muzică ușoară; 8,30 „Drag

n

FOTBAL

Două reprize 
cu aspecte diferite

lh ultimul meci din actualul cam
pionat, susținut pe teren propriu, 
Jiul Petrila a obținut o meritată vic
torie. Deși întîlnirea s-a disputat pe 
ploaie, pe un teren complet desfun
dat, care a îngreunat mult controlul 
balonului și trasul la poartă, jiuliș- 
tii au meritul de a fi jucat cu mul
tă voință, într-un ritm rapid, lăsînd 
o bună impresie spectatorilor, acum, 
la sfîrșit de campionat. Pasele la in
tercepție, jocul debordant al lui Mar 
tinovici, șuturile puternice și precise 
ale lui Stoker (jucător provenit de la 
Minerul Aninoasa), puterea de lupta 
a întregii echipe, toate acestea le-au 
permis fotbaliștilor de la Jiul să ob 
țină o victorie concludentă.

Cele două reprize au avut aspecte 
diferite. Prima s-a desfășurat sub 
semnul egalității. Jucătorii de la 
Cîmpia Turzii au combinat frumos, 
au creat acțiuni periculoase la poar
ta apărată de Ion Vasile, dar inefi
cacitatea atacanților și forma bună a 
portarului de Ia Jiul rm le-au permis 
să înscrie nici un gol. Jiuliștii. in 
schimb, s-au „găsit" mai bine și au 
fost mai insistenți în fața porții. De 
altfel, această primă repriza le-a și 
adus zestrea de 4 goluri cu care s-a 
încheiat partida.

Cea de-a doua repriză a aparținut 
în întregime gazdelor. Ele au creat 
faze palpitante, dar șuturile înainta 
șilor fie că au intîlnit bara.“fie că au 
trecut pe lingă poartă sau au fost 
apărate, în ultimă instanță, de por-

IM 1. ЕІІЛ tic

DE LA 0-1 LA 7-1
Minutul 6: 1—0 pentru Textila

Sebeș Rumoare în tribune. Cine ar 
mai fi putut întrevedea că în mi
nutul 90 tabela de marcaj va indica 

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad 26 15 6 5 81:24 36
2. Știința Petroșani 26 16 4 6 62:19 36
3. Textila Sebeș 26 13 4 9 67:45 30
4. Aurul Zlataa 26 14 1 11 44:44 29
5. Minerul Aninoasa 26 13 2 11 42:32 28
6. Minerul Ghelar 26 13 2 11 45:46 28
7. Dacia Orăștie 26 10 8 8 33:35 28
8. Minerul Vulcan 26 12 3 11 55:44 27
9. Parîngul Lonea 26 10 5 li 37:39 25

10. Refractara Alba 26 7 8 11 29:44 22
11. C.F.R. Simeria 26 8 5 13 30:49 21
12. Constructorul Hunedoara 26 9 3 14 28:61 21
13. Unirea Hațeg 26 6 •V 13 30:54 19
14. Preparatorul Petrila 26 5 5 16 27:70 15

rni-e cîntecul și jocul", 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Seleoțiuni din opereta 
„Clopotele din Corneville" de Plan- 
quette; 10,00 Cvartetul nr 2 opus 
23 în Fa major de George Enaco- 
vici; 10,32 „Gilie m-aude cîntîtid". 
program de cîntece populare; 10,45 
Piese corale de mare popularitate; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Paleta 
melodiilor de muzică ușoară; 11,30 
Universitatea tehnică radio — Giclul 
metalurgie-consfrucții de mașini; 
11,45 Pagini alese din muzica in
strumentală; 12,15 „Drag mi-i bade 
de tine" — emisiune de cîntece și 
jocuri; 12,45 Valsuri interpretate de 
fanfară; 13,00 Buletin de știri; 13,03 
Muzică de balet din opere; 13,30 
De toate pentru toți (reluarea emi
siunii din 6 iunie); 14,25 Muzică;
14,30 Recomandări din program; 
14,35 Melodii preferate; 15,00 Bule
tin de știri; 15,10 Caleidoscop mu
zical; 15.30 Muzică instrumentală; 
15,40 înregistrări de la „Festivalul 
de Jazz din Bled — Iugoslavia — 
1964", 16,00 Muzică populară inter
pretată de Maria Peter și Toni lor- 
dache; 17,00 Radiojurnal, Buletin 
meteorologic; 17,15 „Îmi cînt iubi
rea" — muzică ușoară; 17,30 Sfa
tul medicului: Litiaza biliară; 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 

tarul Kaeony. A fost o repriză de 
zile mari, care a încălzit tribunele, 
în ciudaL terenului greu, alunecos, 
plin de apă. In acest timp, oaspeții 
s-au apărat organizat, atacul trăind 
doar prin Mureșân 1 și Mureșan II.

Situații de gol au existat henumă 
rate atît în prima cît și în cea de-a 
doua repriză, pentru ambele echipe. 
Dar cei doi portari și barele au sto
pat totul. In plus, noroiul le-a jucat 
multe feste jucătorilor.

In ansamblu, partida a plăcut Ea 
a fost insă umbrită, pe alocuri, de 
unele nereguli. Oaspeții au vociferat 
nejustificat la unele decizii ale arbi
trului, iar Casandra și-a permis să-și 
lovească intenționat adversarul 
(Raăb), aflat fără minge, act ce i-a 
atras dezaprobarea publicului. Și Ca
sandra nu e la prima abatere de 
acest fel.

Cele patru goluri au fos înscrise în 
ordine de : Peronescu minutul 4, Ca
sandra minutul 17. Libardi minutul 
42 (penalti) și din nou Peroriescu 
minutul 44 (coautor Stoker).

Arbitrul Martin Emil din București 
a condus următoarele formații: 
JIUL : Ion Vasile, Nicoâră, Pop, 
Șerban, Cazan, Stoker, Csutăk. Mar- 
ținovici, Libardi, Peronescu Casan
dra. INDUSTRIA SÎRMEI : Kaszo- 
iiyî, Istrăte, Popescu, Chioreanu, Rin
dea, Raab, Chețan, Constantin (Ma- 
teescu), Vegh, Mureșan I, Mureșan II.

C. MATEESCU
D. 0rtEOlW ‘

A M P I OVAȚII

.«torul 7—1 pentru Știinta ? Dar 
balonul e rotund, iar cei mai buni 
înving.

Golul primit, dintr-o greșeală a

Arii și scene din opereta „Contesa 
Marița" de Kalmart; 18.30 Capodo
pere ale literaturii : „Casa Buden- 
broock" de Thomas Matin; 19,00 
Buletin de știri; 19,06 Melodii popu
lare la cererea ascultătorilor; 19,30 
Teatru la microfon: „Plicul", come
die de Liviu Rebreantt; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,20 „Am îndrăgit o 
melodie" - muzică ușoară; 21,40 
„George Enescu — violonist"; 21,51 
Muzică de dans pentru toate virate
le; 22,30 Duete d-in operele lui 
Massenet; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Concert simfonic; 23,56 Pen
tru flecare ritmul preferat; 0,B2 Bu
letin de știri.

Cinem atograf e
9 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Vieți uscate; REPUBLICA: Mosco
va — Genova; LONEA: Spărgăto
rul; ANINOASA : Program de filme 
documentare; VULCAN : Comisarul; 
CRIVID1A : Cei patru călugări; 
PAROȘEN1 : Tragedia optimistă; 
LUPENI — MUNCITORESC: Cei 
doi care au furat luna; BARBA- 
TBNI: La răspîntie.

Competiție sportivă 
între cooperatori

Din inițiativa U.R.C.M. DeVâ, 
duminică membrii cooperatori din 
Lupeni s-au Intîlnit cu cei de la 
Cooperativa meșteșugărească „Rete
zatul" Hațeg, într-o competiție spor
tivă organizată în cinstea celui ite-al 
IV-leâ Congres al partidului.

In vederea acestei importante com
petiții, Consiliul asociației sportive 
Voința Lupeni a luat din timp o se
rie de măsuri menite să asigure a- 
cestor întreceri cete mai bune con
diții de desfășurare. Astfel s-a re
parat și zugrăvit popicar ia, iar sala 
clubului, unde au avut loc întrece
rile de tenis de masă, a fost frumos 
pavoazată și dotată cu cele necesare.

Iată și rezultatele obținute în cete 
patru ramuri sportive la care s-au 
întrecut sportivii din Lupeni și 
Hațeg.

Mai bine pregătiți, popicarii co
operativei meșteșugărești din Lu
pani au învins detașat — 2081 p.d. 
față de 1726 p.d. ale oaspeților. 
S-au evidențiat Petric cu 390 p.d., 
Nemety cu 350 p.d. și Motani cu 
347 p.d. de la gazde, Munteanu și 
Seroni de la Hațeg.

La tenis de masă, oaspeții au cîș- 
tigat întîlnirea cu 3—0, iar la șah, 
rezultatul a fost favorabil tot oaspe
ților cu 2—1.

La volei gazdele au învins cu 3—6. 
. Duminica viitoare urmează sa Se 
desfășoară întîlnirea revanșă la 
Hațeg.

B. STAICU 
corespondent

LI REGIONAL

apărării, i-a trezii pe studenți la rea
litate. Ei și-au aduș amante că au 
<ie apărat un prestigiu - al fotba
lului studențesc din Valea Jiului 
ca în lupta pentru titlu golaverajul 
hotărăște. De acum jocul va avea o 
singură direcție: spre poarta oaspe
ților. întreaga echipă a studenților 
luptă ca unul singur. Șuturile spre 
poarta adversă se succed unul după 
altui. N-au lipsit combinațiile sub
tile. execuțiile tehnice reușite și nu
meroasele faze de gol. Știința a fost 
superioară din toate punctele de ve
dere. Și a reușit să-și concretizeze 
această superioritate prin cete șapte 
goluri marcate. E drept că Ia a- 
ceste șapte goiuri se mai puteau a- 
dăuga cel puțin cinci.

Superioritatea studenților a fost 
confirmată și prin faptul că deseori
au tras la poartă și fundașii, unul 
din goluri fiind opera lui Rakoși. 
Celelalte goluri au fost realizate de 
către Lică (de trei ori), Bulbucau, 
Răsădeanu și Dinu.

S-a remarcat întreaga echipă 
gazdă și în special Păsculescu, Tu
dor, Dinu, Lică și Răsădeanu.

Deși au pierdut la Scor, oaspeții 
au meritul de a fi luptat mult, pînă 
la epuizare, de a nu se fi descura
jat chiar atunci cînd au rămas în 
zece oameni (prin accidentarea hii 
Cufeenu). Condiția fizică ei-a spus 
pînă la urmă cuvfatul. Oaspeții n-au 
mai putut ține piept iureșului năval
nic al studenților, fiind nevoiți sâ 
cedeze la un scor categoric.

A condus cu scăpări o brigadă 
de arbitri din Hunedoara, avfad la 
centru pe Pop Carol.

ALTE REZULTATE: Preparatorul 
Petrila — Minerul Ghelar 5—2; 
Parîngul Lonea — Dacia Orăștie 
3—0 (neprezentare); Minerul Vul
can — Unirea Hațeg 6—Ѳ; Refrac
tare Alba — Minerul Aninoasa 3—1; 
Aurul Zlataa — C.F.R. Simeria 3—0; 
Autul Brad — Coiistfuctoful Hune
doara 18—0.
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ROMÂNEȘTI
ROMA 7. Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite :
La Galeriile de Artă „11 Canale" 

din Veneția a fost inaugurată o ex
poziție personală a pictorului ro
mân I. Mirea. La deschiderea festi
vă au participat personalități cultu
rale printre care directorul bienalei 
de la Veneția, dr. Grassi, directorul 
Galeriilor „II Canale", Aldo della 
Vedova, critici de artă, pictori și co
lecționari de obiecte de artă, precum 
și un public numeros.

Cunoscutul scriitor italian Giu
seppe Ungaretti, care semnează pre
fața catalogului 
tate în expoziție, 
cuvinte elogioase 
pictura lui Mirea.

lucrărilor prezen- 
își manifestă în 
admirația față de

PRAGA 7. Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite:

La Praga a avut loc simpozionul 
internațional de endocrinologie cu 
tema ..Gușa endemică și afecțiunile 
care o însoțesc". Simpozionul a fost 
organizat de Societatea de științe 
medicale „Purkyne“ și de Institutul 
de endocrinologie din Praga.

Din partea R. P. Române au luat 
parte acad. Ștefan Milcu, directo
rul Institutului de endocrinologie al 
Academiei R. P. Române și dr. Mir
cea Bălan, cercetător la 
de endocrinologie.

Acad. Ștefan Milcu a 
raportul , Gușa endemică
alterată a glandei tiroide", în care 
a înfățișai rezultatele obținute în 
țara noastră in acest domeniu. Ra
portul a fast primit cu deosebit in
teres.

Institutul

prezentat 
și funcția

Chombe își continuă 
vizita în Spania

MADRID 7 (Agerpres).
Primul ministru congolez, 

Chombe, își continuă 
nia, ultima etapă a 
prins într-o serie de 
însoțit de ministrul 
Congoului, Chombe a 
drid pentru 
merci al cu

a negocia 
Spania.

Moise 
vizita în Spa- 

turneului între- 
țări europene, 
economiei al 
sosit la Ma
un acord co-

Acord comercial între
și Danemarca

VARȘOVIA 7 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., la Copenhaga a fost parafat 
un acord comercial între Polonia și 
Danemarca pe anii 1966—1970. Pen
tru prima oară în cadrul relațiilor

0 fleclaralie a Miniîternlui niatmiloi Ехівгве 
al I. D. Шват

Afacerilor 
a dat pu- 
care con-

au
e

Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R.

HANOI 7 (Agerpres).
La 6 iunie, Ministerul 

Externe al R. D. Vietnam 
blicității o declarație în 
damna în mod energic raidurile ae
riene întreprinse de S.U.A. asupra 
regiunilor populate din Vietnamul de 
nord. In declarație se arată că în 
zilele de 4. 5 și 6 iunie avioanele a- 
mericane au bombardat și mitraliat 
în numeroase valuri zone populate, 
fabrici și clădiri administrative din 
orașul Vinh, capitala provinciei Nghe 
An, precum și teritorii populate din 
provinciile Quang Binh, Ha Tinh, 
Nghe An și Hoa Binh.

In ultimele luni, se subliniază în

declarație, „agresorii americani 
trimis forțele lor aeriene pentru 
bombarda și mitralia numeroase lo
calități din R. D. Vietnam. In pre
zent, ei bombardează și mitraliază 
chiar orașe mari cu o populație den
să, cartiere de locuit și obiective e- 
conomice, pătrunzînd astfel mai a- 
dînc 
nam.
nică 
vînd
tuie o amenințare serioasă pentru 
pacea și securitatea tuturor națiuni
lor din Indochina ji din restul Asiei 
de sud-est".

în spațiul aerian al R. D. Viet- 
Această nouă aventură război- 

a imperialismului american,, a- 
consecințe incalculabile, consti-

Acfiuni ale forfelot* patriotice 
din Vietnamul de sud

SAIGON 7 (Agerpres).
Agenția de presă „Eliberarea" a 

transmis un comunicat cu privire la 
acțiunile întreprinse de forțele pa
triotice în perioada 29—31 mai în 
provinciile Quang Ngai și Quang 
Nam.

In cele trei zile, forțele patriotice 
au desfășurat atacuri repetate împo
triva localității Ba Gia. din provin
cia de nord Quang Ngai. lichidînd 
patru batalioane de șoc ale trupelor 
guvernamentale, precum și mai mul
te companii. Forțele patriotice au 
capturat o mare cantitate de arme

și alt echipament militar, inclusiv 
un mortier, 22 de mitraliere și mai 
multe emițătoare de radio.

Totodată, patrioții sud-vietnamezi 
au atacat prin surprindere coman
damentul de cîmp al diviziei a doua 
în capitala districtuală Tam Ky, pro
vincia Quang Nam, lichidînd 
trupele dușmane 
distrugînd patru 
cestora.

Numai în ziua

pentru comerjul
M.OSCOVA 7 (Agerpres).
Intre 1 și 4 iunie a avut loc la 

Moscova ședința ordinară a Comisiei 
permanente pentru comerțul exterior 
a C.A.E.R.

La lucrările ședinței Comisiei au 
luat parte delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
R. P. Română, R. P. Ungară și 
U.R.S.S., țări membre ale C.A.E.R.

In conformitate cu Acordul între 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și Guvernul R.S.F. Iugoslavia, 
la lucrările ședinței comisiei 
parte, delegația acestei țări.

In calitate de observatori 
dința comisiei au participat 
zentanții R. P. Chineze, R.P 
reene, Republicii Cuba 
Vietnam.

La ședința Comisiei s-a 
rezultatele lucrărilor 
ducerea tratativelor 
protocoalelor privind 
proce de mărfuri pe

exterior

а luat

la șe- 
repre- 

.D. Co
și R. D.

analizat 
în legătură cu 
și încheierea 
livrările reci- 

anul 1965. Co-

misia a menționat că, conform pro
tocoalelor încheiate, schimbul de 
mărfuri între țările membre C.A.E.R. 
va crește în anul 1965 cu 9 la sută 
față de 1964 și 
1,5 ori volumul 
din 1960. Astfel, 
va termina cu o 
realizarea acordurilor comerciale de 
lungă durată pe perioada 1961-1965.

Comisia a analizat problema mo
dului cum se duc lucrările în vede
rea purtării tratativelor și încheierii 
noilor acorduri comerciale de lungă 
durată pe perioada 1966—1970. O
dată cu aceasta, s-a scos în eviden- , 
ță tendința țărilor membre C.A.E.R. J 
pentru dezvoltarea în viitor a comcw«if 
țului reciproc. La 
s-au examinat, de 
probleme privind 
dintre țările membre C.A.E.PV7;

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de co
laborare și de înțelegere reciprocă.

va depăși de peste 
comerțului reciproc 
în anul curent se 
importantă depășire

ședința comisiei, 
asemenea, și alte 

comerțul reciproc

toate
staționate aici și
cazărmi ale a-

de 28 mai, forțele 
patriotice au angajat în această pro
vincie aproximativ 10 bătălii, distru
gînd 5 poduri mari și scoțînd din 
luptă 280 de militari sud-vietnamezi.

„Festivalul internațional
al cinematografului nou“

ROMA 7 (Agerpres).
La Pesaro — localitate aflată în 

apropiere de Rimini — s-a încheiat 
„Festivalul internațional al cinemato
grafului nou". Comisia care a acor
dat premiile a fost formată din cri
tici cinematografici din 15 țări. 
„Premiul criticii" a fost acordat fil
mului de lung metraj „Diamantele 
nopții" (Cehoslovacia) și scurt me- 
rrajului „Un anumit fel de cutie" 
(Statele Unite). „Premiul publicu-

lui" a fost acordat filmelor: „Sao 
Paolo S. A.“, lung metraj realizat 
în Brazilia și „Mîini și fete", scurt 
metraj (Iugoslavia).

Polonia

comerciale polono-daneze se prevede 
lichidarea restricțiilor la contingen
tele de mărfuri. Aceasta se referă 
îa exportul în Danemarca a cărbu
nelui polonez, utilaje, mărfuri de 
consum, produse agricole și chimice.

„WASHINGTONUL
ȘI ALIANȚA

Sub acest titlu ziarul „Nene Zur- 
cher Zeitung" publică o corespon
dență din capitala Statelor Unite 
care se spune, printre altele: In 
ceste zile. Washingtonul este atît 
preocupat de conflictul vietnamez 
afacerea dominicană, încit nu 
ușor, discutînd cu oficialitățile,
te referi la problemele europene sau 
atlantice. Vizita cancelarului Erhard 
oferă, însă, prile
jul unor conside- 
rente 
tuației
Atlantice, 
criză a

ATLANTICA”
în
a-
de
și

este
să

privire la chestiunea forței 
multilaterale. Președintele 

dorește să evite o confrun- 
Parisul deși, atît el cit și

asupra si- 
Alianței 
a cărei 

fost ac-

Din presa străină
centuată prin poziția Franței atît în 
problema vietnameză cît și în cea 
dominicană.

Este probabil că politica atlantică 
a S.U.A., cel puțin pînă după alege
rile din Germania occidentală, poate 
chiar pînă și după cele din Franța, 
se va menține într-o stare de „inac
tivitate relativă", poziție care, de alt-

fel, este caracteristică încă din de
cembrie anul trecut, de la cunoscutul 
memorandum al președintelui John
son cu 
nucleare 
Johnson 
tare cu
consilierii săi, nu sînt cîtuși de pu
țin îneîntați de „tactica înțepături
lor" dusă de diplomația franceză.

Există o școală 
a diplomației a- 
mericane, al cărei 
exponent este con
siderat subsecreta
rul de stat George 

Ball, care preconizează ideea unei 
„contraofensive" împotriva diploma
ției lui de Gaulle, dacă nu acum, 
atunci cel puțin după alegerile vest- 
germane. Pînă în prezent însă, a- 
cesfei tendințe „activiste" i s-au o- 
pus cu succes tendințele de „aștep
tare" dominante în sinul guvernului 
american.

7 (Agerpres). 
ultimele două

Tratativele de la Santo Domingo 
se află in impas

SANTO DOMINGO
Tratativele duse în

zile pentru găsirea unei soluții po
litice a crizei dominicane nu au dat 
rezultate. „Ambele părți — sublinia
ză agenția Associated Press — 
mențin la punctele lor 
președintele guvernului 
nai, colonelul Caaraano, 
supra faptului că orice
buie să includă restabilirea 
tuției din anul 1963“.

La Santo Domingo, peste

se 
de vedere, 
constituțio- 

insistînd a- 
soluție tre- 

consti-

10 000

în jurul problemei cipriote
ATENA 7 (Agerpres).
Ministrul de externe cipriot, Spy

ros Kyprianu, a sosit la Atena în- 
ir-o vizită oficială de două zile, 
pentru a avea întrevederi cu oficia
litățile guvernului grec în problema 
cipriotă. La sosirea pe aeroport, el 
a declarat ziariștilor că guvernul 
cipriot :„nu va aproba niciodată să 
facă concesiuni teritoriale in schim
bul unei înțelegeri cu ciprioții turci". 
El a făcut această declarație co- 
mentînd știrile apărute în presa grea
că, potrivit cărora, în timpul actua
lelor convorbiri greco-iurce de la 
Ankara, guvernul turc ar fi cerut să 
i se cedeze o suprafață de teritoriu 
de 1 000 km patrați în Cipru sau în 
Grecia, ca preț al acceptării unirii 
Ciprului cu Grecia. <I

AMERIZAREA 
NAVEI COSMICE

GEMINI—-4“
CAPE KENNEDY 7 (Agerpres).
Nava cosmică americană „Ge- 

mini-4", avînd la bord pe cosmo- 
riauții Jambs McDivitt și Edward 
Withe, iansată joi de la baza Cape 
Kennedy și-a încheiat luni zborul. 
După cum a anunțat Administrația 
națională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), amerizarea navei s-a produs 
la 17,13 G.M.T., în Oceanul Atlantic, 
la 604 km est de Cape Kennedy și 
370 km nord de Insula San Salva
dor, situată în arhipelagul Bahamas, 
la 70 km de locul dinainte stabilit. 
Recuperarea propriu-zisă a celor doi 
coșmonattți s-a făcut cu ajutorul 
unui elicopter la ora 17,50 G.M.T. 
Acesta i-a transportat pe bordul 
portavionului „Wasp". In momentul 
recuperării, McDivitt a declarai că 
atît el cît și White se simt bine.
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că gu-Kyprianu a declarat apoi 
vernul său aprobă tratativele greco- 
turce dar numai dacă ele se referă 
la problema Enosis-uluj (unirea Ci
prului cu Grecia).

<Ț)e,
BUDAPESTA. După cum anunță 

agenția M.T.I. la Budapesta au a- 
vut loc tratative privind cooperarea 
industrială între reprezentanți ai în
treprinderilor pentru comerț exterior 
din Ungaria și reprezentanți ai con
cernului „Rheinische Stahlwerke" 
din Essen, F F. Germană.

PARIS. In suburbia pariziană 
Ciichy s-au încheiat duminică lucră
rile celui de-al 55-lea Congres al 
S.F.I.O. Guy Mollet a fost reales 
secretar general al partidului.

CIUDAD DE PANAMA. Noi inci
dente s-au produs pe plantațiile de 
banane ale Societății „Chiriqui Land 
Companii", o filială a societății nord 
americane „United Fruit Company", 
cină muncitorii greviști au încercat 
să împiedice pătrunderea în plan
tații a unor spărgători de grevă.

MONTEVIDEO. Ziarul „El Popu
lar" a amițat că elemente fasciste 
au aruncat bombe asupra 
Comitetului Centrat al 1 
Comunist din Uruguay și Comitetu
lui Național 
de eliberare.

I sediilor
Partidului

al Frontului de stînga

AIPES. Un număr de 
sindicali bolivieni, care

BUENOS
60 de lideri
an fost deportați din țară de junta 
militară, au sosit în Argentina, unde

de persoane au participat la un mi
ting în sprijinul guvernului consti
tuțional, în cursul căruia numeroși 
vorbitori au cerut ca trupele nord- 
amerîcane să plece din Republica 
Dominicană. Agenția A.P. mențio
nează, de asemenea, că știrile sosite 
din provincie indică „un sprijin con
siderabil" din partea populației față - 
de guvernul constituțional.

Președintele comisiei drepturilor o- 
mului a O.S.A., Manuel 
(Chile), care a făcut în 
zile o călătorie în diferite 
provincie, a putut lua 
direct de represiunile și
tul inuman la care sînt supuși deți
nuți! politici de către autoritățile 
care ascultă de ordinele conducăto
rului juntei militaro-civile de dreap
ta, generalul Imbert Barreras. \

—
drept de

Bianchi 
ultimele 

orașe din 
cunoștință 
tratamen-

acordat

Bagdad 
dintre

au luat 
guvernul

autoritățile le-au 
azil.

BAGDAD. La 
sfîrșit tratativele
irakian și companiile petroliere ca
re acționează în această țară — 
„Irak Petroleum Company" și filia-' 
lele sale. ,,Basrah Petroleum" 
..Alesul Petroleum".

și /

KUALA LUMPUR. Agenția 
cited Press International anunță 
un număr de 44 de ofițeri de poli
ție sud-vietnamezi au sosit la Kuala 
Lumpur pentru a urma un curs de 
pregătire de o lună de 
rea însușirii metodelor 
potriva partizanilor și 
războiului în junglă.

U-
că

zile în vede- 
de luptă îm- 
de ducere a

TEGUCIGALPA. Colonelul Os- 
waldo Lopez Arellano a preluat du
minică. în cadrul unei ceremonii ca
re a avut loc în Adunarea Națio
nală, postul de președinte constitu
țional al Hondurasului.

ATENA. In apele golfului Salonic 
și-au făcut apariția 200 de delfini 
Ei s-au apropiat destul de mult de 
coaste, fiind văzuți de miile de oa
meni de pe plajă. Prezența delfini
lor este un. spectacol pitoresc dar, 
ei sînt un pericol pentru vasele 
pescărești care folosesc plase și nă
voade de pescuit.

I

e scitul
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