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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
In întrecerea pe care fo

restierii de la exploatarea 
Cîmpușel o desfășoară în 
cinstea Congresului al IV-lea, 
mecanizarea e un ajutor pre
țios. In fotografie : apropiatul 
cu tractorul al buștenilor de 
rășinoase.

ACTUALITATEA
ф In cadrul lectoratului de cul

tură generală din Petrila este pro
gramată pentru mîine, la ora 19, 
in sala clubului muncitoresc din 
localitate, o conferință cu tema 
„Pagini din istoria patriei".

4 Teatru/ de stat Valea Jiului 
din Petroșani prezintă azi, la ora 
20, in sala palatului cultural din 
Lupeni un spectacol cu piesa „In
trigă și iubire" de Friedrich Schil
ler.

♦ Azi, la ora 18, în sala clubu
lui muncitoresc din Petrila este 
programată o audiție de muzică

Mina Aninoasa. Scurtă consfătuire între ortaci înainte de a coborî 
în subteran. Sfaturile brigadierului Cristea Aurel sînt ascultate cu 
interes.

De la dispecerul C.C.V.J. ne-a 
survenit o știre îmbucurătoare: 
după mai multe luni de rămînere 
în urmă, în iulie minerii loneni 
au pornit cu... dreptul. In primele 
3 zile lucrătoare, din abatajele 
minei Lonea au fost expediate 
spre preparație 214 tone cărbune 
peste plan. Plusul a fost realizat 
mai cu seamă în sectoarele III și 
II. In abatajele sectorului III, bu
năoară, s-a realizat o depășire de 
285 tone cărbune, evidențiindu-se 
aici, mai ales brigăzile conduse de 
David Ștefan, Farkas Ioan, Cojo- 
caru Ioan, Solovan loan, Heteu 
Simion

„ Roadele 
" inovatorilor

Și în mișcarea de inovații se 
obțin succese în cinstea Congre
sului partidului.

In primul semestru al anului, 
cabinetele tehnice de la unitățile 
C.C.V.J. au înregistrat 363 ino

vații, din care 205 au fost apli- 
1 cate, cu 17, respecțjv, 14, mai mul
te decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. Economiile 
post-calculate aduse de inovațiile 
aplicate se cifrează la 1 243 000 lei, 
fiind cu‘29 la sută mai mari față 
de cele din primul semestru al a- 
nului trecut.

imprimată pe bandă de magneto
fon. In program — cîntece despre 
partid și muzică ușoară de com
pozitori români.

ф Mîine dimineață, 34 de mi
neri evidential în întrecerea so
cialistă de la E. M. Aninoasa vor 
pleca, cu autocarul O.N.T. „Car- 
pați“ într-o excursie de 3 zile prin 
tară pe ruta Simeria, Alba lulia, 
Cluj, Oradea. Arad. Timișoara, 
Caransebeș, Petroșani. Excursio
niștii vor vizita muzee și obiective 
industriale construite în anii sese- 
naluluu
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CE E MAI 
SEMNIFICATIV

fn iată ai un carnet de
■* însemnări scurte, lapi

dare. Echipa de lăcătuși con
dusă de.... formată din atîția 
oameni, și-a luat angajamen

tul să... In minte ai o serie de 
imagini proaspete, unele co
mune, altele inedite, frînturi 
din discuții și o întrebare : ce 
e mai semnificativ la oamenii 
aceștia ? Din elementele aces
tea trebuie să-ți alcătuiești 
reportajul și implicit să dai 
răspunsul la întrebarea pe ca
re singur fi-o pui.

f^chipa despre care vrem 
să vorbim lucrează pe 

unul din șantierele T.C.M.C.; 
la Paroșeni. Conducătorul ei e

CARNET

un tinăr de 27 de ani, blond 
și cu o privire pătrunzătoare, 
dar căruia nu-i dai mai mult 
de 24 de ani. Popa loan se nu
mește tînărul acesta. „Poves
tea" lui e atit de comună in
cit se poate rezuma în cîteva 
cuvinte : A făcut școala pro
fesională Ia Sibiu, s-a calificat 
pentru meseria de lăcătuș. Du
pă 2 ani de meserie a plecat 
în armată. De acolo a venit 
direct in Valea Jiului la 
T.C.M.C. Aici și-a format e- 
chipa pe care o conduce de la 
un succes la altul, căci acesta 
e adevăratul motiv pentru ca
re ne-ат propus a scrie, des
pre oamenii și ‘aptele echipei, 
in rindurile de față. Și suc
cesele acestea se pot concre
tiza. Preferăm să redăm sin
teza lor, relatată de maistru] 
Bogățean Nicolae.

— Dacă vreți să scrieți 
despre o echipă bună de la 
noi, scrieți despre lăcătușii 
lui Popa loan. Scrieți frumos 
căci merită 1

Delicată misiune. Maistrul te

I. C1OCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

IMPERATIVE 
URBANISTICE

ORAȘUL
MAI BINE GOSPODĂRIT!

Uricaniul și-a cîștigat pe drept 
denumirea de oraș. Blocurile în
conjurate de verdeață, aleile stră
juite de arbori stufoși, florile din 
parc, toate vorbesc despre acest 
lucru, despre hărnicia locatarilor 
care, mobilizați de deputați și de co
mitetele de cetățeni, au participat 
la acțiunile întreprinse de statui 
popular pentru înfrumusețarea ora 
Sului. S-au făcut multe pentru gos
podărirea și continua înfrumuse
țare a orașului : amenajări de noi 
zone verzi, întreținerea celor vechi, 
plantarea a 350 arbori ornamentali, 
amenajarea unui lot experimental 
pomicol pentru școală. Acțiunile pa- 

( triotice au adus o economie de 
aproape 100 000 lei.

Despre mîndria de a fi locuitor al 
celui mai tînăr oraș din Valea Jiu
lui s-a vorbit mult în adunările co
mitetelor de cetățeni, în sesiunile 
sfatului popular. Dar s-a arătat și 
faptul că gospodărirea orașului Uri- 
cani încă nu se ridică la nivelul 
cerințelor.

Mina Lupeni. Gara plinelor văz ută din cabina dispecerului.

Să pregătim temeinic 
viitorul an 
de invătămînt de partid

PROBLEME DE REZOLVAT:
• SELECȚIONAREA CU CEA MAI MARE GRIJĂ A PRO

PAGANDIȘTILOR, PREGĂTIREA LOR TEMEINICĂ ÎN PERI
OADA DE VARĂ.
• STABILIREA DE FORME DE ÎNVĂȚĂMÎNT ÎN FUNCȚIE 

DE CERINȚELE CONCRETE ALE LOCURILOR DE MUNCĂ.
• STUDIEREA POSIBILITĂȚILOR DE EXTINDERE A CER

CURILOR DE ECONOMIE POLITICĂ ȘI ECONOMIE CON
CRETĂ.
• STUDIEREA POSIBILITĂȚILOR DE EXTINDERE A 

CURSURILOR UNIFICATE CREATE EXPERIMENTAL ANUL 
TRECUT.
• INTENSIFICAREA PROPAGANDEI PRIN CONFERINȚE, 

POPULARIZAREA ȘI STUDIEREA DOCUMENTELOR CONGRE
SULUI AL IV-LEA AL PARTIDULUI.

Recent, s-a încheiat anul de în- 
vățămînt 1964/1965, Organele și or
ganizațiile de partid din Valea Jiu
lui au trecut la analizarea felului 
în care ș-a desfășurat învățămintul 
în anul care s-â încheiat și au înce
put pregătirea viitorului an școlar.

Organizarea temeinică a învăță- 
mîntului de partid constituie condi
ția esențială pentru ca viitorul an 
de învățămînt să se desfășoare la 
nivelul sarcinilor mereu sporite ce 
stau în fața muncii ideologice. De 
aceea este necesar ca birourile or
ganizațiilor de bază, comitetele de 
partid să dea cea mai mare aten
ție pregătirii temeinice a anului de 
învățămint 1965 1966.

Pe baza unor concluzii desprinse 
din desfășurarea învățămîntului de 
partid în anul 1964/1965, se cere a 
se acorda o importanță deosebită, 
de pe acum, anumitor probleme.

Cunoscînd faptul că conținutul po
litic și ideologic al învățămîntului 
de partid depinde în măsură hotă- 
rîtoare de propagandiști, selecțio
narea acestora cu cea mai mare 
grijă, trebuie să constituie o preo
cupare de seamă a tuturor organi
zațiilor noastre de partid. Viața, 
practica au demonstrat că rezulta

Cu toate că în păstrarea curățe
niei orașului se remarcă îmbunătă
țiri, totuși mai sînt deficiente în 
această direcție. Bunăoară, felul 
cum se efectuează maturatul stră
zilor, stîrnindu-se praf și făcîndu-se 
lucru de mîntuială, provoacă de-a 
dreptul indignare. De ce nu se res
pectă indicațiile date de comitetul 
executiv secției de salubritate 
IC.O. ? Și de ce autostropitoarea es- 
le văzută doar la zile mari prin 
Uricani ? Se pare că nici conduce
rea I.C.O. Petroșani nu acordă spri
jinul necesar sectorului său din 
Uricani.

Acum să ne oprim puțin asupra 
altor aspecte de gospodărire. As
pectul blocurilor, recent zugrăvite, 
este degradat de scurgerile apei de 
ploaie pe zugrăveala proaspătă, din 
cauza jghiaburilor și a burlanelor 
stricate. Nu era mai bine să se fi 
făcut mai întîi reparațiile necesar" 

tele bune în studiu, creșterea inte
resului cursanților pentru învăță
mînt se obțin numai acolo unde 
propagandistul posedă cunoștințe 
bogate multilaterale, cunoaște temei
nic politica partidului.

In viitorul an de învățămînt pro
pagandiștilor Ie revin sarcini spo
rite în vederea îmbunătățirii cali
tative a învățămîntului de partid, 
legarea lui mai strînsă de sarcinile 
pe care le ridică viața, în scopul 
sporirii eficacității studiului, creș
terii contribuției Iui la mobilizarea 
celor ce muncesc pentru înfăptui
rea Directivelor Congresului al 
IV-lea al partidului.

Toate aceste cerințe impun ca în 
rindul propagandiștilor să fie selec
ționați cei mai pregătiți membri de 
partid, cu temeinice cunoștințe poli
tice și ideologice, cu un nivel pro
fesional și de cultură generală ri
dicat. Este necesar ca în munca de 
propagandă să fie atrase mai multe 
cadre cu munci de răspundere din 
aparatul de stat și din economie, 
membri de partid care au absolvit

P. UNGUR

(Continuare in pag. 3-a)

și apoi să se efectueze zugrăvirea? 
Și încă ceva : I.L.L. nu putea găsi 
culori mai atrăgătoare (dar nu ți
pătoare) pentru spoirea blocurilor ? 
Aspectul estetic al Uricaniului este 
stricat foarte mult și de lăzile, bu
toaiele, diferitele ambalaje, adu
nate în fața unităților comerciale 
pentru a fi ridicate de I.R.V.A. O no
tă slabă pentru gospodarii orașului 
este și felul cum se prezintă piața 
de alimente, respectiv încăperile 
sale. Din cauza acoperișului clădi
rii care s-a deteriorat, plouă în In
terior pricinuindu-se stricăciuni.

Rezolvarea problemelor arătate 
mai sus trebuie să constituie o 
preocupare susținută din partea 
gospodarilor. Uricaniul să aibă în
fățișarea potrivit cerințelor și pre
tențiilor unui oraș !

VASILE COGHECI 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 

Uricani



2 STEAGUL ROȘUSPOUT-SPURT
SPARTACHIADA DE VARA

A TINERETULUI
In cadrul Spartachiadei de vară 

a tineretului — etapa a П-a pe gru
pe de asociații — sîmbătă după- 
amlază și-au dat intilnire pe are
na Utilajul din Petroșani nu mai 
puțin de șase echipe de popice, 
reprezentind tot atitea întreprin
deri și instituții din Petroșani.

Primele echipe, angajate in lupta 
pentru cucerirea titlului de cam
pioană pe centrul Petroșani, au 
fost I.P.I.P. Livezeni și Stăruința 
Petroșani (salariații sfatului popu
lar oraș regional). Conform regu
lamentului spartachiadei, s-au ju
cat 40 bile mixte (20 in plin și 20 
la izolate). Echipa din Livezeni, pre- 
zentîndu-se mai bine pregătită și 
in acelaș timp cu jucători mult 
mai tineri, a obținut victoria cu 
711 popice doborîte, fată de 561 
cit au realizat componenții echipei 
Stăruința. In continuare, jucătorii 
echipei C.C.V.J. Petroșani, mai pu
țin cpnoscători ai acestei ramuri 
sportive — cu excepția lui Dumitru

Tineri sportivi cu perspectivă
Clubul sportiv orășenesc Petro

șani, în colaborare cu Secția de 
invățămînt a orașului regional a 
inițiat recent o acțiune de depista
re a tinerilor cu înclinații spor
tive remarcabile. In acest scop, au 
fost înființate două comisii formale 
din medici, profesori de educație 
fizică și tehnicieni- Pipă în pre

zent, comisiile au asistat la com
petiții sportive, la ore de educație 
fizică și la antrenamente. încă din 
primele zile, ochii formați ai spe
cialiștilor au remarcat multi tineri 
talentați, însă lipsiți de pregătire 
tehnică. Pentru a se înlătura a- 
cest neajuns, s-a hojărit ca tinerii 
care s-au remarcat, să fie reparti
zați unor profesori de educație fi
zică, spre a fi antrenați pe ramuri 
de sport, în funcție de înclinații 
Din centrele sportive Lupeni, Pe- 
trila șl Petroșani au fost reparti
zate profesorului Bartha E. 12 fete 
in Vîrstă de 14—15 ani pentru 
handbal în 7. La atletism, tinerii 
repartizați profesoarei Peterfi V. 
au obținut rezultate remarcabile;

O duminica
. Duminică, cum s-a anunțat de alt

fel, ștrandul din Lupeni și-a deschis 
„oficial" porțile primind sutele de iu
bitori de apă răcoroasa și de plajă. 
Și oaspeții au fost intr-adevăr plă
cut surprinși de „surprizele" ce i-au 
așteptat : construcția cu arhitectura 
modernă a complexului de cabine 
și vestiare, bufet, barca pe cate 
poți vîsli ca pe un lac veritabil, 
plute, instalații de gimnastică.

Adevărata surpriză pentru toți 
musafirii ștrandului a rămas to
tuși... apa! Duminică ia ora 11, 
clnd s-a programat deschiderea 
festivă a ștrandului, cerul era a- 

Costin — nu au reușit să . calizeze 
decit 419 p. d.

A patra echipă care s-a prezen
tat pe pista arenei de joc a fost 
Forestierul din localitate. Majori
tatea jucătorilor acestei echipe au 
depășit granița celor 100 popice, 
reușind In final să realizeze 782 
popice doborîte.

Au urmat apoi echipele I.L.L. și 
Utilajul, ambele din Petroșani. A- 
ceste echipe, avînd o comportare 
meritorie, au reușit să realizeze 
815 șl, respectiv, 722 popice dobo- 
rlte.

Cu prilejul Întrecerii s-au evi
dențiat tinerii Gulută Emil (cu 145 
p. d.), Szabo Pavel de la I.P.I.P. 
Livezeni. Costin Dumitru de la 
C.C.V.J., Slager Martin și Biro 
Carol de la Forestierul, Ralasz A- 
lexandru, Simonfi Alexandru de la 
I.L.L., Morar și Cheneșiu Ioan de 
'a Utilajul Petroșani.

S. BALOI 
corespondent

Vlad Doina — 8" 5/10 la 80 m, 
Pașa Doina — 1,20 m săritură în 
înălțime, Ardeleanu Victor — 1,45 
m săritură în înălțime, Nădășan 
D. 3'05 la 1000 m, Androane Petru 
a aruncat 9,72 m cu greutatea de 
4 kg.

La seniori și senioare se conti
nuă activitatea de depistare. Pînă 
in prezent dau speranțe atleții 
Codreanu Octavian, Nlcolescu M, 
Cojocaru Nicoleta, Szoke Maria.

Ap fast organizate întreceri de. 
fotbal, pe cartiere, între copiii de 
vîrstă școlară, pentru recrutarea 
unor noi jucători în echipele de ti
neret de performanță.

In activitatea de depistare a 
tinerilor cu înclinații sportive din 
Valea Jiului am primit un sprijin 
important din partea conducerilor 
Institutului de mine, școlilor medii 
din Petroșani și Lupeni, Scolii 
profesionale din Lupeni șl Scolii 
comerciale din Petroșani.

prof. CIOFÎCA IO AN 
secretar tehnic al U.C.F.S.

Petroșani

La ștrandul
coperit de nori cenușii. Oamenii 
priveau contrariațî cerul, așteptînd 
venirea ploii. Și, deși, soarele a 
iost încă ascuns, iar printre nori 

9 La umbră + 24° C temperatura... apei din bazin ф Geoa- 
giu Іа Lupani ? • In orice caz: e foarte păcut!

ml s-a arătat nici un petic de cer 
albastru, primii optimiști și-au și 
făcut apariția la ștrand. Dacă nu 
pentru altceva, cel puțin să încer
ce apa bazinului cu... degetul. Sur
priza a fost... într-adevăr surpriză.

— In excursie ------,
Colectivele de mineri, ingineri 

și tehnicieni ale sectoarelor V și 
II de Ia E. M. Lonea, care la 1 iulie 
1985 și-au realizat angajamentele 
luate în cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului, ău fost du
minică oaspeții cabanei Voievodul 

Ia această excursie au participat 
și alți muncitori, invitați de la mi
na Lonea. Cei peste 400 de ex- i 
cursioniști au petrecut o zi plăcu
tă la pitoreasca cabană.

Tot duminică, un grup de ciclo- 
turiști și moto-turiști de la Lonea 
a efectuat prima etapă in circuit 
pe traseu] Lonea-Uricani. In cea 
de-a doua etapă, de la 11 iulie ei 
vor vizita localitatea Aninoasa, iar 
la 17 și 18 iulie vor efectua, în cin
stea celui de-al IV-Iea Congres i 
al partidului, circuitul regiunii Hu- '. 
nedoara. î

HLOPEȚCHI VASILE j 
corespondent |

p otbalul românesc a călcat cu
* dreptul în... preliminariile 

campionatului mondial, stîrnind in
teresul și comentariile favorabile 
ale cercurilor fotbalistice internațio
nale în jurul echipei naționale a 
României. Mai întii un scor net 
(3-0) cu Turcia, apoi o nouă victo
rie, de data aceasta la limită (1-0), 
dar asupra vice- 
campioanei mon
diale din Chile, 
Cehoslovacia. In 
sfîrșit, un onora
bil 1—2 ia Lisa
bona. în , compa
nia Portugaliei, 
una din cele mai bune reprezenta
tive din Europa.

Echipele care aU obținut aceste 
rezultate se prezintă într-o schim
bare atît ca alcătuire cit și ca joc, 
în raport cu anii trecuți. Această 
transformare se datorește infuziei 
de elemente tinere produse în ul
timii doi ani în fotbalul din Româ
nia. Portarul Haidu, fundașul cen
tral C. Dan, mijlocașul D. Popescu 
și atacantul Pîrcălab sau Sorin 
Avram reprezintă generații de jucă
tori ridicate dintr-o pepinieră care 
tinde să devină tot mai bogată.

Cine alcătuiește această pepinie

din dLupetu
Temperatura apei din bazin: plus 
24 grade Celsius. Și asta înainte 
de a ieși soarele de după nori.

— Parc-am ii la Geogiu-Băi I, a 

fost exclamația primului amator 
care a încercat temperatura apei.

Adevărul e că cele 24 de grade 
ale apei ștrandului din Lupeni e 
un merit al gazdelor — Asociația 
„Preparatorul" — cărora le adre

Aerul ozonat al munților cheamă, la fiecare siîrșit de săptămînă, 
mii de oameni ai muncii la drumeție. Și duminică munții ce încon
joară Valea Jiului au iost luați cu „asalt". Antrenul sporește pofta de 
mișcare. Și atunci o iolosești la jocuri tn aer liber (ca în fotografia 
de mai sus).

ră ? Copiii, zecile de mii de copii 
care trec prin mîinile unor antre
nori pricepuți, printre care multe 
foste glorii ale fotbalului românesc. 
Procesul de primenire a marilor 
echipe, din prima divizie, și a lo
turilor reprezentative are la bază 
un alt proces și mai important, al 
depistării elementelor talentate și al 

PEPINIERELE 
FOTBALULUI ROMÂNESC

pregătirii lor. Această acțiune este 
permanentă, dar în ultimii doi ani 
a luat o mare amploare, angrenînd 
sute de antrenori și profesori de 
educație fizică, ba chiar și profe
soare I... Chiar în aceste zile, marile 
stadioane și terenurile diferitelor 
cluburi fruntașe au fost luate cu 
asalt de micii fotbaliști, dornici să 
poarte — cu mîndrle — tricouri cu 
emblema echipei Dinamo, Steaua, 
Rapid sau Steagul roșu, fruntașe ale 
campionatului național.

In toate sporturile, de altfel, co
piii și adulții au la dispoziție tot 
ceea ce le trebuie pentru a se dez

săm pe această cale felicitările cu
venite. Iată surpriza cea mai plă
cută pregătită pentru noul sezon 
la ștrandul din Lupeni — sistemul 
de încălzire a bazinului. Apa a 
io,st caldă, plăcută, „сцт e mai bi
ne", a iost verdictul unanim. Soa
rele a ținut și el să vină in spri
jinul amatorilor de baie. Norii s-au 
risipit și soarele își arunca gene
ros razele peste oraș îndemnlnd 
la activitate iubitorii sportului nau
tic. In ctteva ore ștrandul a ajuns 
să găzduiască o animație deo
sebită — sute de musafiri. Apa de 
24 grade, soarele, ștrandul frumos 
amenajat au creat o ambianță în
tr-adevăr plăcută. In cadrul acestei 
ambianțe ș-au desfășurat, de alt
fel, și întrecerile sportive care au 
inaugurat noul sezon estival la 
ștrandul din Lupeni.

PROGRAMUL SPORTIV a fost 
deschis printr-un meci de polo pe 
apă disputat între echipele Prepa
ratorul Lupeni și studenții Politeh
nicii din Timișoara, ailați în prac
tică la Lupeni.

Rezultatul meciului 6—4 (2—1, 
4—3) pentru Preparatorul. Punctele 
au fost marcate de Megyeri La- 
dislau (6) de la Preparatorul și 
Egyed Mikloș (1), Cristocea Ioan 
II). Triponescu Florin (1) și Qtșa 
Ioan (1) de la oaspeți. A arbitrat 
Ardeleanu Victor.

CONCURSURILE DE ÎNOT care 
au urmat meciului de polo au fost 
cîștigate, ia sentorl. de Șir ian Vla
dimir. Preparatorul, iar la juniori 
de Atdelean Victor Пг de la 
n-eparatorul. 

volta, pentru a-și întări sănătatea, 
pentru a se fortifica . de la terenuri 
și echipament pînă la îndrumătorii 
cei mai calificați. Dar, pentru că 
nu degeaba este supranumit „spoi
tul rege", fotbalul exercită asupra 
copiilor aceeași atracție ca pretu
tindeni în lume. Aceasta face ca 
prin Vestiarele stadioanelor să de

fileze mii de co
pii. Aici, înainte 
de joc ii așteap
tă echipamentul 
și mingi potrivi, 
te vîrstei, iar 
după meci paha
re ciu lapte, dul

ciuri, sandvișuri...
In astfel de condiții, nu polate 

surprinde prea mult faptul că, a» 
pildă, la o competiție organizată de 
fosta campioană Steaua, s-au prezen
tat nu mai puțin de 265 de echipe 
de copii, ceea ce înseamnă aproa
pe 3 000 de mici fotbaliști! S-au 
perindat pe gazonul îmbietor al 
stadionului echipe de străzi, de 
cartiere, de școli și chiar din comu
ne apropiate I Timp de 12 zile s-au 
disputat zeci de meciuri pînă s-a 
desemnat cea mai bună , formație și 
cel mai talentat jucător. Iar pe tu
șă, ochii multor vechi fotbaliști — 
printre care foști internaționali re- 
putați ca Apolzan, Voinescu și Vic
tor Dumitrescu — i-au urmărit cu 
atenție.

La stadionul Dinamo din Bucu
rești — aceleași imagini, același iu
reș de copii in jurul unui antre
nor cu părul alb, fostul internațio
nal Petre Steinbach, veșnic tînăr și 
pasionat de fotbal. Privindu-i, mur
muri fără să vrei ; Din mîinile lui 
Steinbach au ieșit și vor mai ieși 
jucători.

Și nu numai el și nu numai la 
București. La Arad și Constanța, la 
Iași și la Brașov, la Ploiești și la 
Cluj, la Craiova și la Oradea, se 
desfășoară aceeași activitate febri
lă, fie în centre organizate special 
de federația română de fotbal, fie 
în cadrul unor acțiuni inițiate de 
cluburi. Prin fața unor vechi ju
cători ca Ștefan Filote, Andrei 
Mercea, Alexandru Lutz, Adalbert 
Juhas, Silviu Ploieșteanu, Gheorghe 
Fusulan, Nicolae Tătaru, Colea 
Vilcov, Dumitru Bacinschi (unul din 
primii internaționali români), Fran- 
cisc Ambru etc. au și trecut de-acum 
sute de copii. Fiecare centru a fost 
vizitat de cel puțin cite 800-1000 de 
tinere vlăstare, devenind adevăra
te laboratoare fotbalistice. Și fieca
re antrenor anunță cu mîndrie că 
a descoperit pe cel mai bun... viitor 
fotbalist.

O adevărată întrecere din care 
fotbalul românesc are numai de 
ciștigat.

(Agerpres)
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Sa pregătim temeinic 
viitorul au
de iuvătămint de partid

(Urmare din pag. l-a)

diferite școli de partid, tovarăși care 
sînt hotăriți să muncească cu pasiu
ne și se bucură de prestigiu în 
masa largă a oamenilor muncii.

Bine ^u procedat comitetele de 
partid de la E. M. Aninoasa, 
U.R.U.M.P., E. M. Lonea care au 
asigurat ca marea majoritate a pro
pagandiștilor să tie ingineri, tehni
cieni, membri de partid bine pre
gătiți din toate punctele de vedere.

Terminînd acțiunea de selecțio
nare și de confirmare a propagan
diștilor, organizațiile de partid tre
buie să înceapă să-i ajute spre a 
folosi perioada de vară ca un pri- 

'lej de îmbogățire a cunoștințelor 
prin studierea documentelor Con
gresului al IV-lea al P.M.R., a al
tor materiale. Birourile organizați
ilor de bază, comitetele de partid 
să ia toate măsurile în vederea 
creării condițiilor optime pentru ca 
propagandiștii să-și poată desfășura 
activitatea, trecînd la eliberarea lor 
de alte sarcini, cu excepția funcți 
ilor alese.

O altă problemă căreia trebuie să 
i se dea atenția cuvenită este sta
bilirea formelor de învățăraînt, orga
nizarea cercurilor și cursurilor. For
mele de învățămînt să fie stabilite 
în funcție de condiții, de cerințele 
concrete, ale fiecărui loc de muncă.

Invățămîntul de partid este un 
procds viu, dinamic, care trebuie să 
țină/mereu pas cu viața. De aceea 
la organizarea învățămîntului să se 
aibă în vedere sarcinile actuale, ne* 

' cesitatea răspindirii tot mai largi a 
cunoștințelor de teorie și practică 
economică, necesitatea dezvoltării 
continue a conștiinței socialiste a 
maselor, cultivarea atitudinii noi față 
de muncă și avutul obștesc, a dra
gostei față de patria socialistă, față 
de partid.

Să se studieze posibilitatea ex
tinderii cercurilor de studiere a eco- 
цдойеі politice șl economiei con- 
cIhVî.j cere să cuprindă cursanții cu 
pregătire politică corespunzătoare. 
De asemenea, întrucît cursurile uni
ficate create sub formă experimen
tală anul trecut s-au dovedit

eficace, să fie studiată posibilitatea 
extinderii lor.

In momentul de față există loate 
condițiile pentru a se realiza stu
diul tezelor marxist-leniniște, al po
liticii partidului intr-un mod mai 
profund, Ia un nivel mai înalt și cu 
eficacitate sporită. In acest scop, 
organizațiile de partid să îndrume 
membrii și candidații de partid, pe 
alți cursanți spre forme de învăță
mînt cum sînt: școlile serale eco
nomice de partid, universitatea sera
lă de marxism-leninism, studiul In
dividual, cicluri de lecții și confe
rințe.

Studiul individual organizat anul 
trecut pentru unele cadre didacti
ce, medici, juriști, s-a dovedit a fi 
o formă potrivită pentru cei care au 
o pregătire politică, ideologică și 
culturală corespunzătoare. De aceea 
este necesar să fie extins studiul in
dividual în viitorul an de învăță
mînt.

O sarcină importantă revine birou
rilor organizațiilor de bază în ceea 
ce privește asigurarea încadrării 
juste a cursanților în formele de 
învățămînt. Să se stea de vorbă, în 
mod individual, cu fiecare cursant; 
să se dea posibilitatea încadrării la 
învățămînt a fiecăruia după gradul 
de pregătire politică, ideologică, de 
cultură generală, după preferințele 
pentru o formă sau alta. Este nece
sar să se combată tendințele unor 
cursanți de a studia ani la rînd în 
aceeași formă de învățămînt; să se 
asigure o continuitate progresivă 
în studiu.

In perioada de vară trebuie in
tensificată propaganda prin confe
rințe. In centrul acestora să stea 
larga popularizare a documentelor 
Congresului al IV-lea al P.M.R. De 
asemenea, să se continuie ținerea 
de conferințe educative în cadrul 
adunărilor generale ale organizați
ilor de bază. Este bine ca în aceste 
acțiuni să fie folosiți propagandiștii.

Dînd toată atenția acestor proble
me, se vor asigura condițiile nece
sare ridicării calității învățămîntului 
de partid în viitorul an, creșterii 
eficacității, desfășurării activității 
cercurilor și cursurilor la nivelul 
cerințelor puse de partid.

NOTĂ

Firma mare în easâ mică
29 iunie. Grădina de vară a res

taurantului „Minerul" din Petro
șani. Cițiva clienți Ia cîteva me
se, ale căror fețe se prezentau în- 
tr-o stare de curățenie îndoielnică.

Nici un ospătar.
Clienții, oameni ai muncii, vo

ciferau :
— Asta e grădină de vară clasa 

Intii, să nu te servească nimeni... 
De ce este atunci halba cu bere 
3,50 lei ?... Unde slnt ospătarii ?... 
Unde e responsabilul ?...

Barmanul, un tînăr care la poș- 
tul său își făcea datoria, ridica 
din umeri.

— Ce să fac ? !
Și cei care doreau o halbă de 

bere se serveau singuri de la bar, 
întocmai ca la cel din urmă chioșc 
T.A P L. Se serveau singuri și plă
teau cei cincizeci de bani în plus 
la halbă, probabil pentru firma ma
re a acestui local mic.

Dacă conducerea T.A.P.L., res
pectiv tov. Grădinaru Moise, șeful 
serviciului comercial, ar fi auzit ce 
spuneau despre această lipsă de res
pect pentru comerț, ș-ar fi făcut 
mic, mic de tot. Că altceva și așa 
știm că nu ar fi întreprins.

PROGRAM DE RADIO
7 iulie'

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Jocuri interpretate la fluier și la 
cobză; 5,35 Gimnastica de învio
rare,- 6,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 6,10 Gintă surorile 
Cossak și Nicolae Nițescu; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 
Miniaturi vocale și orchestrale,- 
7.00 Radiojurnal; 7,15 Din melo
diile festivalului San Remo 1964 
în interpretarea orchestrei Gino 
Mescoli; 7,30 Sfatul medicului ; 
Programul zilei școlarilor in tim
pul vacanței; 7,35 Anunțuri, muzi
că; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 Sumarul presei; 8,35 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 9,00 
„Dialog cu muzica ușoară"; 9,38 
Recital Pablo Casals,- 10,00 Bule
tin de știri; 10,03 Soliști și forma
ții de muzică ușoară; 10,30 Replici 
ale vieții noi — înregistrări din

spectacole prezentate pe scena ce
lui de-al IV-lea Festival „I. L. Ca- 
ragiale",- 10,45 Opera „Scara de 
mătase" de Rossini,- 12,00 Buletin 
de știri; 12,03 Muzică ușoară inter
pretată de Maia . Kristalinskaia; 
12,15 „Din viata muzicală a ora
șului lași"; 12,55 Recital de opere
tă; 13,15 Concert de prînz; 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 Muzică popu
lară; 15,00 Melodii îndrăgite; 15,30 
Concertul în Re major pentru pian 
și orchestră de Nicolae Buicliu; 
16.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic,- 16,15 Compozitorii intîm- 
pină cei de-al IV-lea Congres al 
Partidului cu noi cîntece : „Pe 
drumul marelui partid" de Vasile 
Popovici. versurile de Vlaicu Bir- 
na,- 16,30 Roza vinturilor,- 17,00 In- 
terpreti de muzică ușoară : Lucky 
Mannpscu, Bobby Winton, Line

CE E MAI 
SEMNIFICATIV

(Urmare din pag. 1-b)

trimite, iară rezerve, pe ur
mele oamenilor. Pe urmele lot 
la preparația de la Coroești, 
la stafia de epurare a apelor 
de Ia Lupeni, lucrări de o deo
sebită importantă la care echi
pa și-a adus contribuția de loc 
modestă. Pe urmele lor, la li
nia de 35 kV Lupeni -Uricani, 
prin vînt, prin ploaie, ou ar
șiță, de-a lungul unui traseu 
de peste 7 km cu stilpi de 
înaltă tensiune — dantele de 
tier, aramă și porțelan — în
șirați pe versanti sau pe 
piscuri în inima peisajului mon
tan de o frumusețe sălba
tică. De acolo s-au intors lă
cătușii cu trei luni mai repede 
de cit era prevăzut, cu bronzul 
soarelui și al vinturilor pe 
față și cu optimismul și ga
ranția succeselor în sufletul, 
mintea și mîinile lor. Aici la 
Paroșeni, cei cinci din echipa 
de lăcătuși (Popa Ion, Brîndușe 
Aurică, Mota Ion, Dozsa Ar
pad, Naharniuc Nicolae) lu
crează la montarea compre- 
soarelor pentru producerea e- 
nergiei pneumatice, atit de 
necesară minerilor de la cea 
mai tînără exploatare a Văii 
— Paroșeni.

D e pe dealurile de
Uricani — spunea

pa loan — 
aci la Paroșeni.

am venit 
încă mai lu

crau cei de la construcții în
capătul celălalt al halei com- 
presoarelor, cînd noi am în
ceput să ne măsurăm puterile
și priceperea cu compresoa- 
rele acestea de peste 14 tone 
fiegare. Pînă acum am montat 
două. Urmează al treilea. Pină
la 23 August vrem să punem 
in funcție toate cele 4 corn- 
presoare cite trebuie montate
aici. Și le vom monta cu sf- 
rjuranță. Poate vă miră sigu
ranța noastră. Știți de unde 
vine ea, de ce e frumoasă și 
rodnică munca noastră f Pen
tru că noi sîntem o familie 
nu o echipă. Trei din cei 5 ai 
noștri au învățat meseria pe 
șantier. Bucuriile unuia sînt 
bucurii comune. La necazul 
unuia punem umărul și sufle- 
tul toți. Cu asta am spus ce 
e important în munca noastră.

Г\іп discuția aceasta afli 
răspuns întrebării de la 

Începui. Oamenii aceștia reu
șesc să săvîrșească lucruri 
frumoase și durabile pentru 
că au întipărită în minte și în 
suflet conștiința faptului că 
omul trebuie să trăiască pen
tru alții și pentru sine.

„Intîi să știm bine ce avem 
de făcut 1". E un principiu bun 
de muncă al lăcătușilor din e- 
chipa lui Popa Ion care lu
crează in prezent la montarea 
compresoarelor.

Renaud, Alin Noreanu, Cristina 
Garnet, Maria Nițeva. Christel 
Schulze, Bobby Solo,- 17,30 Pro
gram de muzică populară cerută 
de ascultători; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Muzicieni la microfon 
despre succesele artei muzicale 
românești; 18,40 Varietăți muzi
cale; 19,15 Tribuna radio; 19,30 
Soliști de muzică ușoară : Rodica 
Paliu, Briand Hyland. Rosita N1- 
kolova, Ionel Miron, Jenny Petra, 
Georges Guetary; 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Pagini alese 
din muzica de estradă,- 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 „O sea
ră încfntățoare" — muzică ușoară; 
21,15 „Autograf pe o carte nouă", 
21,30 Concert de muzică populară; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic,- 22,20 Cîntă Andy Williams; 
22,35 Seară de balet : „Tricornul" 
de Manuel De Fala (montaj muzi- 
căl-literar); 23,17 Noapte de vară 
—- muzică ușoară; 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de

PUBLICITATE

Autobaza I.R.T.A. Petroșani

Angajează muncitori necallflcafi pentru cursurile 
de calificare de scurtă durată în meseria de 
mecanici auto.

Solieitanții trebuie sa îndeplinească 
urm&toarele condiții :

— să fie absolvenți a 7-8 clase elementare
— să aibă stagiul militar satisfăcut
— să nu depășească vîrsta de 35 de ani

Relafii suplimentare la sediul autobazei Petro
șani, serviciul personal, strada Cărbunelui nr. 4.

Preparația cărbunelui Soruești
angajează imediat următorii muncitori calificați;

«— funiculariști 
mayinîști funiculariști 
mecanici de troliu

Cei interesat: se vor adresa la sediul preparăției din orașul 
Vulcan.

știri; 7,35 Recital Peter Hinnen — 
muzică ușoară,- 7,45 Recomandări 
din program,- 7,50 Parada melo
diilor; 8,30 Voci ce nu se pot uita : 
Lily Pons, Toți dai Monte, Feodor 
Șaliapin, Florica Cristoforeanu, 
Benvenutto Franci, Maria Caniglia, 
Ezio Pinza; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 Cîntece și jocuri populare 
din Muntenia; 9,30 Fragmente din 
opereta „Boccaccio" de Suppe; 
10,00 Pianistul Marek Jablonski 
(Canada), interpretează Sonata în 
Sol major opus 78 de Schubert; 
10,31 Tineri soliști de muzică u- 
șoară; 10,45 Piese corale; 11,00 
Buletin de știri,- 11,03 Soliști și 
formații artistice de amatori ale 
căminelor culturale și caselor de 
cultură,- 11,30 Caleidoscop muzi
cal: 12,41 Piese românești interpret 
tate de fanfară; 13,00 Buletin de 
știri; 13,03 Duete din opera „A- 
drienne Lecouvreur" de Cilea; 
t3,30 De toate pentru toți; 14,25 
Dans din opera „Bijuteriile mado
nei" de Wolf Ferrari; 14,35 Două

inimi și o melodie — muzică u- 
șoară; ,5,00 Buletin de știri; 15,10 
Valsuri și polci interpretate de 
fanfară; 15,40 Cîntă Lavinia Slă- 
veanu și Norocel Dimitriu; 16,00 
Muzică populară; 17,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 17,15 
Cîntece pentru cei mici; 17,30 
Sfatul medicului : Programul zilei 
școlarilor în timpul vacanței; 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Pagini din operete; 18,30 Capo
dopere ale literaturii universale ; 
„Goya" de Lion Feuchtwanger; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 „Am 
îndrăgit o melodie" -— muzică U- 
șoară,- 19,30 Program de romanțe,- 
20,00 Dansăm șj miercuri; 21,00 
Radiojurnal. Sport,- 21,20 Cîntece 
aproape uitate; 21,40 Interpret! ai 
muzicii lui Chopin : Dinu Lipatti; 
22,07 Parada jazzului; 22,30 Mari 
cîntăreți : Jussy Bjorling, Wolf
gang Windgassen și Joan Suther
land; 23,00 Buletin de știri; 23,45 
Melodii In noapte; 0,52 Buletin de 
știri.
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№ аШ ale aviației шюпе Miva 
lerittfiiler 8. B. ViMam

Rezultatele alegerilor
1 parlamentare din Japonia scurt

HANOI 5 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat, la 5 iulie, 
un mesaj Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din 
Vietnam, in care se arată că la 4 
iulie mai multe grupuri de avioa
ne americane au pătruns în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam și au bom
bardat și mitraliat regiuni populate 
și numeroase obiective economice 
din provinciile Hoa Binh și Thanh

împotriva agresiunii americane 
în Vietnam

LONDRA 5 (Agerpres).
La chemarea Mișcării naționale 

de tineret pentru dezarmarea nu
cleară, un mare număr de tineri au 
ieșit duminică pe străzile Londrei, 
pentru a condamna agresiunea a- 
mericană în Vietnam. Demonstra
ția a fost precedată de un mitiMg 
în Piața Trafalgar, la care au luat 
Cuvintul mai mulți reprezentanți 
ai organizațiilor studențești. Ei au 
subliniat cauza dreaptă a poporu
lui vietnamez, arătînd că Statele 
Unite sînt acelea care încalcă a- 
cordurile de la Geneva cu privire 
la Vietnam. A fost, de asemenea, 
condamnată inițiativa de a se crea 
o „misiune, de pace a Common- 
wealthului" pentru Vietnam. In 
timp ce trupele australiene iau 
parte la acțiunile agresive din 
Vietnamul de sud, iar guvernul bri
tanic sprijină politica americană, 
cum poate fi luată în serios așa- 
ziea intenție a Commonwealthului 
de a institui pacea în Vietnam, a 
declarat în cuvîntul său Tarig Aii, 
unul din conducătorii Uniunii stu
denților de la Universitatea din 
Oxford.

Pafriojii sud-viefnamezi 
au lansat un nou atac

ȘAIGON 5 (Agerpres).
Forțele patriotice sud-vietnameze 

au lansat luni dimineața un nou 
atac în regiunea localității Ba-Gia, 
din Provincia Quang Ngai. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al forțelor 
armate americane un batalion de 

. patrioți înarmați a pătruns cîteva 
minute, sub tirul mortierelor, în- 
tr-un punct bine întărit, folosit pen
tru apărarea localității Ba-Gia. 
După ce au capturat mai multe ar
me și echipament militar, patrioții 
sud-vietnamezi s-au retras. Purtă
torul de cuvînt a arătat că pierde
rile suferite de trupele guverna
mentale sînt foarte grele, mențio- 
nînd că printre morți și răniți se 
află doi militari americani. Cores
pondentul agenției A. P. transmite, 
însă, că numărul morților și răni 
ților se ridică la 200.

Acest act al forțelor patriotice 
are o mare importanță, deoarece 
Quang Ngai-ul se află la numai 
35 km sud de importanta bază a 
infanteriștilor marini americani de 
la Chu-Lai. După cum se știe, la 
sfîrșitul lunii mai, tot în această

Provocări ale avioanelor 
și navelor de război americane 
îmootriva R. P. Chneze

PEKIN 5 (Agerpres).
Agenția China nouă transmite că 

la 5 iulie două avioane militare a- 
mericane au pătruns în spațiul ae
rian al R. P. Chineze — în regiunea 
provinciei Guandun. In aceeași zi, 
o navă de război americană a pă
truns în apele teritoriale chineze 
la est de Insula Hainan, provincia 
Guandun.

Hoa. In aceeași zi, avioane ama. 
cane au atacat orașul Nam Dinh, 
au bombardat și mitraliat numeroa
se centre populate și puncte indus- | 
triale;! săvîrșind astfel noi crime ! 
împotriva poporului vietnamez.

-Misiunea de legătură protestea
ză împotriva acestor acte criminale 
și cere guvernului S.U.A. să pună 
capăt o dată pentru totdeauna ac
tivităților îndreptate împotriva R.D. 
Vietnam și a războiului agresiv din 
Vietnamul de sud.

In cuvîntul lor, reprezentanții 
studenților au cerut ca Anglia, în 
calitate de copreședinte al Confe
rinței de la Geneva, să-și îndepii 
nească obligațiile ce-i revin.

Participanții la miting s-au în
dreptat, apoi spre ambasada ame
ricană și reprezentanța Australiei, 
unde au depus scrisori de, protest 
împotriva agresiunii în Vietnam.

In cartierul Fleet-Street. unde se 
află redacțiile majorității ziarelor 
britanice, demonstranții au scandat 
lozinci prin care cereau ca eveni
mentele din Vietnam să fie rela
tate de presă în mod obiectiv.*

COPENHAGA 5 (Agerpres).
Duminică, în fața ambasadei a- 

mericane din Copenhaga a avut loc 
o demonstrație studențească, în 
semn de protest fată de politica 
americană în Vietnam. Republica 
Dominicană și Congo. Demonstran
ții purtau plancarde și scandau lo
zinci, prin care condamnau agre
siunea americană. Au fost rășpîn- 
dite manifeste în care cerea
trupelor americane să părăsească 
Vietnamul.

regiune, forțele patriotice au lan 
sat atacuri, care au provocat pier 
deri grele trupelor guvernamentale 
Două batalioane, care au căzut în- 
tr-o ambuscadă a patrioților, au 
fost decimate, iar cel de-ăl treilea 
a suferit pierderi grele.

Agențiile americane de presă a- 
nunță totodată, că luni dimineața, 
bombardierele strategice americane 
de tipul „B-52", care au decolat de 
la baza Guam, au întreprins pen
tru a doua oară raiduri și au bom
bardat o regiune sud-vietnameză 
aflată sub controlul forțelor pa
triotice situată la aproximativ 60 
km nord-est de Saigon. Potrivit de
clarațiilor unui purtător de cuvînt 
al forțelor armate americane în 
Vietnamul de sud, acest atac a a- 
vut drept scop „să intimideze duș
manul (forțele patriotice — N. R.j, 
să împiedice operațiile acestuia, să 
distrugă liniile de comunicație și 
să demoralizeze trupele sale".

In legătură cu criză de guvern 
din Republică Araba Yemen

GAIRO. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite:

Demisia primului ministru al . 
Republicii Arabe Yemen, Ahmed 
Mohamed Noman, intervenită în- 
tr-o perioadă cînd eforturile de 
mediere între părțile angajate în 
conflictul yemenit păreau mai a- 
proape ca oricind să-și atingă sco
pul, a surprins majoritatea obser
vatorilor politici. Dar, din simplul 
fapt că Noman, abia sosit la Cai
ro, și-a prezentat demisia Comisiei 
însărcinate cu traducerea în viață

TOKIO 5 (Agerpres).
Deși luni Seara rezultatele defi

nitive ale alegerilor pentru reîn
noirea celor 127 de deputați din Ca
mera Superioară a Japoniei nu se 
dăduseră încă publicității, agențiile 
de presă relevau cîteva date care 
scot în evidență scăderea popu
larității Partidului liberal democrat 
aflat la putere. Evenimentul cel 
mai comentat îl constituie eșecul 
total înregistrat de candidații parti
dului de guvernămînt în circum
scripția Tokio. In această circum
scripție, toate cele patru mandate 
au fost cîștigate de partidele co
munist, socialist, Komeito și inde
pendenți. Atrage, de asemenea, a- 
tenția decalajul mare intre numă
rul de voturi obținut de candidatul 
comunist, Sanzo Nosaka (611 259), 
și cele obținute de candidatul gu- 
-c-rnamenial Hikotake (445 566). A-

SUDAN

Criza guvernamentală 
se menține *

KHARTUM 5 (Agerpres).
Duminică a avut loc la Khartum 

o ședință a Consiliului de Miniștri 
al Sudanului în cadrul căreia Ah
med Mohamed Mahgoub a încer
cat să rezolve actuala criză pro
vocată de demisia din guvern a re
prezentanților provinciilor meridio
nale. încercările lui Mahgoub de 
a rezolva această criză, transmite 
agenția Reuter, au suferit un eșec. 
După ședință, doi reprezentanți ai 
partidului sudist, Sanu, Alfred Wiu,

S. U. A. pregătește extinderea 
războiului în Laos

KHANG KHAY 5 (Agerpres).
Reprezentantul Comandamentului 

suprem al Forțelor Patet Lao, 
Fun Sipasat, a adresat o te
legramă Comisiei Internaționale 
de supraveghere și control din 
Laos în care protestează împo
triva „intensificării pregătirilor 
desfășurate de agresorii americani 
în vederea extinderii războiului din 
Laos". In telegramă este denunțată 
construirea unor noi baze militare 
aeriene americane și introducerea 
în Laos a unei mari cantități de 
armament și material de război a- 
merican, precum și prezența a nu
meroși militari americani. „In pre
zent, la Vientiane și Savannakhet 
există peste 2 000 de consilieri a- 
mericani" — se arată în telegra
mă. Toate aceste acte menționează 
documenlul, „constituie o violare 
flagrantă a acordurilor de la Gene
va din 1962, cu privire la Laos și 
agravează situația în țară, amenin- 
țînd, totodată, pacea și securitatea 
țărilor din Indochina și întreaga 
Asie de sud-est. Se cere Comisiei 

a rezoluțiilor Conferinței de la 
Khamer pentru reconciliere națio
nală (Comisia îndeplinește în pre
zent rolul Consiliului consultativ al 
Yemenului) și nu președintelui 
Abdullah al Sallal îi determină pe 
unii observatori să creadă că în
tre primul ministru și șeful statu
lui au intervenit o serie de neînțe
legeri care au dus la demisia Iui 
Noman.

In vederea reglementării crizei 
de guvern din Republica Arabă 
Yemen, la Cairo au loc în prezent 

genția U.P.I. constată că este pen
tru prima oară cînd „liberal-demo- 
crații sînt complet eliminați in a- 
legeri in capitală". La rîndul ei, 
agenția Reuter apreciază că „pri
mul ministru Sato a primit o lovi
tură acută din partea alegătorilor". 
Rezultatele preliminare arată că 
partidul de guvernămînt a obținut 
61 de locuri, Partidul socialist — 
32 Partidul Komeito — 8, Partidul 
comunist — 2, Partidul socialismu
lui democratic — 2, iar indepen
denții — 1.

Deși practic partidul de guver
nămînt și-a asigurat majoritatea, 
observatorii de presă subliniază că 
platforma liberal-democrată este 
serios amenințată și că se așteap
tă ca socialiștii să obțină un plus 
de cel puțin zece locuri fată de a- 
legerile trecute.

ministrul agriculturii, și Alfred 
Wol, și-au anunțat demisia.

Totodată, agențiile de presă a- 
nunță că în capitala sudaneză au 
avut loc demonstrații de protest 
împotriva hotărîrii guvernului de 
a elibera un grup de membri care 
au făcut parte din guvernul mili
tar al generalului Ibrahim Abboud. 
Polițja a intervenit pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți care au 
cerut ca aceștia să fie deferiți 
justiției.

internaționale să adopte măsuri în 
vederea încetării pregătirilor im
perialiste de extindere a războiului 
în Laos și pentru respectarea cu 
strictețe a acordurilor de la Ge
neva.

Un puternic uragan 
în Italia

ROMA 5 (Agerpres).
In nordul Italiei a avut loc un 

uragan foarte puternic. Primele 
statistici arată că peste 100 de per
soane au fost rănite, 12 omorîte, 
iar un număr foarte mare de clă
diri s-a prăbușit. Numeroase auto
mobile care circulau pe Autostra
da Soarelui au fost proiectate pe 
cîmp. De asemenea, s-au rupt fi
rele de electricitate și a fost în
treruptă circulația trenurilor.

Epicentrul uraganului a fost lo
calizat în regiunea Fiorenzuola 
d'Arda, la o distanță de 50 km la 
nord de Fidenza Se consideră că 
daunele cauzate de furtună se ri
dică la 1 500 milioane de lire.

convorbiri între diverse personali
tăți yemenite. Convorbirile au de 
asemenea, ca scop să-l 1 determine 
pe Ahmed Mohamed Noman să-și 
retragă demisia. In acest scop la 
Cairo a sosit o delegație a Consi
liului republica yemenit condusă 
de Abdel Rabman Irieni. După în
trevederea de duminică dintre Irieni 
și Noman se pare că încercarea de 
a-1 determina pe acesta din urmă 
să renunțe la demisie nu a dat 
rezultate.

O telegramă transmisă din Sanaa 
de agenția Associated Press anun
ță că președintele Abdullah al 
Sallal a hotărît să constituie un 
nou guvern avînd în fruntea sa 
pe Hamund el Gaefi.

TOKIO. Citind surse autorizate, 
agenția France Presse scrie că pre
ședintele Franței, Charles de Gaulle, 
a acceptat să primească vizita mi
nistrului industriei și comerțului 
exterior al Japoniei, Takeo Miki. 
Acesta va sosi în Franța la 6 iu
lie și va avea întrevederi cu pre
ședintele Franței, în legătură cu 
situația politică internațională, și, 
îndeosebi, cu situația din Vietnam.

I BERLINUL OCCIDENTAL. In Ber
linul occidental a avut loc o se
siune secretă, de două zile, a con
ducerii Uniunii liberale internațio
nale. Cu acest prilej, liderii libe
rali din zece țări europene au dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că „criza de la Bruxelles 
a Pieței comune pune în pericol 
viitoarea integrare europeană".

RANGOON. Consiliul revoluțio
nar al Birmaniei a naționalizat pa
tru din principalele spitale con
struite de misionari, se anunță în- 
tr-un comunicat publicat luni la 
Rangoon. întregul echipament me
dical de care dispun spitalele a 
fost trecut în proprietatea guver
nului birmanez. у

WASHINGTON. Greva începută 
acum patru zile de electricienii 
Societății „General Dynamics Cor- 
poretion", una dintre cele mai 
mari producătoare de submarine a- 
tomjce din S.U.A., a cuprins dumi
nică pe toți cei 12 000 de angajați. 
Uzina a fost închisă. Tratativele 
privind contractul de muncă au 
fost amînate pînă marți.

J
SYDNEY. Un număr de 56 0ЙВ. de 

lucrători din transportul de st a/.fe
roviar și auto din Noua Galie de 
Sud (Australia) au declarat luni o 
grevă de*24 de ore în sprijinul re
vendicărilor lor privind sporirea 
salariilor. La grevă participă mem
bri ai 26 de sindicate din acest stat.

BUDAPESTA. La Szazhalombatta, 
în apropiere de Budapesta, se con
struiește o nouă rafinărie, cea mai 
mare din țară. Șe prevede că a- 
ceastă rafinărie, care a intrat par
țial în funcțiune, să prelucreze a- 
nual 3 milioane tone petrol.

BELGRAD. Agenția Taniug anun
ță că asupra sudului Serbiei s-a 
dezlănțuit o puternică furtună. Vîn- 
tul, suflînd cu o viteză de 100 km 
pe oră, a culcat la pămînt semă
năturile pe o suprafață de 20 000 
ha, a întrerupt liniile rețelei tele
fonice și telegrafice, precum și li
niile de înaltă tensiune. Grindina, 
a atins pe alocuri mărimea unui 
ou de găină.

BELGRAD. In seara zilei de 4 iu
lie aparatele seismologice din 
Skoplje (Iugoslavia) au înregistrat 
un cutremur de gradul 4—5 cu epi
centrul în orașul Skoplje. Acesta 
este al 603-lea cutremur înregistrat 
de la catastrofa din 26 iulie 1963. 
Nu s-au semnalat victime și pagu
be materiale.

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că guvernul britanic a hotărît 
să mențină contingentul său de 
infanterie marină în "insula Mauri- 
ciu trimis în luna mai la cererea 
guvernatorului insulei.

PEKIN. La invitația președintelui 
R. P. Chineze, Liu Șao-ți, și a pre
mierului Consiliului de Stat. Ciu 
En-lai, președintele Republicii So
malia, Osman Aden Abdullah, va 
face o vizită de prietenie în Chi
na, în a doua jumătate a lunii iulie.
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