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Simpozion literar 
„Tudor Arghezi

Comitetul orășenesc pentru cul
tură și artă Petroșani a organizat 
duminică, 5 iunie, la ora 10,30, în 
sala 
zion

In
bit:

clubului C.C.V.J., un simpo- 
literar „Tudor Arghezi".
cadrul simpozionului au vor- 

prof. Munteanu Mircea, despre
„Viața-și opera lui Tudor Arghezi", 
prof. Hogman Cornel „Ascensiunea 
poetică și lirică religioasă a lui T. 
Arghezi" și prof. Verzan Marin 
despre „Aspectele sociale reflecta
te în poezia lui Arghezi".

Aspect din atelierul sec- 
* ției de construcții meta

lice a U.R.U.M.P. ►

„PREMIERA"
pe șantierul Petrila

Constructorii de pe 
șantierul de locuințe de 
Ia Petrila au pus la 
jmnct ultimele amănunte 
legate de începerea gli- 
sării blocului I 2, iar ieri, 
primii metri cubi de be
ton. au fost turnați în 
cotrajul glisant.

.Blocul I 2 va avea o 
distribuție interioară deo
sebită de a celorlalte blo
curi ' executate pînă a- 
cum la Petrila și în Va- 
i^a Jiului; va cuprinde 
120 de apartamente — 
garsonieră destinate tine
rilor . necăsătoriți.

11 li i i n

In cursul acestui an, 
două astfel de blocuri 
se vor executa la Petri
la. Cel de-al II-lea, I 1, 
are deja fundațiile tur
nate, 
gheri 
mănu 
Ioan, 
condusă de Oșvat loan, 
li s-au alăturat acum 
brigăzile de betoniști și 
zidari fațadiști; căci mer- 
gînd pe calea experienței 
acumulate, constructorii 
de la Petrila vor execu
ta concomitent cu glisa
rea și finisarea exterioa
ră a blocului.

Brigăzilor de dul- 
conduse de Gea- 
Mihai și Gyorgy 
și cea de fierari

ROADE ALE GÎNDIRII CREATOARE
au făcut 

tehnico-administrative 
economice ale Văii 

propuneri în vederea 
procesului de pro- 

de

privește reducerea posturilor nepro
ductive și creșterea procentajului 
de muncitori productivi. In urma 
propunerilor făcute de colective, la 
minele Vulcan, Aninoasa, Lonea și 
Uricani 130 de muncitori neproduc

LUCRURI
BUNE IN 1
PREZENT 
$1 PER-
SPECTIVÂ i

An de

De la constituirea lor, adică în 
decursul a 4 luni, colectivele ae 
specialiști de cercetare 
conducerilor 
din unitățile 
Jiului 290 de 
perfecționării
ducție și a muncii. Un număr 
159 de propuneri au fost aplicate. 
Cei peste 150 de specialiști care 
activează în cadrul colectivelor de. 
cercetare nu s-au mărginit doar la a 
efectua studii, analize și a face 
propuneri ci au sprijinit efectiv or
ganele tehnico-administrative în
înfăptuirea propunerilor, în soluțio
narea problemelor curente ale
producției. Eficacitatea jactivității de 
cercetare nu a întîrziăt.

Organizarea superioară a produc
ției și a muncii prin utilizarea mai 
judicioasă a efectivelor, a con
stituit o temă primordială în activi
tatea colectivelor de specialiști. La 
acest capitol, eficienta cercetărilor 
e concludentă îndeosebi în ceea ce

Colectivele 
de cercetare ia lucru

tivi au fost trecu ti la lucrări pro
ductive și de întreținere.
, In cadrul mai multor exploatări, 
șantiere, precum și întreprinderea 
forestieră a fost luată în studiu or
ganizarea depozitelor de materiale. 
Concluziile trase în urma acestor 
studii demonstrează necesitatea in
tensificării eforturilor în direcția ex
tinderii mecanizării la descărcarea 
și încărcarea materialelor de masă, 
dispecerizarea operațiunilor în de-

și-au arătat eficiența. Astfel, 
M. Petrila s-a mărit capaci- 
de depozitare, printr-o mai 
utilizare a suprafeței depozi- 
a fost pusă în funcție o lo-

în vagonete, 
împărțire a 
locațiile la 
alte exploa-

Pe lîngă sfatul popu
lar al orașului Lupeni 
funcționează mai multe 
comisii 
care-și 
vitatea 
tați. O 
tuoasă 
an comisia de sănăta
te și prevederi sociale. 
In centrul preocupării 
sale stă îmbunătățirea 
stării de sănătate a 
populației și prevenirea 
îmbolnăvirilor. Cei 18 
deputați din comisie au 
inițiat mai multe ac
țiuni în această direc
ție. Astfel, cu concursul 
comitetului executiv și 
al deputaților Bidea E- 
caterina. Alb Carol, 
Cîmpeanu Anca, Szac-

-..........................Ta-

permanente în 
desfășoară acti- 
zeci de depu- 
activitate fruc- 
duce în acest

sko Elisabeta, A.

INTERVIU

In aprovizionarea 
cu produse petrolifere

an, transportul rutier al Văii Jiului cunoaște o
tot mai largă dezvoltare. Sute de autobuze asigură buna des
fășurare a transportului de călători în comun, camioane în
cărcate cu mărfuri se încrucișează cu autoturismele cumpă
rate din economii de numeroși oameni ai muncii. Hrana mij
loacelor de transport rutier este asigurată prin unitățile de 
desfacere a produselor petrolifere ale unității Competrol din 
Petroșani.

In dorința de a afla modul în care este asigurată apro
vizionarea cu produse petrolifere a Văii Jiului am solicitat 
tovarășului MtRZA HOREA, șeful unității Competrol din Pe
troșani un interviu pe această temă.

borski, N. Mănoiu ș.a. 
comisia a venit în aju
torul personalului, me- 
dico-sanitar din locali
tate în acțiunea de vac
cinare întreprinsă pen-

sanitare
tru prevenirea bolilor 
infecto-contagioase. îh 
urma acestei acțiuni, 
au fost vaccinați peste 
17 000 de adulți și copii.

Comisia permanentă 
de sănătate și preve
deri sociale (resp. tov. 
Furdui Romulus) a spri
jinit personalul medical 
din cadrul spitalului 
Lupeni în reraionarea 
circumscripțiilor, recru
tarea de noi donatori 
de singe voluntari, mo
bilizarea populației la 
diferitele manifestări e- 
ducativ-sanitare etc.

In acțiunile între
prinse s-au remarcat în 
mod deosebit deputa
tele Crainic Ioana și 
Polak Laura care, în 
circumscripțiile lor, au 
desfășurat o muncă 
susținută de mobilizare 
a cetățenilor la cercu
rile de citit și la con
cursurile sanitare. Ele 
au militat neobosit pen
tru aplicarea normelor 
de igienă în locuințele 
cartierului unde-și des
fășoară activitatea.

Jn întreprinderile din 
localitate de asemenea 
au loc acțiuni medico- 
sanitare menite să men
țină capacitatea de 
muncă a salariatilor, 
să prevină îmbolnăvi
rile profesionale. Exa
minările medicale com
plexe executate la mi
na Lupeni, preparație, 
F.F.A. „Viscoza" ’ 
pul cunoașterii 
de sănătate a 
torilor, au fost 
sprijinite de către de
putății Racolta Ana, 
Kacsic Mihai și alții.

în soo- 
stării 

munci- 
intens

Dr. NICOLAE ALDICA 
Lupeni

Acțiuni multiple cu cartea

O vecinătate 
plăcută — urba
nism modern, ar
hitectură 
trială și... 
Cartierul 
Lupeni.

indus- 
ndtlrră..

Braia

pozitele mari și a dirijării materia
lelor spre locurile de muncă. Si in 
acest domeniu propunerile făcute ae 
specialiști, în urma studiilor efec
tuate, 
la E. 
tatea 
bună 
tului,*
pată mecanică pentru încărcarea ni
sipului și balastului 
iar printr-o rațională 
efectivelor s-au redus 
vagoane. La Dîlja și
țări s-a îmbunătățit aprovizionarea 
cu materiale a abatajelor și lucră
rilor de investiții.

Eficiență au avut și măsurile pre
conizate de colectivele de specialiști 
și la celelalte. unități: la mina , Vul
can s-a întocmit un grafic de lu
cru pentru utilizarea mai intensă a 
■combinei KWB-2, grafic care ’pre
vede tăierea a trei fîșii pe zi în 
vederea creșterii productivității 
muncii. In urma aplicării propuneri
lor făcute, viteza de avansare a 
frontului de lucru a crescut de la 
1 m la 1,2 m pe zi, tinzînd să ajun
gă la 1,5 m pe zi. La preparația 
Coroești s-au obținut rezultate în 
ceea ce privește reducerea umidi
tății la toate sorturile de cărbune 
preparat, iar la preparația 
s au aplicat măsuri pe baza 
consumul specific de barită 
dus cu aproape 50 la sută.

La U.R.U.M.P. s-au soldat
măsurile aplicate 

colectivului de specia- 
reducerea producției 

In lunile martie — a-

Lupeni 
cărora 
s-a re-

cu bu
lană eficientă 

propunerea 
liști p'entru 
neterminate.
prilie a.c., stocul de produație ne
terminată a fost redus cu 2,8 mili
oane lei.

Colectivul de speciliști
I.

— Care sînt căile folosite 
. pentru satisfacerea cerințelor 
mereu crescînde de produse 
petrolifere ?

- In scurta perioadă de cînd gi
rez această funcție am avut prile
jul să constat unele deficiențe ce 
produceau perturbatii în aprovizio
narea ritmică și din abundență a 
Văii Jiului cu produse petrolifere. 
Vreau să mă refer în primul rînd 
la slaba legătură ce exista cu baza 
de aprovizionare din Timișoara, 
prin dare ni se livrează produsele, 
precum și solicitarea de comenzi 
Ce nu puteau satisface pe deplin 
cerințele mereu crescînde ale trans
portului rutier din Valea Jiului. Se 
impunea deci o strînsă legătură cu 
baza, o mai judicioasă planificare 
a comenzilor. Au existat bineînțe
les și unele greutăți obiective. Cînd 
f«rc această afirmație, mă refer în 
primul rînd Ia capacitatea redusă 
a rezervoarelor, care nu permite 
aprovizionarea cu cantități mai 
mari de produse. Acest neajuns 
va fi înlăturat în viitor prin con
struirea unui nou depozit de pro
duse petrolifere la Livezeni. Pînă 
atunci însă, prin folosirea mai de-

plină a posibilităților existente, 
bucurîndu-ne de ajutorul permanent 
pe care îl primim din partea con
ducerii bazei din Timișoara, ne 
străduim să asigurăm o aprovizio
nare fără goluri cu produse petro
lifere.

— Cum asigurați aprovizio
narea populației cu butelii de 
gaze lichefiate ?

— Aprovizionarea oamenilor mun
cii cu butelii de aragaz a fost cum 
s-ar spune nodul nostru gordian, 
înainte vreme treceau săptămîni 
in șir fără să se poată onora • co
menzile. In asemenea condiții nu e 
de mirare că reclamțiile și sesiză
rile se țineau lanț. Golurile în a- 
provizionare își au explicația în 
faptul că suplimentarea cotei de bu
telii nu s-a făcut în aceeași pro
porție cu creșterea numărului de 
aragaze. Deficiente mt existat și de 
ordin organizatoric în deservirea 
la domiciliu a solicitantilor. In pre
zent, putem afirma că aproviziona
rea cu butelii de aragaz se desfă
șoară în bune condițiuni. Mărturie 
stă faptul că în momentul de față

La biblioteca comple
xului C.F.R. Petroșani se 
desfășoară o activitate 
susținută cu cartea. Un 
interes deosebit au sus
citat recenzia lucrării 
„Un vals pentru Mari- 
cica" de N. Țic și seara 
de ghicitori cu tema „Să 
cunoaștem autorii prefe 
rați".

Paralel cu aceste ac
țiuni, la biblioteca cotn-

plexului C.F.R. Petroșani 
se acordă o mare grijă 
atragerii de noi cititori. 
Ca urmare a populariză
rii cărților aflate în raf
turi, de 
nului și 
au fost 
titorilor
3 200 volume de litera
tură beletristică, tehnică 
și politică.

la începutul a- 
pînă în prezent 
împrumutate ci- 

ceferiști peste

(Continuare in pag. 3-a)

DUBEK
(Continuare în paq.

din ca-

In virtutea educației pionierești
Autobuzul se puse în 

mișcare și porni pe șo
seaua ce duce de la U- 
ricani Ia Lupeni. In ma
șină, pasageri de toate 
virstele: Unii discutau 
între ei, pe cînd alții 
priveau peisajul ce li se 
desfășura din mersul au
tobuzului. Doi pionieri 
priveau la Un tînăr ce 
părea cufundat 
rea ziarului pe cînd 
pasager se pregătea 
coboare la stația de 
tobuz 
peni, 
stație 
trebui 
boare

în citi- 
un 
să 

au- 
Lu- 

în 
îi 

co-

„Viscoza" din 
Mașina opri 
atît cît timp 
pasagerului să 
și altora să urce.

apoi porni din nou, dar 
după cîțiva metri se opri 
iar. Ce se întîmplase ?

Cei doi pionieri au ză
rit o mapă de piele pe 
banca abia părăsită de 
pasagerul ce coborîse.

— Nene șoferule, se a- 
dresă unul din ei con
ducătorului auto. Tova
rășul care a coborît și-a 
uitat ' mapa aici. Opriți 

. vă rog mașina, să fugim 
după el și să i-o dăm.

Șoferul opri numaide- 
cît autobuzul iar copiii o 
zbughiră pe ușă,. stri- 
gîndu-1 pe pasagerul ce 

’ se depărta de stație.
— Nene, nene I

Auzindu-se strigat, C. 
V. se întoarse și dădu 
cu ochii de pionierii că- 
re-l ajunseseră din urmă.

— V-ați uitat mapa în 
autobuz, îi spuse unul 
din ei, pe cînd celălalt 
i-o întindea.

Pasagerul reintrat în 
a 

ob- 
in- 

mai 
bu-

posesia mapei sale, 
cărei lipsă încă n-o 
servase, ascultă la 
ceput nedumerit, iar 
apoi izbucni plin de 
curie și admirație ;

— Vă mulțumesc, dragi 
copii. Vă mulțumesc 
mult de tot — le zise 
omul necunoscut plin de 
recunoștință.

Ați dat dovada 
nei conștiințe care 
tace demni de cravata 
roșie...

C. V. ar fi vrut să mai 
stea de vorbă cu pionie
rii, să afle cît mai multe 
despre ei; cine le sînt 
părinții, educatorii la 
școală. Cei doi pionieri 
plecaseră însă pe neob
servate de lingă el și se 
înapoiaseră 
autobuzul
Astfel doar 
putut afla : 
și Radu G.

in grabă Ia 
ce-i aștepta, 
numele Ie-a 
Niculescu S.

MARGARETA MICA
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Duminici, pe stadionul Jiul 
din Petroșani a avut loc etapa 
orășenească a campionatului 
republican de atletism juniori 
și seniori. La această etapă au 
luat parte cei mai buni spor-

Jiul a „smuls" reșițenilor MINERUL LUPENI

două puncte... mari
ta mai puțin de trei 

ave fi jumătate, autobu
sul ea care a călătorit 
setata noastră a „In- 
gMțft" kilometrii ce 
despart Fetroșaniul de 
Reșița și iată-ne ajunși 
ia cetatea oțelului de 
pe malurile Bîrzavei. 
la tabăra jiuliștitor a 
domnit tot timpul buna 
dtapoziție. Aceeași bună 
dispoziție aveam s-o 
aflăm și in rîndul lo
cuitorilor reșițeni. Pe 
străzi, in parcuri, în... 
frizerii (mai ales), pre
tutindeni se discuta 
despre fotbal. Și pri
mul punct la acest ca
pitol era firește meciul 
da daminică dintre e- 
<*pa locală C.SM. și 
Jiul Petrila. Localnicii 
priveau meciul în mod 
obiectiv. Ei cunoșteau 
ecHpa noastră și aștep
tau cu optimism să 
vadă un meci frumos, 
jucat în limitele unei 
depline sportivități, să 
aplaude victoria celei 
mai bune echipe.

Incepind cu ora 10, 
ta orașul siderurgiști- 
tor au început să 
„curgă" duminică au
toturisme, motociclete 
cu numere de Hune
doara. Era clar. Soseau 
susținătorii echipei, în- 
flăcărații ei suporteri 
cure au însoțit-o de fie
care dată in meciurile 
ta „deplasare" și care 
merită toate felicitările 
pentru dragostea cu 
care își susțin echipa 
favorită.

Ne gindeam totuși cu 
emoție la meci, iar ar
ticolul „După 16 ani" 
dtai ziarul de uzină 
„Siderurgistul" din Re
șița ne îngrijora pur și 
simplu. Reproduc ulti
mele rinduri ale artico
lului : „Acum 16 aut, 
echipa noastră — Me
talul Reșița — a retro
gradat din „A" deoa
rece Partizanul Petro
șani ne-a întrecut cu 
—1 la el acasă. Dacă 
primeam cu un gol mai 
puțin. noi nu retrogra
dam. După 16 ani, fot
baliștii din Reșița și din 
Valea Jiului 
nasc din nou 
muri decisiv,

se intîl- 
într-un 

dar de

data aceasta numai pen
tru ultimii. Va clștiga 
C.S.M.R. î Va cîștlga 
Jiul ? Răspunsul îl vom 
cunoaște duminică".

Și l-am cunoscut. II 
cunoaștem acum toți. 
Rezultatul ne-a fost din 
nou favorabil nouă. Și 
acesta la capătul unui 
meci în care „băieții" 
lui Eugen Mladin și 
Vasile Lazăr s-au în
trebuințat serios pentru 
victorie. Noi am obți
nut victoria în repriza 
a Il-a, cînd am dominat 
categoric, deși ia fel 
de bine puteau s-o ob
țină și gazdele în pri
ma repriză, care le-a a- 
parținut. Și dacă ei n-au 
reușit, aceasta se dato- 
rește apărării noastre 
în frunte cu Ion Va
sile, care a apărat ma
gistral goluri gata fă
cute. Am remarcat In 
această repriză jocul 
foarte bun al gazdelor, 
care au creat numeroa
se faze de gol, au fost 
foarte periculoși în a- 
tac mai ales prin Ar- 
notzky, Kafka și Mioc. 
Echipă tînără, cu pers
pective, cu jucători bi
ne dotați fizicește și 
buni tehnicieni, C.S.M. 
Reșița n-a mai rezistat 
totuși în repriza se
cundă cînd jocul s-a 
desfășurat într-o singu
ră direcție — spre poar
ta-tui Budai.

Prima repriză s-a în
cheiat cu scorul de 
1—1, în ciudă jocului 
bun al gazdelor. In mi
nutul 22, juniorul Mioc 
centrează și Arnotzky 
reia peste Ion Vazile. 
Numai după un minut 
scorul devine egal. Li
bardi e oprit dintr-o 
acțiune personală și de 
la 20 de metri de poar
ta gazdelor se execută 
o lovitură liberă. Sandu 
potrivește mingea 
tot el o „pălește" 
prasnic trimițînd-o 
lingă zid 
stingă al 
dai.

Repriza 
întregime 
Ei iși dau 
gazdele 
benzină' 
motoarele și se năpus-

tesc spre poarta 
Budai. Aici însă se 
tează exasperant 
mult. Abia în minutul 
66 Peronescu pecetlu
iește soarta meciului 
relutnd din apropiere 
o minge venită din di
recția Sandu—Libardi. 
Astfel Jiul cîștigă două 
puncte deosebit de pre
țioase în deplasare în 
fața unei echipe destul 
de bine pusă la punct 
— C.S.M. Reșița.

La victoria echipei au 
contribuit toți cei 12 
jucători folosiți, care 
merită toate felicitările, 
cu mențiuni speciale 
pentru ION VASILE, 
LIBARDI și MARTINO
VICI,

Acest mare pas spre 
categoria A va trebui 
confirmat încă o dată 
duminica viitoare cînd 
fntîlnim, la noi acasă, 
pe Minerul Baia Mare, 
îmi permit însă să a- 
trag atenția 
cu Minerul 
va fi mult 
decît cel cu 
șița, de rezultatul Iui 
depinzind cine promo
vează în „A". Va trebui 
jucat mai bine ca la 
Reșița, cu mai mult a- 
plomb din primul pînă 
în ultimul minut de 
joc. Timpul pînă dumi
nică trebuie folosit Ia 
maximum de fotbaliștii 
noștri, punindu-se . ac
cent pe apărare, care a 
vădit o oarecare nesi
guranță, și mai ales, 
pe eficacitatea atacului.

O remarcă pentru o- 
biectivitatea publicului 
reșițean, care a 
dat cu căldură 
învingătoare.

Arbitrului Al.

lui 
ra
de

că meciul 
Baia Mare 
mai dificil 
C.S.M. Re-

aplau- 
echipa

în colțul 
porții lui

Și 
nă- 
pe 

din 
Bu-

secundă e in 
a jiuliștitor. 

i seama că 
,nu mai au 

accelerează

Pîrvu 
din București, care a 
condus cu autoritate, i 
s-au aliniat formațiile: 
JIUL PETRILA : Ion Va
sile — Nicoară, Ivă- 
nescu, Pop, Cazan — 
Ștoker, Crăciun (Foca), 
Sandu — Martinovici, 
L i b a r d i, Peronescu. 
C.S.M. REȘIȚA: Budai— 
Pîrvan, Oșan, Nicules- 
cu, Georcevici — Șchio- 
pu, Seceleanu — Mioc, 
Arnotzky, Kafka, Stie- 
gelbauer. I

DUMITRU GHEONEA

CAMPIONATUL
Parîngul Lonea

VAGONUL ARAD 1-0
Miza meciului de duminică — evi

tarea zonei retrogradării de către 
echipa Minerul și eventuala intrare 
a echipei Vagonul în lupta directă 
pentru primul loc în clasamentul se
riei a II-a — a atras pe stadion a- 
proximativ 2 000 de spectatori. Ne- 
dezmințind așteptările spectatorilor, 
cele două echipe au oferit un spec
tacol fotbalistic de bună calitate. 
Raportul final de cornere — 12 la 1 
în favoarea gazdelor — indică fap
tul că acestea au dominat net. Doar 
imprecizia șuturilor înaintașilor echi
pei lupenene la poarta apărștă de 
Berar i-a salvat pe arădeni de la o 
înfrîngere mai categorică. Scorul 
alb Ia sfirșitul primei reprize se 
datorește ratărilor copilărești ale 
înaintașilor Ologu, Cotroază, Pre
cup și Vlad, în imediata apropiere 
a porții echipei arădene. Oaspeții 
s-au apărat cu 7—8 oameni și au 
contraatacat rar dar periculos, mai 
ales prin extrema stingă Macovel 
(cel mai bun de pe teren, de la 
oaspeți). La un astfel de contraatac, 
în minutul 25 Macovei înscrie un 
gol din poziție clară de ofsaid, 
neacordat în mod just de către ar
bitru.

In repriza secundă, fotbaliștii e- 
chipei Minerul pun din nou stăpî- 
nire pe joc, organizează acțiuni o- 
fensive spectaculoase, care în cele 
din urmă le aduc golul victoriei. 
După ce Izghireanu salvează de pe 
linia porții, un gol gata făcut, în mi
nutul 52 înaintașul Vlad (slab în a- 
ceastă întîlnire) este înlocuit cu

Bordea. 
plus de 
rului. In minutul 69, apărătorul Iz- 
ghireanu își salvează echipa printr-o 
foarfecă spectaculoasă, trimiți nd
mingea din careul mic, peste poar
tă, în corner. Două minute mai tîr- 
ziu Ologu șutează la cîțiva centi
metri pe lingă bara din dreapta a 
porții oaspeților o minge pe 
portarul n-ar.fi reținut-o. Apoi 
cup, de la circa 3 m de 
rată de Berar, trage în... 
tarului (minutul 
înghesuială în 
Toia se ridică 
ele jucători și 
capul în bara transversală. Portarul 
oaspeților nu reușește să rețină, iar 
Ologu atent, trimite mingea cu ca
pul în plasă, printre doi apărători 
arădeni. Golul victoriei îi îndîrjește 
pe oaspeți. Ei renunță la apărarea 
supranumerică și ies hotărîți la atac. 
Dar apărarea lupenenilor este la 
post; Dan, Pralea și Luban des
tramă cu calm atacurile oaspeților.

Arbitrul Bîrsan Grigore din Ga
lați a condus corect 
formațiile:

MINERUL LUPENI : 
Basarab, Dan, Luban, 
Cotroază, Cărare, 
(Bordea), Precup.

VAGONUL ARAD: Berar, 
nard,
Danieleț, Stănoaie, 
Schweininger, Toma, 
tușinca).

Această schimbare dă un 
agresivitate înaintării Mine-

73). In 
careul 
peste 

trimite

caxe 
Pre- 
apă- 
por-

poarta 
brațele 
sfîrșit, la o 

oaspeților, 
un buchet 
mingea cu

și autoritar

Mihalache,
Pralea, 

Ologu,
Toia,
Viad

Le-
MUIhardt, Izghireanu, Boroș,

Dombrovschi,
Macovei (Mă-

V. STRĂUȚ

RU G B I

ProiiesBl lînneiii Jliima Peliowfli H
Disputată la București, în cadrul 

etapei a X-a a categoriei A, partida 
de rugbi dintre Progresul București 
— Știința Petroșani a oferit spec
tatorilor din tribunele stadionului 
din str. „Dr. Staicovici" un joc de 
calitate superioară.

încă din primele minute ale parti
dei, studenții se instalează în tere
nul advers dînd tonul unui joc la 
mînă, cu faze palpitante, joc ce 
le-a adus și victoria.

In plină dominare a echipei din 
Petroșani, jucătorii de la echipa Pro
gresul reușesc să deschidă scorul 
prin Alexandrescu, în urma unei 
duble greșeli săvîrșite de Săbău V. 
și Ipșilante A. începerea jocului de 
la centru, aduce echipei din Petro
șani o lovitură de pedeapsă de la 
circa 40 m pe care Ipșilante o tran
sformă impecabil : 3—3.

Echilibrul de pe tabela de mar
caj, dă studenților aripi. Acești.”

construiesc atac după atac și, în ur
ma unei șarje de pe linia de trei- 
sferturi, ÎI aduce pe Mauolache în 
situația de a marca dar, în ultima 
instanță, este placat la 1 m de bu
turile adverse.

Totuși, după cîteva grămezi suc
cesive la 5 m de buturile adverse, 
îi dă posibilitatea lui Humeniuc să 
înscrie o încercare în apropierea 
centrului, a cărei transformare este 
ratată de Săbău V. : 3—6.
Pînă la pauză studenții domină au-

a 
de

REGIONAL
Refractara Alba 2-0 (1-0) pen-

T I S M
tivi din Valea Jiului angajin- 
du-se In lupta pentru cuceri
rea titlului de campion oră
șenesc pe anul 19M și totoda
tă dreptul de participare la e- 
tapa regională.

Timpul frumos cit și orga
nizarea bună a concursului a 
dat posibilitate multor atlețf 
să obțină rezultate destul de 
promițătoare.

IATĂ REZULTATELE: 100 m ju
nioare : Nemeș Margareta, Straja 
Lupeni — 13"00; 200 m junioare: 
Nemeș Margareta — 27" 9/10; 400 
m junioare: Mariaș Iuliana, Straja 
Lupeni — 1'6"; 400 m senioare: 
Szbke Maria, Jiul Petrila — 1'4" 
6/10; 100 m juniori: Pap loan.
Școala 1 
11" 9/10;
mos 
peni 
Ban 
9/10;
tru, Școala profesională Lupeni — 
55" 4/10; 800 m juniori: Mac ar ie 
Aurel, Școala profesională Petro
șani — 2’16"; 800 m seniori: Ularu 
Vasile, Jiul Petrila — 2'3”; 1 500 m 
juniori: Magheru loan, Școala pro
fesională Petroșani — 4’32" 2/10; 
1 500 m seniori: Ularu Vasile Uz 
4T7” 6/10; 3 000 m juniori: Fîntînă 
loan, Școala profesională Lupeni — 
10’36" 1/10; 3 000 m seniori: Peter 
Aron, Minerul Lupeni — 10'58";
Lungime junioare: Nemeș Marga
reta — 4,87 m, lungime juniori: 
Pop loan — 6,02 m; lungime1 se
niori : Csimbalmos Ioan — 6,68 nu 
înălțime junioare: Petrescu Pom
pilia, Tineretul Petroșani — 1,20 m; 
înălțime juniori: Ardeleanu Victor, 
S.S.E. Petroșani — 1,50 m; Disc ju
niori : Ardeleanu Emil, Viitorul 
Vulcan — 36,97 m,- Disc Junioare: 
Chelemen Sarolta, Viitorul Vulcan
— 24,03 m; Greutate juniori: An- 
drone Petru, Școala profesională 
Petroșani — 11,00 m; Greutate ju* 
nloare: Mihuț Lia, S.S.E. Petroșani
— 8,11 m; Suliță junioare: She It 
Lidia, Jiul Petrila — 19,90 m.

In întrecerea atlețHor s-au mal 
evidențiat și aUi tineri și tinere, 
și avem astfel garanția că. dacă In 
cadrul secțiilor de atletism antre
norii și instructorii existenți vor 
depune un accent mai eficient pe 
pregătirea concurențelor, nu peste 
mult timp rezultatele se vor ridica 
la nivelul pretențiilor cerute pe 
pian republican.

m
Jiul Petrila

100 m juniori:
profesională Petroșani

100 m seniori: Csimbal- 
Ioan, Școala profesională Lu- 
—, 11" 6/10; 200 m juniori: 

Tiberiu, Straja Lupeni — 24" 
400 m juniori: Brezoianu Pe-

S. BĂLOI 
activist C.S.O.

Din țară 
și de peste hotare

Prin victoria obținută duminică 
de Parîngul asupra Refractarei din 
Alba Iulia, s-au înlăturat emoțiile 
retrogradării. Victoria obținută de 
gazde a fost o urmare a unui joc 
mai chibzuit, mai hotărîț, în care 
gîndirea și acțiunea colectivă au 
dat roadele scontate. De altfel a- 
ceastă revenire de formă s-a
servat încă cu o săptămînă în ur
mă, cînd lonenii au obținut în 
plasare, la Simeria, o prețioasă vic
torie.

Partida 
de grea, 
rite din
de la Alba au dovedit multă mobi
litate pe teren și că sînt posesori 
ai unei tehnici bune. Tocmai acest 
lucru a dat de gîndit lonenilor care 
»i-au organizat bine jocul. Ei por
nesc chiar de la început hotărîți în

minutul 30 
ratează.

schimbare
ob-

de-

de duminică a fost destul 
ea solicitînd eforturi spo- 
partea gazdelor. Jucătorii

atac și în minutul 5, la un contra
atac, mingea ajunge la Bakv, acesta 
face o cursă spectaculoasă și în
scrie : 1—0. Oaspeții ripostează cu 
vigoare, creează cîteva faze peri
culoase, dar Sima în 
și Sîrbu în minutul 39

In repriza a doua, o
inspirată la gazde: Pețcu este în
locuit cu Sotir. Acesta acționează 
foarte bine în atac și în minutul 62 
servește prompt pe Baky care nu 
are altceva de făcut decît să de- 
vieze traiectoria mingii spre col
țul porții : 
la sfîrșitul 
ocazii mai 
rul dintre
consumat în minutul 
Baky, după ce

încheie cu rezultatul de 2—0 
tru gazde. In general jocul a plă
cut, a fost de un bun nivel tehnic.

De la gazde s-a evidențiat 
treaga echipă și în mod 
Sereș, Pui și Baky iar de la 
Sima și Jurca.

Foarte bun arbitrajul lui 
Gaman — Deva.

★

in
spectai 
oaspeți

Nicolae

La juniori, Parîngul Lonea — Re
fractara Alba 7—0 (2—0).

2—0. Remarcăm că pînă 
meciului 
bune de 
care cea

Alte rezultate
tot lonenii au 
a-și mări sco
ntai mare s-a 

86 cînd același
driblează cîțiva 

adversari, șutează numai de la 3 
m peste peartă. Astfel partida șe

Textila Sebeș — Știința Petro
șani 1—0; Minerul Ghelar — Mine
rul Vulcan 2—0; Dacia Orăștie — 
C. F. R. Teiuș 2—0; Minerul Teliuc 
— Constructorul Hunedoara 2—0; 
Aurul ZIatna — C.F.R. Simeria (nu 
s-a disputat).

toritar. Ei ratează o ocazie de 
înscrie în urma unei lovituri 
picior căzută, care a ocolit puțin 
ținta. După pauză, aspectul partidei 
se schimbă, datorită jocului practi
cat de către bucureșteni : studenții 
joacă timp de 40 minute în 12 oa
meni valizi pe teren, în urma acci
dentării lui Iliescu, Dulce, Boje- 
nescu.

Totuși, după un joc în care se 
apără ferm, nedînd nici o speranță 
adversarului de a egala, studenții 
cîștigă acest meci în aplauzele pu
blicului simpatizant din București.

Pentru jocul bun practicat, merită 
felicitări întreaga echipă a studen
ților din 
Jpsilante,

Foarte
Ghiondea

• Pe lacul Snagov s-au înche
iat întrecerile meciului internați
onal de caiac-canoe dintre echipe
le Dinamo București și Ferencva- 
ros Budapesta. Sportivii dinamo- 
viști au repurtat victoria în 15 din 
cele 16 probe programate. In proba 
de caiac 2 (1 000 m) pe primul loc 
s-au clasat dinamoviștii Sciotnic 
și Vernescu. Proba de ștafetă caiac 
1 (4X560 m) a revenit echipei di- 
namoviste, alcătuită din Vernescu, 
Sciotnic, Poenaru și Țurcaș.

rîndul cărora s-a detașat 
cel mai bun de pe teren.
corect arbitrajul lui N. 

din București.

A, BOJENESCU

• SAO PAULO. — Selecționa
ta de fotbal a Braziliei care se pre
gătește pentru turneul final al cam
pionatului mondial a susținut un. 
meci de verificare la Sao Paulo cu 
echipa Perului. Brazilienii au re
purtat victoria cu scorul de 4—0 
(2—0).

Jiul din Pe-

Turneul final al campionatului republican 
de juniori ia fotbal

Duminică, stadionul
troșani a găzduit, în cadrul primei 
etape a turneului final al campiona
tului republican de fotbal — ju
niori, întîlnirea dintre echipele Au
rul Brad (campioana regiunii Hune
doara) și Știința Craiova (cîștigătoa- 
rea grupei a Vl-a).

După un joc frumos, plin de 
elan, cu faze frumoase la ambele 
porți, întîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate 1— 1; la pauză 
1—0 pentru Aurul Brad. Punctele 
au fost înscrise de către Deselnicu

t

(autogol) pentru Auriii Brad în mi
nutul 1 și tot el reușește să ega
leze în minutul 50 printr-un șut pla
sat de la 25 m.

După ocaziile avute, tînăra echipă 
din Brad putea obține victoria. 
De altfel tot brădenii vor fi cei 
care vor merge în turul următor in- 
trucît, făcîndu-se media vîrstei, ju
cătorii din Brad au foșț cu mult mai 
tineri.

A condus Gheorghe Micu (Tg. 
Jiu) ajutat de Alexandru Zolotaru și 
S. Tudor din Petroșani.



ROADE 
ALE GlNDlRII 
CREATOARE

(Urmare din pag. l-a)

stu-
în

Lucruri buse în preateat ți perspectivă

în aprovizionarea
(Urmare din pag. l-a)

cu produse petrolifere

zi și că în ultima vre- 
avut nici o 
direcție. Și 

totul pentru

reclamație 
în viitor 

a asigura 
comenzilor

sîntem în măsură să satisfacem co
menzile la 
me nu am 
în această 
vom face
onorarea operativă a 
pentru butelii. E necesară însă o 
nouă suplimentare a cotei actuale 
de butelii.

— Există condiții optime de 
păstrare a produselor și dacă 
sint folosite cu simț gospodă
resc ?

— După 
zervoarele 
depozit nu 
luat totuși

cum am mai arătat, re- 
existente în prezent în 
satisfac cerința. Ș-au 
măsuri pentru o mai

bună utilizare a lor. Noroiul ce a- 
coperea circa 1,5 metri din partea

de asemenea evi- 
parchete s-au in- 
ușoare de corhă- 
condus la reduce- 
de atelaje și mun- 

a

drul C.G.V.J. a întreprins un 
diu privind organizarea muncii 
abatajele cameră din straiele groa
se. S-a constatat că datorită crește
rii calificării muncitorilor, intensifi
carea aerajului și iluminatului, mă
rirea profilelor, normele vechi nu 
erau mobilizatoare și era necesară 
reașezarea acestora în raport cu 
noile condiții, cu dotarea tehnică 
actuală. Astfel, normele au fost 
îmbunătățite cu 5-7 la sulă în 154 
abataje cameră, ceea ce a condus 
la creșterea productivității muncii 
de la 5,5 tone pe post la 5,7 tone 
pe post. La I. F. Petroșani roadele 
preocupării ce a avut-o colectivul 
de specialiști pentru organizarea su
perioară a muncii și intensificarea 
mecanizării lucrărilor în exploatările 
forestiere sînt 
dente. In două 
trodus instalații 
nit, ceea ce a 
rea necesarului
citori și la darea în producție 
600 (mc material lemnos.

Ețjstă așadar dovezi suficiente 
privind utilitatea deosebită a co
lectivelor de specialiști, eficacitatea 
activității acestora. Această con
cluzie obligă însă la strădanii noi 
în ceea ce privește intensificarea 
activității de cercetare, a căutărilor 
pentrg identificarea de noi rezerve 
intefne în vederea perfecționării 
organizării producției și a muncii. 
Activitatea de cercetare, analizele, 
căutările specialiștilor trebuie o- 
rientate îndeosebi spre cîteva teme 
de primă importantă în sfera pro
ducției și anume : realizarea inte
grală a planului de investiții, îmbu
nătățirea calității producției, folosi
rea deplină a fondului de timp, a 

( utilajelor din dotare, reducerea nu- 
■ mărului de brigăzi și sectoare ră
mase sub plan, probleme ce nu 
și-au găsit încă răspuns.

ta atenția posesorilor 
de

In 
sediul Miliției orașului Petroșani se 
va efectua preschimbarea tuturor 
permiselor de circulație și a nume
relor de înmatriculare ale motoci
cletelor și scuterelor.

In' acest scop posesorii de motoci
clete și scutere din Valea Jiului 
sînt obligați să se prezinte la lo
cul preschimbării cu motocicletele și 
scuterele pe care le posedă, permi
sele de circulație, precum și cu bu
letinele de identitate.

Cei care nu respectă data fixată 
vor fi nevoiți să se prezinte la 
D.M.R. Hunedoara — Deva pentru 
preschimbare.

motociclete 
scutere I
zilele de 12-13 iunie a.c.. La

de jos a rezervoarelor a fost cu
rățit, s-a construit un bătui de pro
tejare pentru recuperarea produse
lor în caz de avarii, s-a săpat un 
canal de scurgere a apelor prove
nite din izvoarele subterane. Conco- 
mitent cu aceasta s-a executat as
faltare drumului de acces în depo
zit, s-a lăgit terenul pentru bute
lii, ș-a săpat un bazin de captare 
a apelor cu o capacitate de 90 mc 
și multe altele, 
faptul că toate 
fost executate 
triotice inițiate 
bază de partid
tră, evidențiindu-se în mod deose
bit Iureșel Dumitru, Cutucă Aurel, 
Drăgan Gheorghe, Vass Imre, Pur- 
caru Ioan, Nanu loan șl alții.

O atenție deosebită s-a acordat

Țin să subliniez 
aceste lucrări au 

prin acțiunile pa- 
de organizația de 
din unitatea noas-

Ce este rahitismul
îl prevenim

cu suturile deschise, fontanela măre.
Toracele este deformat. Coloana 

este și ea modificată cu zibozitate 
sau curbura mult accentuată (cifoză, 
bordoză, scolioză). Membrele supe
rioare la nivelul articulației pumnu
lui sînt mult lățite ca niște bră
țări, iar cele inferioare prezintă po
ziții specifice de paranteză, litera 
K etc.

Copilul rahitic este predispus tu
turor bolilor, le recoltează mai ușor 
și sînt de o

și cum
Rahitismul este o boală a copilă

riei, produsă prin carența vitami
nei D care la rîndul ei duce la al
terarea metabolismului mineralelor 
asteoformatoare — calciu și fosfor.

Carența în vitamina D 2, provine 
fie din insuficienta activizare a sa 
cu ajutorul luminii solare (deoarece 
există ca provitamins inactivă în 
piele, care sub influența razelor 
soarelui se transformă în vitamina 
D 2 activă), fie printr-un aport a- 
limentar scăzut. O 
echilibrată, în ca
re cantitatea de 
calciu și fosfor 
este deficitară fa
vorizează proasta absorție a acestor 
elemente. La apariția rahitismului 
mai contribuie și alți factori. Astfel 
în orașele mari, în regiunile cu 
multe particole în atmosferă razele 
solare — atît de necesare — sînt 
reținute de către acestea, lucru ce 
favorizează apariția infecțiilor in
tercurente.

Rahitismul este rar întîlnit sub 
vîrsta de 3 luni și peste 2 ani, ex
cepțional peste 3 ani, dar foarte 
frecvent apare între 6 și 18 luni și 
cu impuls nou la vîrsta de 6-7 
precum și la pubertate (adică 
perioadele de creștere).

In 
garul 
tația 
pus,
somn, transpirații profuze în spe
cial la extremitatea cefalică (cu miș
cări de lateralitate a capului). Co
pilul nu mai stă în șezut, nu mai 
stă în picioare. Dacă diagnosticul 
nu a fost pus, boala evoluează și 
găsim semnele rahitismului „florid" 
evolutiv: Craniul caracteristic „cra- 
nio-tabes" cu plăci de ramoliție o- 
soasă, depresibil, ca un pergament,

alimentație ne-

SFATUL MEDICULUI

ani,
în

su-primul stadiu al bolii, la 
aparent sănătos va apare agi- 
progresivă; țipă, e prost dis- 
capricios, apar tulburări de

i

Hai să-ntindem hora mare...

Ar5! T •

o *

și se acordă protejării produselor 
împotriva incendiilor. In acest scop, 
vechile instalații electrice au fost 
înlocuite cu instalații antigrizutoa- 
se, s-a organizat, de asemenea, o 
formație P.C.I. voluntară. In ziua 
de 22 mai, după o instruire te
meinică în prealabil, s-a făcut o 
aplicație practică. Evacuarea cefor 
zece mașini din incinta depozitului 
a fost făcută 
ier focul în 
fost stins în

în numai 31 secunde, 
miniatură simulat a 

numai 18 secunde,
★

N. R. La depozitul Competrol din 
Petroșani, precum și la majoritatea

unităților de desfacere a produse
lor petrolifere din Valea Jiului 
s-au realizat In ultimul timp multe 
lucruri bune, dovadă că salariat» 
de aici sint buni gospodari. Mai 
sint însă încă multe lucruri de tă
cut Spre exemplu, localul de des
facere a produselor petrolifere din 
Lupeni este necorespunzător. Sfatul 
popular al orașului va trebui să 
studieze posibilitatea repartizării 
unui nou local sau să se ia măsuri 
de reparare a celui, existent, 
trebui 
blema 
facere 
Valea
Posibilități sînt. Esențialul este ca 
noua conducere a unității Compe* 
trol din Petroșani să persevereze 
pe drumul bun pe care a pornit.

studiată, de asemenea, 
deschiderii de unități de 
și în celelalte localități 

Jiului unde se simte nevoia.

Va 
pro-

Exploatarea minieră Aninoasa
Organizează în 10 $1 11 iunie a.c. la sediul 

exploatării un concurs pentru ocuparea posturilor: 
— 2

i
1
i

maiștri 
maistru
maistru
maistru

minieri
aerai 
lămpărie 
funicular

Cererile de înscriere se vor depune la bl' 
roul personal al exploatării.

gravitate mai mare. 
Prevenirea, profila
xia rahitismului 
începe încă din 
viata intrauterină. 

Se administrează mamei vitamina 
D 2 „sticle umplute cu lumină so
lară", dtn a 4-6 lună de sarcină, 
tratament ce se continuă și în pe
rioada alăptării.

Sugarilor normali de la 4-6 săp- 
tămîni și prematurilor de la 2-3 
săptămîni li se dă vitamina D 2 fie 
zilnic cîte 2-4 picături cu pauze de . 
1-2 săptămîni — în toată perioada 
octombrie — mai — fie 
șpc rfte 200 000 U care 
lunar pînă la doza 
800 000—1 000 000 U.

Alimentația va fl diversificată 
rect, copilul va iace plimbări 
aer liber, va face băi de soare cînd 
e posibil, iar cînd condițiile atmos
ferice 
poate 
lă cu 
mari 
pește
pulbere de coajă de ou.

Tratamentul profilactic va fi com
pletat cu calciu, vitamina C, B 1 și 
sucuri de fructe (citrice în special).

Printr-o bună organizare a cir
cumscripțiilor sanitare, o muncă de 
educație sanitară 
ajutor substanțial 
vului comitetelor 
femei, vom putea
apariția rahitismului la copiii noș
tri.

Dr. TEODORA POPA, 
medic pediatru circ. II Petroșani

EXPLOATAREA MINIERA LONEA
Angajează : 

maiștri minieri principali
lăcătuși și electricieni pentru 
subteran.

în doză de 
se repetă 
totală de

co- 
în

Cei interesați se vor adresa la serviciul or
ganizări: muncii al exploatării cu sediul în Lonec, 
str. Republicii 273.

nu permit acest lucru se 
înlocui cu iradierea artificia- 
lampa de cuarț. Copiilor mai 
li se poate da unțură de 

(vitamina D 3 naturală) si

a mamelor și un 
din partea acti- 
și comisiilor de 
preveni Ia timp

PROGRAM
8

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastica de 
înviorare, 5,40 Program muzical 
de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport Buletin meteo-rutier; 6,10 
Program muzical de dimineață; 6,15 
Transmitem pentru sate; 6,22 Pro
gram muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL, 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,30 
Refrene vesele; 8,00 SUMARUL 
PRESEI,- 8,08 Varietăți folclorice, 
8,30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sf atul medicului : Hipo- 
aciditatea gastrică; 9,35 Arii de 
concert de Mozart 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 
să citim ? 
Soliști și 
populară;
pentru școlari: 
pe"; 11,00 Poemul simfonic 
de artist" de Mihail Andreeșcu- 
Skeletty; 11,20 „Capriciile vremii" 
— muzică ușoară; 11,45 Am o mln- 
dră ca e floare — emisiune de

10,05 Ce să vedem ? Ce 
Ce să ascultăm ?; 10,15 

orchestre de muzică 
10,30 Emisiune muzicală

„Pe strune ți cla-
„ Viață

O.C.L. ALIMENTARA PETROȘANI
Anunță populația din cartierul „Carpați" Petroșani 

că, incepînd cu luna iunie a.c., asigură zilnic aprovizio
narea la domiciliu cu lapte pasteurizat pe bază de 
abonament săptămînal, decadal sau lunar (cu plata an
ticipat).

înscrierile se fac prin delegații 0. C. L. Alimentara 
Petroșani, care se vor deplasa pe teren în vederea 
perfectării abonamentelor. Delegații vor avea asupra lor 
împuternicirea scrisă din partea conducerii O.C.L.

Laptele se livrează îmbuteliat, la prețul de 2,20 
lei loco domiciliu.

DE RADIO
iunie

cintece populare; 12,00 BULETIN
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic:

Duete din operete,- 12,30 Cîn- 
de Liviu Ionescu,- 13,08 Peli- 
sonoră; 13,20 Limba noastră; 
Muzică populară interpretată 

Ion Duca și

12,10 
tece 
culă 
13,30 
de Maria Cotîrlea, 
Constantin Chisăr,- 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 
14,08 Almanahul melodiilor,- 15,00 
Cît e Moldova de mare — muzică 
populară; 15,20 Caleidoscop 
cal; 16,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic,- 16,20 
minute în compania harpei;
„Cred că m-am îndrăgostit" — mu
zică ușoară;
m-aș duce" 
17,20 COLEGI 
Discul prezintă o nouă 
tare a operetei „Silvia" de 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
JURUL GLOBULUI; 18,13 
drag adun în cîntec; 18,30 TRIBU 
NA RADIO,- 18,40 CICLUL „N-AT! 
VREA SĂ ÎNȚELEGEȚI MUZICA ?“ 
19,10 Muzică ușoară de Maurici-,
Vescam 19,20 Sport. Posta rwftia-

oii de Ion Chirilă; 19,30 Tinerețe 
și ritm — muzică ușoară; 20,00 
RAD1OGAZETA DE SEARA; 20,30 
Recital Ion Piso; 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 Cîntă Nicu Stănes- 
cu și Ion Cristoreanu; 21,15 Melo
dii de dragoste,., la dumneavoastră 
acasă,- 22,00 RADIOJURNAL. Speri. 
Buletin meteorologic; 22,20 „Pentru 
ochii tăi" — muzică ușoară; 22,40 
Pagini din operele lui Richard 
Wagner; 23,10 O melodie după al
ta; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

muzi- 
Sport,
Zece
16,30

17,00 „Ciobănaș la oi
— cîntece populare;

DE LICEU; 17,40 
interpre- 
Kalman 
18,03 IN 
Ce mi p

CINEMATOGRAFE
8 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie i Pu
pă mine, canalii!,- Republica: Fi
nala buclucașă; PETRILA: Legenda 
din tren; LONEA — Minerul: Ani 
clocotitorii LIVEZENI: Libelule; 
CRIVIDIA: Decorații pentru copii 
minune; PAROȘENI: Spărgătorul,- 
LUPENI — Cultural: Viata începe 
la ora 8 seara: Muncitoresc: De
sene secrete; URICANI: Șah la re
ge; BARBATE^ ; Cu mlinile pe 
uree.



4 STEAGSb BOW

Sosirea delegafîei P. C. R. 
la Ulan-Bator

ELAN-BATOR. — Trimisul spe
cial Agerpres, S. Podină, transmite : 
La 6 iunie a sosit la Ulan-Bator 
delegația Partidului Comunist Ro- 
ttăe condusă de tovarășul Vasile 
Patiiineț. secretar al C.C. al P.C.R., 
care. Ia invitația C.C. al P.P.R.M., 
participă la lucrările Congresului 
aî XV-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

La aeroport delegația a fost în
ting nată de Ț. Dughersuren, mem
bra al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.P.R.M., S. Bata, membru 
al C.C., șef de secție la C.C. al

P.P.R.M., T. Ghenden, membru al 
C.C. al P.P.R.M., ambasadorul R. P. 
Mongole în Republica Socialistă 
România și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Petre Niță, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. Mon
golă, și membri ai ambasadei.

In seara aceleași zile delega
ția P.C.R. a fost primită de condu
cători ai P.P.R.M., în frunte cu J 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

De valorizarea 
rupiei indiene

DELHI 6 (Agerpres). — Ministrul 
de finanțe ale Indiei, a anunțat o 
devalorizare a rupiei (moneda na
țională indiană), cu 36,5 la sută, 
începînd de la data de 5 iunie a. c. 
Conținutul in aur al rupiei a scă
zut de la 18,66 grame la suta de 
riipii, Ia 11,85 grame. Intr-o cuvîn- 
tare radiodifuzată, ministrul indian 
de finanțe a declarat că în ultimii 
10 ani s-a semnalat un declin con
tinuu al puterii de cumpărare a 
rupiei, atît pe plan intern cit și 
extern. ‘

Amerizarea Ini
GAPE KENNEDY 6 (Agerpres). 

După un zbor de peste 70 de ore, 
nava cosmică americană „Gemini-9", 
avînd la bord pe Thomas Stafford 
și Eugene Cernan, a amerizat luni, 
la ora 14 g.m.t., în Oceanul Atlan
tic, la 552 kilometri de Cape Ken
nedy.

Ultima fază a zborului navei 
„Gemini-9" a decurs conform pro
gramului : după punerea în func
țiune a celor patru retrorachete 
deasupra Pacificului și o coborîre 
normală, cosmonauții au atins va-

Perspectiva convocării unei conferințe 
a șefilor de state 
din emisfera occidentală

Guvernul Kenyei va pedepsi 
pe cei care provoacă 
tulburări

NAIROBI 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la un miting electoral, or
ganizat de partidul de guvernămînt

111 It tilliră in IMt I
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager- j 

preș). — Un puternic val de căi- I 
dură, care a făcut deja numeroase ! 
victâne în rîndurile copiilor din 
Monterrey (nordul Mexicului), s-a 
extins acum în centrul țării. In lo
calitatea Zamora Michoacan, situa
tă la 400 km vest de Ciudad de 
Mexico, 16 copii au murit din 
cauza deshidratării. Locuitorii re
giunii sînt alarmați de acest val 
de căldură fără precedent și de 
pagubele considerabile provocate 
agriculturii.

Uniunea națională africană din Ke
nya, președintele Jomo Kenyatta a 
avertizat din nou partidul creat de 
liderul opoziției, Oginga Odinga, 
că guvernul Kenyei „va pedepsi 
ferm pe toți cei care provoacă tul
burări". Duipă ce a arătat că per
sonal a fost de acord cu înregis
trarea noului partid, Kenyatta a 
precizat că „urmărește îndeaproape 
activitatea acestuia". In ceea ce pri
vește alegerile ce vor fi organizate 
spre sfîrșitul lunii în circumscrip
țiile ce îi desemnase deputați în 
parlament pe membrii opoziției, pre
ședintele Kenyatta a adresat o che
mare tuturor cetățenilor, inclusiv 
europenilor și asiaticilor ce trăiesc 
în Kenya, să-i sprijine pe candida
te Kanu (partidul de guvernămînt).

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press relatea
ză, din surse diplomatice, că există 
perspectiva convocării unei confe
rințe a șefilor de state din țările

Rezultatele alegerilor din Turcia
ANKARA 6 (Agerpres). — La 

Ankara au fost anunțate rezultatele 
parțiale ale alegerilor pentru reîn
noirea unei treimi a' Senatului turc 
Potrivit unor rezultate incomplete, 
Partidul dreptății, aflat la putere, 
și-a ameliorat într-o oarecare mă
sură pozițiile, obținînd aproximativ tații.

Revoltă în rîndurile
Partidului laburist

55 la sută din voturi (față de 52,84 
la sută în alegerile parlamentare 
din 1964). Partidul republican al 
poporului, principalul partid de o- 
poziție,' își menține în general ve
chile sale poziții. Se apreciază că, 
din cele 50 de locuri disputate, 
peste 30 vor reveni Partidului drep-

ÎN CAPITALA CONGOLEZĂ 
„SITUAȚIA
PARE SĂ FIE GRAVĂ“

KINSHASA 6 (Agerpres). — Du
pă cum anunță postul de radio 
Kinshasa, în urma explodării unor 
bombe în capitala congoleză, auto
ritățile au luat o serie de măsuri. 
Sînt controlate toate autovehiculele 
care circulă pe străzile orașului. 
Postul de radio citat a declarat că 
„situația pare să fie gravă", adău
gind că, potrivit unei declarații a 
președintelui Mobutu, „exploziile 
de duminică ar fi opera unor per
soane străine, care vor să răspîn- 
dească panica și confuzia în rîndul 
populației congoleze pentru a-și a- 
tinge obiectivele".

emisferei occidentale, pentru exa
minarea problemelor acestei regiuni 
a lumii. Președintele Johnson, care 
în cursul vizitei făcute în Mexic 
la mijlocul lunii aprilie condițio
nase o asemenea reuniune de o 
„pregătire minuțioasă", pare acum 
mai înclinat spre convocarea ei 
după alegerile din Republica Domi
nicană.

Potrivit agenției, la Washington 
se consideră că o Conferință la ni
vel înalt ar putea avea loc în sep
tembrie, imediat după conferința 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale O.S.A., programa
tă să aibă loc la sfîrșitul lunii au
gust la Buenos Aires.

„6cmini-9u
Iu rile ușor agitate ale Atlanticului 
exact la ora prevăzută — 14 gm.t 
Precizia cu care „Gemini-9" a atins 
zona de amerizare este atribuită de 
specialiști lui Thomas Stafford, ca
re a manevrat nava cu pricepere 
și calm în ultima fază a coborîriL 
Au urmat apoi operațiile obișnuite 
de recuperare. Cosmonauții, ajunși 
la bordul portavionului, au fost su
puși primelor examene medicalei 
urmînd ca după sosirea la Gațw 
Kennedy să furnizeze specialiștîtar 
Administrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA.) informa
țiile culese în timpul celor trei zile 
de zbor. Potrivit știrilor transmise 
de la bordul portavionului „Wasp", 
Stafford și Cernan se simt bine.

Specialiștii de la N.A.S.A. consi
deră că principalele obiective ale 
acestui zbor — Ia 13-lea zbor al 
unei nave cosmice americane^ cu 
oameni la bord — au fost afelse 
cu toate că au existat și unele de
fecțiuni. „Gemini-9" a realizat,, du
pă cum se știe, trei întîlniri în spa
țiu cu racheta „Atda", iar cosmo
nautul Cernan a ieșit din cabina 
spațială. Un al treilea obiectiv .al 
experienței, cuplarea navei cosmi
ce cu racheta „Atda", nu a plitut 
fi îndeplinit, deoarece nu s-a reușit
îndepărtarea plăcii protectoare an- 
titermice fixate pe rachetă pentru 
a o proteja în timpul trecerii sate
prin păturile atmosferei. - \

------------  ■ M
Instalațiile militare ale N.A.T.O. 

nu vor fi transferate în Belgia
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Sute 

de belgieni au demonstrat dumi
nică pe străzile Bruxelles-ului în 
semn de protest față de eventua
litatea transferării în Belgia a or
ganismelor militare ale N.A.T.O 
de pe teritoriul Franței. Demonstra
ția a fost organizată în timp ce se-

Luptele din Vietnamul de sud

LONDRA 6 (Agerpres). — Primul 
ministru Wilson și guvernul său 
depun în prezent eforturi pentru a 
Infringe ceea ce agenția Reuter de
numește „o revoltă majoră" în rîn
durile Partidului laburist în proble
ma politicii militare „la est de 
Suez". Această revoltă va răbufni 
în parlament probabil peste 10 zile. 
Un important grup de deputați la
buriști, reprezentînd aproape toate 
fracțiunile existente în acest par
tid, plănuiesc să obțină aprobarea 
de către majoritatea membrilor gru
pului parlamentar laburist a unei 
moțiuni cerînd reducerea substan
țială a angajamentelor militare bri
tanice în Extremul Orient. Redu 
cerea ar urma să fie operată pînă 
în 1970.

Divergențele în acest „critic sec
tor al politicii de apărare a An-

gliei", cum se exprimă agenția 
menționată, au apărut curînd după 
alegerile parlamentare de la sfîr
șitul lunii martie. Ele s-au adîncit 
în ultimele zile, deoarece cei care 
critică politica guvernamentală con
sideră că este momentul oportun 
să aducă problema în dezbatere pu
blică. Surse guvernamentale au pre
cizat, însă, că nu sînt, pentru mo
ment, preconizate schimbări în stra
tegia definită de Cartea Albă cu 
privire Ia apărare.

SAIGON 6 (Agerpres). — Opera
țiunile americane „Maryky", între
prinse la 50 km nord de Saigon, și 
cele ale pușcașilor marini de lîngă 
baza de la Da Nang continuă să 
se desfășoare fără vreun contact 
important cu patrioții. In provincia 
Quang Ngai, avioanele strategice 
„B-52" nu au reușit să lovească 
punctele întărite ale acestora.

Luni dimineața, agențiile de pre
să au anunțat încheierea operațiu
nii „Crazy Horse", declanșată la 
16 mai pentru curățirea regiunii 
situate imediat la nord-vest de ba
za americană de la An Khe. Co
municatele militare americane sem
nalează pierderi însemnate de am
bele părți. De remarcat ca la a- 
ceastă bază se află dislocate așa- 
numitele „forțe speciale", alcătuite

din soldați saigonezi, sud-coreeni 
și americani.

Agenția de presă „Eliberarea" a 
dat publicității un comunicat po
trivit căruia forțele patriotice au 
atacat în cursul lunii mai una din
tre bazele diviziei I americane ae
ropurtate din localitatea Giong 
Chav (provincia Binh Dinh). In 
cursul atacului, patrioții au distrus 
în întregime un detașament și au 
capturat o mare cantitate de ar
mament. Intr-un alt comunicat se 
anunță că, în perioada 13—22 măi. 
forțele de eliberare sud-vietnameze 
ce acționează în nordul provinciei 
Quang Nam au scos din luptă 596 
de soldați americani și 141 soldați 
saigonezi. Au fost, de asemenea, 
doborîte șase avioane inamice, dis
truse șase vehicule militare și 13 
„sate strategice".

cretarul general al NAT.O., Manlio 
Brosio, ținea o conferință de presă 
asupra programului sesiunii minis
teriale a N.A.T.O., ce va începe 
marți la Bruxelles. Poliția a operat 
arestări în rîndurile demonstran
ților.

Pentru a liniști opinia pdblică. 
primul ministru belgian. Paul Vafti- 
den Boeynants, a declarat în cursul 
aceleiași zile că instalațiile milita
re ale N.A.T.O. nu vor fi moțate 
pe teritoriul belgian. Boeynants a 
făcut această declarație în arma 
convorbirilor pe care le-a avut -cu 
Brosio asupra evoluției crizei din 
sinul N.A.T.O.

Cum se obțin comenzi militare

Schimb de focuri 
la granifa 
siriano-izraeliană

DAMASC 6 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat militar difuzat de postul 
de radio Damasc se anunță că, în 
după-amiaza zilei de 5 iunie pa
trulele de frontieră izraeliene au 
deschis focul cu mitraliere și arme 
grele împotriva pozițiilor siriene 
Partea siriană, precizează același 
comunicat, a ripostat Schimbul de 
'ocuri, care a durat circa 3 ore. a
provocat izbucnirea unor incendii

Recent, ministrul vest- 
german al apărării, Kai- 
Uwe von Hassel, a in
format comisia apărării 
a Bundestagului că în 
ministerul său a fost des
coperit un serios caz de 
mituire. Din informarea 
lui von Hassel reiese că 
funcționari și ofițeri, ca
re se ocupă cil înche
ieri de contracte privind 
livrarea de echipament 
militar, au primit însem
nate sume de bani și 
cadouri scumpe. Unele 
dintre aceste contracte 
se referă la echipamente 
pentru avioanele milita
re „Starfighter F-104-G" 
și alte tipuri de avioane 
militare. Cîțiv-a ofițeri si

funcționați au fost des
tituit!, iar un director, 
pe nume divers, a fost 
chiar ârestat, dar elibe
rat după citeva zile.

COMENTARIU

Dezvăluirea acestui caz 
a provocat o vie reacție 
printre experții militari 
ai Bundestagului. Potrivit 
observatorilor politici, pe 
prim plan stă problema 
in ce măsură „cazul Star- 
fighter" a fost influen
țat de scandalul de Co
rupție din statul major 
al aviației și din servi
ciile tehnic și de apro

vizionare din Ministerul 
vest-german al Apărării. 
Președintele comisiei a- 
părării din Bundestag, 
Zimmermann, a declarat 
că numeroasele prăbușiri 
de avioane de tipul 
„Starfighter" s-ar datora 
și combinațiilor necinsti
te în procurarea de ma
teriale pentru aviația 
militară vest-germană.

Intre timp. Procuratura 
din Bonn a făcut o des
cindere la patru firme 
vest-germane, implicate 
in această afacere, și a 
confiscat o parte din 
arhiva acestora.

Un consilier militar a 
declarat că este vorba 
de sume între 100 000 și

150 000 de' mărci. In cer
curile politice vest-ger
mane se exprimă părerea 
că aceste sume sînt însă 
mult mai mari.

In afară de aceasta, o- 
fițeri și funcționari din 
statul major al aviației 
militare au primit ca
douri, printre care biju
terii și invitații de că 
lătorii in străinătate.

Deocamdată Procura
tura și Ministerul vest- 
german al Apărării con
tinuă să păstreze tăcere 
asupra rezultatelor cer
cetărilor întreprinse. Se 
crede că datorită marelui 
volum de corespondență 
comercială din serviciile 
ministerului și firmele 
implicate, cercetările vor 
dura săptămîni sau chiar 
luni.

C. VARVARA

După alegerile 
din R. Dominicană

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
Partidul revoluționar dominican a 
adresat Consiliului electoral o scri
soare în care cere anularea alege
rilor de la 1 iunie. In scrisoare se 
subliniază că o verificare minuți
oasă a modului de desfășurare a a- 
cestora ar scoate Ia iveală fraudele 
electorale comise. In acest sens s-a 
pronunțat și partidul Mișcarea popu
lară dominicană, care, într-o de
clarație dată publicității, a subli
niat că împiedicarea alegerii lui 
Juan Bosch constituie un prejudiciu 
adus înfăptuirii reformelor democra
tice în țară. La rîndul său, Confe
derația sindicatelor creștine auto
nome jxlin Republica Dominicană a 
lansat un apel în care cere popu
lației „să rămînă în stare de a- 
larmă'

In cadrul unui interviu televizat, 
Juan Bosch, a declarat că prezența 
în țară a trupelor și observatorilor 
străini în timpul alegerilor a con
stituit „o inare greșeală".

Pe de altă parte, Joakuin Bala- 
guer a declarat că trupele străine, 
dislocate pe teritoriul dominican, 
pot rămîne în țară și după 1 iulie.
data instalării oficiale a noului pre
ședinte. El a motivat aceasta prin 
necesitatea „dezarmării" populației 
civile, precum și a „integrării" mi
litarilor constituționaliști în rindul 
forțelor armate dominicane.
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