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(3mp larg de 
de specialiști

Constituirea la începutul 
acestui an în cadrul unități
lor economice din Valea Jiu
lui a colectivelor de specia
liști care să studieze princi
palele aspecte ale procesului 
tehnologic în vederea per
fecționării în continuare a or
ganizării producției și a mun
cii a constituit o importantă 
măsură menită șă contribuie 
la ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității între
prinderilor, la asigurarea în
deplinirii cu succes a obiec
tivelor planului cincinal. 
Crearea acestor colective a 
constituit un mijloc de atra
gere a cadrelor de specialiști 
la rezolvarea științifică a pro
blemelor pe care le ridică 
sporirea continuă a produc- 
țiellpe baza creșterii produc- 
tivităiții muncii, îmbunătățirea 

t' calității, reducerea prețului 
de cost. Concentrîndu-și efor
turile spre rezolvarea proble
melor majore ale organizării 
producției, colectivele de spe
cialiști au adus — așa cum 
s-a subliniat într-o recentă 
plenară a Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani — o 
importantă contribuție la fo
losirea eficientă a fondului 
de timp de lucru, aplicarea 
pe scafă mai largă a metode
lor' și procedeelor avansate, 
folosirea rezervelor interne, 
îmbunătățirea indicelui de u- 

a mașinilor și utila
jelor, crearea de condiții mai 
bune de lucru la fiecare loc 
de muncă. Trecerea — pe 
baza îmbunătățirii organizării 
muncii — a unui număr în
tomnat de muncitori de la 
Mcrări auxiliare la lucrări 
productive de bază, intensifi
carea acțiunii de mecanizare 
a operațiilor oare necesită un 
volum mare de brațe de mun
că. în cadrul depozitelor de 
material lemnos și materiale, 
folosirea cu eficiență sporită

Antena de televiziune 
și implicațiile ei

încet, dar sigur, se apropie 
ziua cînd și noi, cetățenii 
Văii Jiului vom reuși, prin 
simpla rotire a unui buton, 
să ne aflăm în fața scenei 
marilor spectacole, să trăim 
nemijlocit atmosfera întrece
rilor sportive de răsunet, să 
ne transpunem prin interme
diul micului ecran, în miezul 
vieții culturale a țării.

Desigur, televiziunea va a- 
duce schimbări nu numai în 
programul nostru zilnic, în 
preocupările și preferințele 
noastre. Va produce schimbări 
în însăși înfățișarea localită
ților s deasupra blocurilor va 
apare o adevărată pădure a 
antenelor de televiziune.
, Iminenta apariție a acestei 
păduri de antene ridică o 
problemă. In prezent, locali
tățile Văii Jiului sînt predo
minate de cartierele cu blo
curi noi și experiența de a- 
cum cîțiva ani, cînd de pe 
urma antenelor de radio aco
perișurile clădirilor s-au ales 
cu multe găuri și fisuri prin 
care apa de ploaie pătrundea 
pînă în apartamente, pune în 
fata gospodarilor localităților 
noastre sarcina de a se ocu
pa cu răspundere și compe
tență de această problemă. 
Nu e greu de prevăzut ce se

activitate pentru colectivele 
dm întreprinderi

a mecanizării în abatajele 
frontale de la mina Vulcan, 
reducerea consumului de apă 
industrială la preparația Pe
trila cu repercusiuni favora
bile asupra reducerii consu
murilor specifice și epurării 
apelor reziduale — iată nu
mai cîteva din problemele la 
care colectivele de specia
liști și-au adus din plin con
tribuția în perioada care a 
trecut de Ia înființarea lor 
și pînă în prezent.

Prin activitatea desfășurată, 
prin rezultatele obținute în 
urma studierii problemelor a- 
bordate, colectivele de spe
cialiști s-au dovedit a fi un 
sprijin prețios al conduceri
lor tehnice ale întreprinderi
lor în vederea desfășurării 
la un nivel superior a pro
cesului tehnologic.

înfăptuirea cu consecven
ță a indicațiilor celui de-al 
IX-lea Congres al P.CjR. pri
vind perfecționarea produc
ției necesită măsuri susținu
te pentru intensificarea acti
vității colectivelor de specia
liști, pentru orientarea lor 
spre problemele tehnico-orga- 
nizatorice de a căror rezol
vare depinde în primul rând 
realizarea ritmică a indicato
rilor planului, creșterea pro
ductivității muticii și îmbu
nătățirea calității producției.

Pornind de Ia principalele 
cerințe ale îmbunătățirii. _ac-_ 
tivității economice în cadrul 
exploatărilor miniere din ba
zinul nostru carbonifer, ple
nara Comitetului orășenesc 
de partid a cerut organizați
ilor de partid, conducerilor 
unităților să atragă colectivele 
de specialiști la studierea și 
rezolvarea problemelor ridică
rii la plan a brigăzilor și 
sectoarelor rămase în urmă.
Prin studii temeinice, prin 
elaborarera de măsuri eficien
te, colectivele de specialiști 

va întîmpla dacă fiecare lo
catar se va urca pe planșeul 
blocului și își va monta an
tena de televizor fără să țină 
seama că distruge stratul izo
lator hidrofob, sau că prin 
țigla spartă, pe tijele ante
nelor, apa de ploaie se va 
putea scurge în voie în in
terior ?

Se impune ca din timp, 
încă înainte de a se produce 
asemenea stricăciuni, I.L.L. să 
ia măsuri pentru protecția 
acoperișurilor clădirilor. Este 
indicat să se introducă re
gula ca antenele pe acoperi
șurile clădirilor aparținînd 
statului să se facă exclusiv 
de unități autorizate cum ar 
fi de exemplu cooperativa 
meșteșugărească din localita
tea respectivă care să asigu
re atît antene corespunzătoa
re cerințelor calitative, cît și 
un montaj care să nu ducă 
la deteriorarea acoperișurilor 
blocurilor. In plus se poate 
avea grijă ca aceste antene 
să fie așezate în așa fel îneît 
să nu strice aspectul noilor 
cartiere.

Iată, deci, o problemă a că
rei rezolvare necesită iniția
tivă și măsuri corespunză
toare.

I. B. 

sînt chemate să contribuie la 
crearea unor asemenea condi
ții care să asigure îndepli
nirea ritmică a planului la 
fiecare loc de muncă, a an
gajamentelor luate în între
cerea socialistă.

O altă problemă majoră 
care trebuie rezolvată în ca
drul exploatărilor miniere es
te calitatea producției de căr
bune. Coordonarea eforturi
lor minerilor din abataje, ar
tificierilor, muncitorilor de 
la transport, de la curățatul 
vagonetelor pentru reducerea 
conținutului de șist în căr
bune, identificarea opera
tivă a abatajelor care dau , 

I 
(Continuare în pag. 3-a) I

LA MINA PE TRIL A

Sînt asigurate fronturile 
viitoarelor abataje ?

După primele patru lum 
din acest an, colectivul mi
nei Petrila cumulase un mi
nus de 4 770 tone cărbune. 
Cauza principală a acestei 
rămîneri în urmă era faptul 
că lucrările de pregătiri pre
liminate nu au fost realizate 
De peste o lună de zile mina 
Petrila a intrat iar în ca
dență, extrăgînd cărbune pes
te plan. Dar să vedem în ce 
măsură se asigură fronturile 
viitoarelor abataje ?

Ba o succintă analiză, te 
convingi că în primele cinci 
luni ale anului pregătirile 
n-au ținut pasul cu ceea ce 
s-a preliminat inițial. In pri
mul trimestru, planul de pre
gătiri n-a fost realizat. In a- 
prilie, la indicatorul metri li
niari (steril plus cărbune), 
minusul a fost de 57 metri, 
iar în mai s-a ridicat la 150 
metri. In ultimele două luni, 
nici unul din cele cinci sec
toare productive n-a realizat 
acest indicator, iar viteza de 
avansare planificată pe ex
ploatare nu a fost, de ase
menea, îndeplinită. Drept ur
mare, la sectorul I este în- 
tîrziată pregătirea panoului 
A din stratul 9. La sectorul 
II a rămas în urmă, cu peste 
120 de metri, pregătirea pen

SE IA
Obișnuit să măsoare timpul 

in etaje, în deplasarea brațe
lor macaralelor — simbolice 
ace de ceasornic proiectate 
pe cer — maistrul construc
tor Leonard Stroca nu sesi
zează minutele. Trec repede, 
se scurg cu fiecare mușcătu
ră de cazma și loviturile su
nă ca un metronom.

Clipa solemnă a sosit. Gro
pile de fundație, ca niște guri 
deschise, cheamă betonul... 
Maistrul desprinde o coală 
din carnetul tehnic și com
pletează ultimele date. Ește 
un proces-verbal oarecare, 
dar lui, maistrului Stroca și 
tovarășilor săi, îi pare un 
poem: „Ora 17,40... A înce
put turnarea fundațiilor...". Pri
ma lopată de beton acoperă 
acest mesaj adresat parcă ar
heologilor viitorului. Strîn- 
geri de mîini, urări de suc
ces. Nu se naște un singur

tru exploatare a panoului F 
din stratul 7, iar punerea în 
exploatare a panoului E din 
stratul 6 este decalată cu o 
lună. Sînt doar cîteva exem
ple... Topografii de la sectoa
re afirmă că aceste rămîneri 
în urmă nu afectează, deo
camdată, planul de produc 
tie. Dar iată și părerea con
ducerii minei.

— Asigurarea brigăzilor cu 
lemn, aer comprimat, vago- 
nete goale nu constituie pro
bleme, ne informează tova
rășul Simota Dimitrie, ingi
nerul șef al exploatării. Cea 
mai mare greutate o consti
tuie faptul că ducem lipsă de 
oameni pricepu ți în lucrări de 
înaintare. Din această cauză 
sînt situații cînd unele lu
crări de pregătiri nu sînt pla
sate. Mai persistă și un alt 
neajuns: asistenta tehnică
este nesătisfăcătoare; maiștrii 
minieri nu se ocupă suficient 
de realizarea pregătirilor nici 
cantitativ și nici calitativ. 
Rău este că șefii de sectoare 
tolerează asemenea atitudini. 
Fiind conștienți de aceste 
lipsuri ne preocupăm, bine
înțeles, de lichidarea lor.

— Ne gîndim, de pe acum, 
la modul cum va fi asigurată 
linia de front pentru primele

ȘTE
bloc, ci un oraș, și totuși lip
sește fanfara. Există ceva 
măreț în simplitatea cu care 
facem lucruri extraordinare. 
A intrat în firescul cotidian 
să ridicăm hidrocentrale — 
imense uzini de lumină — 
să mutăm orașe, să le înălțăm 
spre azur, să le facem demne 
de frumusețea omului, de e- 
poca noastră. Aici, pe dealul 
Jupalnicului se ridică orașul 
Orșova Nouă..

Prologul acestei minunate 
opere a și fost scris. Maistrul 
constructor Leonard Stroca, 
emoționat, își plimbă privi
rea peste dealul Jupalnicului. 
Poate, cine știe, mîngîie în 
gînd contururile orașului.

— Acolo va fi școala, din
colo cinematograful, pe aici 
va trece o autostradă...

Glasul care răsună vibrant 
e poate al maistrului Stroca, 
poate al inginerului Constan

luni ale lui 1967, ne-a lămu
rit șeful topografiei, ingine
rul Hannig Emeric. In ceea 
ce privește planul de pregă
tiri din acest trimestru, am 
convingerea că minusul creat 
în aprilie și mai va fi recu
perat în. luna aceasta.

La mina Petrila, pregătirea 
viitoarelor fronturi de cărbu
ne se află în atenția condu
cerii. Bine ar fi dacă aceasta 
s-ar materializa și la sectoa
re, ar fi urmată de măsuri 
eficiente.

Considerăm, de aceea, că 
se impune ca în perioada ur
mătoare să se treacă la întă
rirea și omogenizarea tuturor 
brigăzilor îndeosebi prin com
pletarea efectivelor planifi
cate. Va trebui ca maiștrii 
minieri să fie determinați să 
controleze și îndrume mai 
îndeaproape modul cum se a- 
chită de sarcini brigăzile de 
înaintare. Găsim că ar fi po
trivit ca la una din viitoarele 
plenare ale comitetului de 
partid să se analizeze stadiul 
în care se află lucrările de' 
pregătiri, măsurile ce se im
pun ca acestea să fie în pas 
cu ceea ce s-a preliminat, cu 
necesitățile de viitor ale ex
ploatării.

Fr. VETRO

tin Nițulescu, sau poate al 
arhitectelor Adelina Jojică și 
Natalia Ionescu.

In port, la Orșova... veche, 
a sosit prima macara-turn cu 
oare vor fi montate panourile 
prefabricate, Echipa lui Auri
că Dorobarițu lucrează la țe
sătura complicată a armătu
rilor, iar echipa lui Dumitru 
Negură toarnă beton. Se toar
nă temelia orașului! Șantie
rul este în marș. înaintează. 
Sosesc în fiecare zi oameni 
noi, din toate colturile țării. 
Se amenajează baracamente, 
grupul social, se anunță des
chiderea unei cantine... In 
două luni numărul construc
torilor se va ridica la o mie. 
O mie de oameni vor construi 
un oraș întreg. Blocuri cu 
cîte patru etaje, însumînd 
două mii de apartamente,

ORȘOVA NOUĂ

Grecu Anișca este de- 
pănătoare și lucrează în 
secția III-a a F;F.A. 
„Viscoza" Lupeni. Mun
citoare destoinică și 
conștiincioasă, ea reali
zează zilnic depășiri de 
plan de pină la 100 la 
sută.

Apartamente
la „examen".

La șantierul Livezeni s-a 
terminat construcția blocului 
D 4 cu 20 de apartamente ca
re zilele acestea au fost su
puse examenului riguros al 
comisiei de recepție.

Cu acestea, șantierul Live
zeni completează cifra de 120 
apartamente predate de la 
începutul anului, înscriindu- 
se în planul de predare pe 
primul semestru al anului.

Tot la acest șantier în pre
zent se depune o muncă sus
ținută, și meritorie prin re
zultatele eî, pentru lichida
rea definitivă a restanțelor 
de finisaje exterioare, alei și 
drumuri rămase din anii tre
ceți. Zilele trecute au fost 
recepționate finisajele exte
rioare ale blocului 9 din stra
da Independenței, căruia îi 
vor urma în curînd altele. 
De asemenea, se apropie de 
sfîrșit asfaltarea străzilor și 
aleilor aferente primei etape 
a cvartalului V.

I 
sute de case individuale și 
vile cochete vor lua loc în 
interesantul amfiteatru natu
ral care se întinde pe patru 
sute de hectare. Parcul va 
coborî pînă jos, lîngă unda 
tremurată a „mării" .dunăre
ne, viitorul lac de acumulare 
al barajului de la' Porțile de 
Fier. Pe aleile, lui se vor 
plimba oamenii ca pe aleile 
oricărui parc. In oraș se vor 
naște oameni, vor crește, vor 
făuri planurile unor noi o- 
rașe, și maistrul Leonard 
Stroca, sau poate nepoții lui, 
vor măsura timpul tot în e- 
taje. Colierul orașelor moder
ne ale României socialiste se 
va îmbogăți cu nestemate noi.

VICTOR MUREȘAN 
corespondentul Agerpres 
pentru regiunea Banat



2 STEAGUh R0$W

I Sport | | Campionate | | Rezultate Nevi mers
al trenurilor

FOTBAL.

Așa a cîștigat Jiul întâlnirea 
cn Minerul — Baia Mare

Crainică, termometrul arăta afară 
t2 epade înaintea meciului din- 
** Jiul — Minerul Baia Mare. Dar 
agentura iscată în inimile jucă
torilor și a suporterilor de emoțiile 
MOairiL adunată Ia un loc se ri- 
*cn la multe mii de grade. Toate 
HH9e din Valea Jiului au bătut 
draîaică la unison. Acum, după ce 
apele s-au mai liniștit, lucrurile pot 
fi judecate mai la rece. Deci băie
ții noștri au învins. Și au învins 
Inlr-o manieră fără drept de apel,

Jiul a luat startul bine, hotărită 
ui spulbere îndoielile vînturate de 
unii asupra modului cum au fost 
obținute ultimele victorii. Jiulișlii 
au pornit Intr-o adevărată avalanșă 
chiar de la începutul jocului și 
spre lauda lor (aproape de meciul 
cu Tg. Mureș), au făcut-o de astă 
dată gîndrt, sesizînd penetrabilitatea 
apărării adverse. Martinovici, Li
bardi, Peronescu și mai ales Ca- 
sandra au demarat, driblat și șutat 
mult și bine. înaintarea Jiului a 

GOL ! 1—0 pentru Jiul.

atacat pe un front larg, cu schim
buri rapide de pe o extremă pe alta 
creîndu-și astfel breșe prin centru 
de unde au șutat pe poartă.

La mijloc Sandu (cit a jucat) și 
mai ales Stoker au lucrat ca două 
pistoane bine sincronizate fiind cînd 
în atac, cînd în apărare. Iar dacă 
înaintarea a mers bine aceasta se 
datorește și siguranței apărătorilor: 
Ivănescu cu un plasament excepțio
nal a fost de neîntrecut; Pop iredu- 
tabil iar cei doi fundași Nicoară și 
Farkaș mobili, inepuizabili.

Primul gol a fost înscris în minu
tul 10 de către Casandra, după o 
rapidă combinație Sandu — Marti
novici — Libardi. Dar pînă în minu

Întrecere de natație
Duminică dimineața. Asociația 

sportivă „Preparatorul" din Lupeni 
a organizat la ștrandul din locali
tate o întrecere de înot între co
pii, juniori și seniori.

Timpul fiind favorabil pentru des
fășurarea întrecerilor de înot, nu
meroși participanți și-au disputat 
tntue tea la probele de 50 metri 
șă 100 metri liber. Iată rezultatele:

Cerii — 50 atetri liber: L Săvan 

tul 10 Jiul mal înscrisese încă 
două goluri; unul de Libardi în mi
nutul 4 și altul de Casandra în mi
nutul 6, anulate însă de arbittu pe 
motiv de ofsaid.

După golul primit băimăremi, care 
și pînă aici au jucat deștul de șters, 
se retrag în corzi, vizibil dominați 
din toate punctele de vedere de 
gazde. Gazdele Insă nu le-au dat 
posibilitate să-și revină. Jocul creș
te în intensitate, dar și in nervozi
tate. Un gest reprobabil al lui San
du în minutul 30 ne face să ne mîn- 
căm unghiile de necaz. Arbitrul îl 
elimină de pe teren. Am rămas deci 
în 10 oameni I Libardi este retras 
în linia mediană; la înaintare mai 
sînt trei oameni. Ce ne facem 7 Mi
nerul are un om în pluș. Oare vom 
reuși sfi ne apărăm, să ne menți
nem avantajul de un gol 7 Răspunsul 
l-au dat jucătorii. Am atacat psrcă 
mai vijelios, cu o ambiție mai mare 
ca înainte : minutul 30 — Martino
vici șutează necruțător, mingea ire- 
cînd puțin pe lîngă poartă; mina
tul 40 — Stoker expediază un ,ut 
bombă de la circa 25 metri și Bay, 
printr-un reflex extraordinar, sal
vează; minutul 41 — Libardi trimite 
cu capul puternic pe lîngă noartă; 
minutul 43 — combinație Martino
vici — Peronescu, ultimul șutează 
foarte puternic spre poartă, dar 
Bay printr-un reflex excepțional 
respinge în corner, minutul 45 — 
Stoker șutează din apropiere, por- 
larul prinde, scapă și apoi prinde 
din nou. Ne uitam în acest timp 
după adversarul cu un om in plus. 
Nu l-am zărit decît pe undeva, pe 
la mijleen}-terenului, încurcîndu-se 
singur în driblinguri inutile și pase 
cu adresă spre... Baia Mare

Repriza a doua scoate din nou în 
evidentă superioritatea echipei noas
tre și forma bună a porta
rului Bay, care a făcut ade
vărate minuni salvîndu-și echipa de 
la o înfrîngere și mai categorică. 
Doar în minutul 58 portarul băimă- 
rean nu a mai putut face nimic. 
Se execută un corner, mingea trece 
de la un jucător la altul și ajunge 
la Casandra care trimite cu capul 
în plasă : 2—0. Intre timp a dispă
rut și superioritatea numerică a 
oaspeților : Staicu este eliminat și 
el pentru lovirea intențională a ad
versarului. La scorul de 2—0 și la 
egalitate de jucători pe teren, Jiul 
și-a asigurat victoria. Dar băieții 
luptă cu aceeași ardoare mai de
parte. Asistăm la o întreagă suită 
de șuturi pe poartă și pe lîngă 
poartă ale jiuliștilor, unele expe
diate chiar de fundașii Ivănescu, 
Pop, Nicoară. Și astfel partida ia 
sfîrșit în aclamațiile frenetice ale 
celor peste 12 000 de spectatori. 
Oaspeții au avut și ei spre sftr- 
șit două zvîcniri; cea din mi
nutele 69 cînd Miculaș expe
diază o minge foarte puternic 
iar Ion Vasile scoate în corner și 
alta în minutul 83 cînd Sasu exe
cută foarte puternic o lovitură liberă 
în colțul din stfnga de jos al porții 
și Ion Vasile, care pînă atunci a 
avut rol de „observator federal", cu
lege aplauze.

loan, 53" 6/10; II Vienescu Mircea, 
56" 2/10; ML Mărcuș loan, 57" 4/10; 
Junieri — 50 metri liber : I. Sava 
Vasile, 52" 2/10,- IL Orban Edmundt, 
53" fl/10,- DL Muțiu Gheorghe, 54” 
8/10; Seniori — 100 metri liber: I. 
Creinicean Iosif (Preparatorul Lu- 
peniL 1* 52" 4/10; ÎL Aruncuteanu 
Asd (Mini ui lupeni) 1* 54" 6/10; 
IB Vleaaueu Constantin (Minerul 
Lupeni) 1' S6T 8/10l

Jiul a obținut o victorie clară, 
care putea fi și mai spectaculoasă 
ca scor. Ocazii au fost destule. Toa
tă echipa a luptat cu o dăruire de 
sine rar întîlnită, pînă la epuizare. 
Deci nota maximă colectivă 10.

Minerul Baia Mare ne-a dezilu
zionat. A jucat slab. De ce oare? 
Unii spuneau că a prins o zi slabă. 
Noi am adăuga însă că Jiul le-a 
făcut „ziua slabă". Cînd nu dai 
nici un moment posibilitate adversa
rului să răsufle, cînd ataci necon
tenit, cînd lupți pînă la epuizare, 
ce poți să mai aștepți de la adver
sari 71

Jiul a terminat meciul cu „Magna 
cum laude". Jos pălăria I Se cuvine 
însă să ne gîndim și la cele două 
meciuri ce le mai avem de jucat. 
De ce să nu încheie și aceste par
tide cu aceeași mențiune ? Să nu 
să uite că intrarea Jiului in A de
pinde acum, poate, de aceste două 
partide.

C. COTOȘPAN

RUGBI

Stlinta Petroșani — 
Universitatea Timișoara 12-3

In cadrul etapei a X-a a cam
pionatului categoriei A la rugbi, pe 
stadionul din Lonea s-au întîlnit 
cele două formații studențești din 
Petroșani și Timișoara, Mergînd PG 
linia bunei comportări, formația lo
cală, fără să se întrebuințeze, a 
reușit să-și adjudece victoria. Du
pă o primă repriză în care scorul 
a fost alb, datorită ineficacității li
niei de trei sferturi și numeroase
lor lovituri de pedeapsă netransfor- 
mate, studenții petroșăneni forțează 
ritmul jocului reușind să deschidă 
scorul chiar în primele minute ale 
reprizei secunde prin Rakoși care 
transformă o lovitură de pedeapsă 
din apropierea buturilor. Deschide
rea scorului dă aripi jucătorilor e- 
echipei locale care se instalează în 
terenul advers și construiesc nu
meroase șarje pe linia de trei sfer
turi. In urma unei astfel de șarje 
Chiriac, primind o pasă excepțio
nală de la Drăcea, ridică scorul 
la 6—0 înscriind o încercare la 
colț. Localnicii par mulțumiți de a- 
cest rezultat și încetinesc ritmul 
dînd posibilitate studenților din Ti
mișoara să contraatace periculos și 
să reducă scorul in urma unei lo
vituri de pedeapsă transformată de 
Haralambie.

Reducerea scorului a fost un duș 
rece pentru studenții din Petroșani 
care își aduc aminte că un meci 
egal sau înfrîngere acasă ar duce

Duminică, pe 
pista din incinta 
stadionului Jiul, 
înaintea cit și în 
pauza meciului 
Jiul — Minerul 
Bala Mare au avut 
Ioc întreceri de 
atletism — băieți 
și fete.

IN CLIȘEU : un 
instantaneu de Ia 
aceste întreceri.

Ziua avîajiei 
noastre

Cu prilejul Zilei aviației din Re
publica Socialistă România, federa
ția de specialitate organizează du
minică 19 iunie ora 9,30 pe aeropor
tul Băneasa din Capitală un mare 
miting aviatic. In program sînt 
incluse acrobații cu planorul, for
mații de avioane legate, yînătoare 
de baloane, acrobații de înaltă clasă 
cu avioane clasice și supersonice 
reactive, evoluții cu avioane sani
tare și agrosilvice, lansări de pa- 
rașutiști cu figuri acrobatice și 
în formații de masă.

Duminică în noua sală amenajată în 
parcul sportiv Voința (Floreasca) 
vor începe campionatele mondiale 
de popice, la care participă spor
tivi și sportive din Elveția, Italia, 
R. D. Germană, R. F. Germană, Aus
tria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Unga
ria și România.

In programul întrecerilor sînt in
cluse 3 probe: pe echipe, perechi 
și individual.

Arbitrul principal al concursu
lui este iugoslavul Bonak Milenko.

(Agerpres)

la pierderea locului IV din clasa
ment și totodată ă titlului de cea 
mai bună formație de rugbi din pro
vincie. Ca urmare, ei accelerează 
ritmul și după multe ratări copi
lărești sau intrări la infinit pe li
nia de trei sferturi ale lui Săbău, 
care a fost neinspirat reușesc 
majorarea scorului in urma unei 
lovituri de pedeapsă transformată 
le Rakoși. Totuși scorul de 9—3 
nu-i mulțumesc și ei măresc avan
tajul prin Chiriac care înscrie o 
nouă încercare aproape de buturi 
rămasă netransformată.

După aspectul jocului studenții 
din Petroșani merită victoria. Dar 
simpatlzanții rugbiului din Valea 
Jiului au plecat totuși nemulțumiți 
de la meci deoarece se așteptau la 
un scor mai mare și la o adevărată 
demonstrație de rugbi pe care ar fi 
putut s-o facă favoriții lor. In ur
ma rezultatului de duminică, echi
pa din localitate s-a instalat pe lo
cul IV și le dorim succes în ul
timul meci de la București, unde 
întîlnesc formația Constructorul.

Pentru jocul de ieri merită felici
tări toți jucătorii echipei din rin- 
dul cărora s-au detașat Dijmărescu, 
Drăcea și Chiriac de la învingă
tori șl Haralambie de la învinși.

Bun arbitrajul ing. Gheorghe 
Stanei u din București

A. BOJENESCU

din gara Petroșani
PLECĂRI

SPRE LUPENI Ia orele: 5,01; 
6,09; 7,38; 12,25; 15,27; 18,01; 
20,44.

SPRE SIMERIA la orele : 2,20; 
6,15 (accelerat); 7,44; 11,29;
15,30; 10,18; 21,27.

SPRE CRAIOVA la orele : 
4,02; 13,35; 18,30; 20,22.

SPRE BUCUREȘTI la orele: 
9,25 (personal ~r are sosirea 
în București —• Basarab la fi
rele 10,26); 23,51 — scelerat. 
(Acceleratul pleacă din Slme- 
ria la ora 21,45, ajunge în Pe
troșani Ia ora 23,41 — stațio
nează 10 minute — șl sosește 
în București la ora 6,45. Acce
leratul circulă prin Roșiori).

SOSIRI

DE LA LUPENI la orele: 
7,37; 0,23; 13,27; 15,58; 17,13; 
20,13; 23,00.

DE LA SIMERIA la orele,: 
1,19 6,00; 8,58; 11,58; 17,(fF
19,47; 23,41 (accelerat). s*'

DE LA CRAIOVA la erele: 
5,52; 8,29; 15,20; 22,07.

DE LA BUCUREȘTI la orele: 
6,04 — accelerat; 18.27 — pei- 
sonal, avind plecarea din Bu
curești la ora 7.10. (Accelera
tul pleacă din București la ora 
23,32, sosește in Petroșani la 
ora 6,04 — staționează 11 mi
nute — șl ajunge la Simeria 
la ora 8,01).

DIN STAȚIA CJFJL LUPEN. 
trenurile pleacă spre Petroșan 
la orele: 6,53; 8>40; . 12,44:
15,15; 16,30; 10.30; 22,17.

NOTĂ

Taxatoarea ’ 
„generoasâ“

Cine nu o cunoaște pe taxatoa
rea Năstase Stela ?l Mal zilele tre
cute a lucrat pe autobuzul 51099 
din orașul Lupeni. Acum „lucrează" 
pe altul, dar cu aceleași metode, 
care au făcul-o cunoscută pasageri
lor lupeneni.

Dacă ai „norocul" să urci în au
tobuzul unde se nimerește să fie 
Năstase Stela taxatoare constați în- 
ții cu uimire, apoi cu indignare, că 
ea reușește să împartă la epitete cu 
o „generozitate" de care ar fi tre
buit să afle pînă acum conducerea 
I.C.O. Petroșani. Si ce epitete I — 
toate alese dintr-o menajerie de 
cai, boi, porci, urși pînă și oran- 
gutani. Și cum pasagerii autobuzu
lui cu nr. 51099, printre care și ing. 
M.A., s-au încumetat să protesteze 
împotriva unei asemenea compor
tări ce jignește demnitatea omului, 
Stela s-a arătat de-a dreptul ui
mită. Ce 7 doar nu sînteți scutiți de 
doctor, ca să nu vă mai pol zice 
nimic, cum îmi place mie. (A se cili 
cum îmi vine la gură).

*

Taxatoarea Năstase Stela este lî- 
nără. Ea ar trebui să învețe de la 
tovarășele sale de muncă Boțindea- 
nu Silvia, Dreghici Maria, Gregor 
Elena și altele și să adopte o compor
tare civilizată în relațiile cu pa
sagerii, așa cum de altfel o cere 
etica serviciului ce-l prestează.

N. LUPENEANU



au apărut:
Cimp larg de activitate 
pentru colectivele de specialiști din întreprinderi

OV TRĂSNEA

MORALA SOCIALISTĂ.
CLASA MUNCITOARE —

PROMOTOAREA NOI! MORALE
136 p., 3 Iei

Lucrarea dezvăluie procesul for
mării și dezvoltării moralei socia
liste a oamenilor muncii din tara 
noastră, stadiul actual al acestui pro
ces. Prezentînd citeva aspecte prin
cipale ale moralei socialiste în ac
țiune, autorul subliniază forța ei 
activă, stimulatoare în viață și dez
voltarea societății noastre. Prin e- 

j xemplele semnificative pe care le con
ține, cartea contribuie la cunoște- 
rea și la popularizarea unor laturi 
importante ale profilului moral al 
omului nou.

DEZVOLTAREA 
SUPRASTRUCTURII SOCIALISTE 

IN ROMÂNIA
400 p., 12,50 lei

Volumul reunește un număr de 
studii elaborate sub egida Institu
tului de filozofie al Academiei Re- 
pujgicii Socialiste România, de cer
cetători științifici și cadre didactice 
universitare

Autorii tratează aspecte impor
tante ale dezvoltării vieții sociale 
în țara noastră privind: creșterea 
rolului P.C.R. în conducerea econo
miei, legalitatea socialistă, evoluția 
funcției cultural-educative a statului, 
.formarea conștiinței socialiste a 

. maselor.

■ VALORIFICAREA SUPERIOARA
A RESURSELOR NATURALE

280 p„ 7,50 lei

Voldrtiul analizează probleme pri
vind valorificarea superioară -a re
surselor naturale din țara noastră, 
relevă principalele direcții de adîn- 
cire continuă a gradului de prelu
crare industrială a materiilor prime.

Lucrarea oferă un tablou cuprin
zător al politicii economice a parti
dului și guvernului, al preocupări
lor și realizărilor obținute în această 
direcție.

GROPILE ANINOASEI
După cît se vede, Anînoasa tinde 

șă se facă cunoscută nu numai prin 
hărnicia minerilor ei, prin frumuse
țea peisajului, ci și prin niște gropi 
pînă mai ieri discrete, dar care în
cep să ia proporții prin număr și 
dimensiuni. Aceste gropi nu trebuie 
căutate printre dealuri și văi. Nu. 
Le întîlnești fără să vrei cășcînd 
guri flămînde în calea autobuzelor, 
camioanelor, bicicletelor sau pietoni
lor care își aleg drept itinerariu șo
seaua Iscroni — Aninoasa. Gropi de 
cele mai diverse forme și adîncimi, 
așezate pe unele porțiuni de șosea 
după legi încă necunoscute de

(Urmare din pag. l-a)

cărbune cu multă piatră, creșterea 
rolului maiștrilor în controlul cali
tății cărbunelui sînt probleme la 
a căror rezolvare colectivele de 
specialiști pot și trebuie să aducă 
o importantă contribuție.

De mare actualitate în activita
tea exploatărilor miniere, a celor
lalte unități economice este creș
terea indicilor de folosire a uti
lajelor. Este știut faptul că printre

Și totuși...
Pentru ca să vizionezi un film, 

trebuie in primul rind să al bilet. 
Cum se poate obține un bilet ? 
Veți zice că-i foarte simplu, și-o 
știe toată lumea. Dar nu-i chiar așa. 
La unele cinematografe, pentru ziua 
de duminică — spre exemplu — bi
letele se distribuie cu o zi înainte. 
Cînd biletele sînt epuizate, se a- 
nunță printr-o tăbliță indicatoare, 
așezată în fața casieriei. Dar la 
Uricani, biletele pentru ziua de du
minică se vînd dimineața, cîteo- 
dată, iar uneori, din neglijență, ca
sierița vine numai înainte de spec
tacol Alteori biletele se distribuie 
dimineața numai o jumătate sau un 
sfert de oră și... atit (5 iunie 1966) 
Oare, nu se poate face un program 
bine stabilit pentru vînzarea bile
telor și la cinematograful din Uri
cani ? De ce nu se distribuie bilo- 
tele aici cu o zi înainte, la fel ca și 
la celelalte cinematografe ?

Pe cînd iaurtul 
sosea de la Simeria...

Pînă la intrarea în funcțiune a 
fabricii de produse lactate Livezeni, 
laptele, smîntîna, iaurtul și celelalte 
derivate ale sale soseau în Petro
șani de la Simeria și, consumatori 
fiind, ne obișnuisem să le căutăm 
în magazine după un anumit ciclu 
stabilit în funcție de zilele în care 
se făcea transportul. Intrarea în 
funcție a fabricii de la Livezeni ne-a 
dat speranța că vom găsi zilnic în 

geometrie încît aproape că-ți este 
imposibil șă te strecori printre ele.

Nu se știe cum cei care răs
pund de întreținerea acestei șosele 
se împacă cu existența acestor gropi, 
cu înmulțirea lor asemeni unor pe
cingini în asfaltul șoselei. Căci nu 
pot fi ignorate greutățile pe care 
aceste gropi le aduc transporturilor 
rutiere știut fiind că șoseaua este 
singura arteră de circulație care 
leagă Aninoasa de celelalte locali
tăți ale Văii Jiului. Sau poate că 
cei care le tolerează existența țin 
să concureze faima renumitelor 
gropi ale Petroșaniului ?

I. B.

utilajele folosite insuficient la ex
ploatările noastre miniere sint ma
șinile de încărcat. La minele Ani- 
noaaa, Lupeni, Petrila și altele sint 
perioade îndelungate în care ma
șinile de încărcat stau nefolosit* 
pe motiv că lungimea galeriiMi 
în săpare nu este suficientă pen
tru a justifica cheltuielile pe care 
le implică introducerea la aceste 
lucrări a mașinilor de încărcat. Dar 
de cele mai multe ori aprecierea 
acestei limite sub care introduce-

se poate!
Apoi se iscă o altă problemă din 

această „programare". Dimineața, 
pînă la ora 9,30, se dau bilete pen
tru orice oră de după-amiază. De 
la ora 9.30 se distribuie bilete nu
mai pentru matineu. Celor care 
merg la matineu, responsabilul ci
nematografului le acordă un favor: 
de a obține bilete prin față (fără să 
stea la rind). Deci, cei care vor să 
ia bilete pentru după-amiază aș
teaptă mult și bine. Așa a fost în 
ziua de 29 mai a.c., ci nd datorită 
acestor întorsături nedorite, oamenii 
au așteptat pînă Ia ora 11,30, pen
tru că o dată cu cei de la matineu 
s-au „strecurat" în față și alții.

Rezolvarea acestor probleme de
pinde de un singur lucru — stabili
rea unui orar precis de distribuire 
a biletelor. Deci, se pot evita ne
mulțumirile spectatorilor din Uri- 
cani!

C. VALERIU 
corespondent

magazine Iaurt proaspăt, lapte la 
butelie, ba ne amăgise și cu o linie 
pentru fabricarea înghețatei. Mai 
mult, la inaugurarea fabricii, tov. 
dr. Martina, șeful secției își exprima 
teama că cererea de produse lactate 
nu va acoperi capacitatea de produc
ție a fabricii...

Care sînt cauzele pentru care a- 
provizionarea cu produse lactate nu 
îndreptățește aceste speranțe î A 
venit timpul călduros și iaurtul e 
mai căutat ca oricînd. II căutăm în
să zadarnic. In ziua de 12 iunie, di
mineața, de exemplu, la magazinul 
de produse lactate din halele Pe- 
troșaniului nu era nici un fel de 
lapte sau iaurt. In dimineața zilei 
de 14 iunie la fel. Săptămîni întregi 
iaurtul lipsește de la chioșcurile a- 
limentare de Ia minele Aninoasa, 
Vulcan și din multe alte unități deși 
comenzi există. De ce factorii de 
răspundere de la fabrica de pro
duse lactate, de la O.C.L. Alimen
tara nu încearcă să asigure o apro
vizionare care să corespundă cerin
țelor populației ?

Nu de alta, dar începem să regre
tăm timpul cînd iaurtul ne era adus 
tocmai de la Simeria. Cel puțin, din 
cînd în cînd îl mai găseam.., 

rea mașinilor de încărcat devine 
neeconomică, se face fără un stu
diu amănunțit, prin simplă aprecie
re și — de ce n-am spune-o I — 
în asemenea justificări unele cadre 
tehnice găsesc refugiul din fața pro
blemelor pe care folosirea mașini
lor de încărcat le ridică mai ales 
în ce privește organizarea trans
portului, pregătirea oamenilor, în
treținerea etc. Iată deci o proble
mă asupra căreia colectivele de 
specialiști pot și trebuie să-și spu
nă cuvîntul cu autoritate și com
petentă. Asemenea studii trebuie 
organizate și în ce privește folo
sirea celorlalte utilaje din cadrul 
exploatărilor miniere, din eadrul 
celorlalte unități industriale.

Stabilirea în continuare a unor 
măsuri eficiente pentru folosirea 
din plin a timpului de lucru, res
pectarea cu strictețe a normelor 
de tehnica securității, îmbunătăți
rea condițiilor de muncă în subte
ran și la suprafață, extinderea me
canizării operațiilor grele, automa
tizarea unor operații și procese teh
nologice, scurtarea timpului de e- 
xecutie a lucrărilor de investiții și 
a construcțiilor social-culturale sînt 
sarcini la rezolvarea cărora colec
tivele de specialiști trebuie să con
tribuie cu competență și eficacitate.

Grupul școlar minier Petroșani 
ANUNȚĂ:

In anul școlar 1966*196? în cadrai 
Grupului școlar minier Petroșani Eunc*

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI
cu următoarele specialități:

• ELECTRICIENI DE MINA
• LĂCĂTUȘI DE MINA
• LĂCĂTUȘI MECANICI
• STRUNGARI
• SUDORI
• INSTALATORI TEHNICO-SANITAR1

Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți ai 
Școlii generale (de 7 sau 8 ani) în vîrstă pînă la 18 ani,

înscrierile la concursul de admitere se fac pînă Ia 1 IULIE 1966 
la sediul școlii, din str. Republicii nr. 7 pe baza unei cereri în
soțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală);
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase în original;
— Buletin de analiza sîngelui, efectuată cu maximum 3 săptă

mîni înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar, efectuat cu cel 

mult 3 luni înainte de concurs;
— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care sînt 

luați in evidență.
Concursul de admitere se va ține între 1—12 IULIE 1966 șl va 

consta din :
— Vizita medicală.
— Probe scrise și orale la matematică și limba română.
Informații suplimentare se pot obține zilnic la secretariatul 

școlii, între orele 10—14 și 16—19.
IN ȘCOALA PROFESIONALA TOȚI ELEVII SÎNT BURSIERI.

Desigur, pentru ridicarea activi
tății colectivelor de specialiști la 
nivelul sarcinilor stabilite în a- 
ceastă direcție de plenara Comi
tetului orășenesc de’ partid este 
necesară atragerea în rîndul co
lectivelor de specialiști a celor 
mai pregătiți ingineri și tehnicieni, 
cu o bogată experiență. Aceste ca- 
lective trebuie să desfășoare e ac
tivitate continuă, permanentă și să 
primească sprijinul necesar din 
partea conducerilor unităților. Or* 
ganizațiile de partid au datoria de 
a se interesa îndeaproape de acti- 
vitatea pe care ,o desfășoară colec
tivele de specialiști, de a le orienta 
atenția spre problemele majore ale 
producției, spre obiectivele cuprin
se în planul tehnic al întreprinde
rilor. Important pentru activitatea 
acestor colective este nu atît nu
mărul temelor abordate, ci eficaci
tatea studiilor întreprinse. Iată de 
ce este necesar ca aceste colec
tive să abordeze un număr restrîns 
de probleme, dar importante, de 
actualitate, pe care să le ducă la 
capăt. Aprecierea activității colec
tivelor de specialiști trebuie făcu
te prin prizma rezultatelor obți
nute, a contribuției Jer la îndepli
nirea cu succes a tuturor indica
torilor planului de stat.

PROGRAM DE RADIO
17 iunie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 

, dimineață; 6,00 RADIOJURNAL 
Sport; 6,10 Program muzical de di
mineață; 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Program muzical de dimineață; 
7,00 RADIOJURNAL.' Sport; 7,15 
Marșuri de concert interpretate de 
fanfară; 7,30 Trenul melodiilor; 7,45 
Salul voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Prelucrări și aran
jamente din folclor de Radu Voi- 
nescu; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului ; 
Farmacia în gospodărie; 9,35 Jocuri 
populare; 9,45 Poem de Constantin 
Not tara; 10.00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Soliști și orchestre de mu
zică populară, 10,30 Radioracheta 
pionierilor.- 11,00 Paște! multicolor — 
muzică ușoară; 11,15 TEATRU RA
DIOFONIC; 13,10 Pagini din ope

rete; 13,30 Din muzica popoarelor; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Mu
zică instrumentală și vocală de 
compozitori români; 14,17 Pagini ale
se din muzica de estradă; 14,50 Cin- 
tă George Bunea; 15,00 Cîntece și 
jocuri populare; 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Spori. Buletin meteorologic; 16,20 
Muzică ușoară; 16,30 Concertul nr. 
5 în Fa major pentru pian și or
chestră de Sajnt-Saăns; 17,00 Mu
zică populară; 17,15 Un glas de vi
oară; 17,30 IN SLUJBA PATRIEI; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Muzică 
ușoară; 18,30 DIALOG CU ASCUL
TĂTORII; 18,45 Selectiuni din ope
reta „Fetițele din pădurea neagră1' 
de Jessel; 19,00 Tineri interpret de 
folclor; 19,30 Intîlnire cu muzica 
ușoară; 20,00 RADIQGAZETA DE

SEARA; 20,30 Cîntă Ioana Radu; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Cîn
tă Betty Curtis și Alin Noreanti; 
21,15 ATENȚIUNE PĂRINȚI! POȘ
TA EMISIUNII; 21,30 Muzică ușoa
ră; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Cvartetul 
în re minor „Fața și moartea" de 
Franz Schubert; 23,00 „Cu tine vi- 
sînd" — muzică ușoară; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

cinematografe:
17 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : De
sene secreta» Republica: Viscolul» 
Stadion: Fiul căpitanului Blood; 
LONEA — Minerul: Depășirea» 
7 Noiembrie: Neamul Șoimărești- 
lor; VULCAN : Dansul etern; CRI- 
VIDIA: Gaudeamus igitur; LUPENI 
— Cultural: Haiducii.

T. R. C. H. DEVA —
Grupul nr. 2 Construcții Valea Jiului

ANGAJEAZĂ
Muncitori pensionari pentru lucrări de sis

tematizare — săpături — betoane, în orașele 
Petroșani — Petrila — Vulcan — Lupeni.

Salarizarea în acord.
Informații la sediul grupului, serviciul or

ganizarea muncii, Petroșani strada 6 Martie nr* 
1, telefon 470.
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Interviul luiPREZENȚE ROMÂNEȘTI
CONAKRY 15 (Agerpres). —

■■■Suia 
Fa pe «ca.

mit călduros poporului român 
pentru sprijinul acordat învă- 
țămintului din Guineea.

★

Vizita lui Janos Kadar 
în R. D. Germanăcu afaceri ad-in- 

Bepublicii Socialiste 
Ia Conakry, Ivanciu 
a oferit Ministerului 
Naționale din Gui-

iteriale didactice din 
pmlea Institutului român pen- 
ku relațiile culturale cu străi-

Aa fost de față, din partea 
p ueeză Seydou Conte, mi- 
atilial educației naționale, 
Laais Oehanzin, inspector ge- 
Mid al Ministerului Educa
ției Naționale, precum și 
(■acționari superiori din Mi
nisters! Afacerilor Externe și 
Ministerul Educației din Gui
neea. Seydou Conte a mulțu-

PARIS 15 (Agerpres). — La 
sediul U.N.E.S.C.O. din Paris 
a început reuniunea anuală a 
secretarilor comisiilor națio
nale pentru U.N.E.S.C.O. La 
reuniune participă secretari ai 
comisiilor naționale din 26 de 
state membre ale U.N.E.S.C.O.

Din partea țării noastre parti
cipă Claudiu Ionescu-Bujor, di
rectorul Secretariatului Comi
siei naționale a Republicii So
cialiste România pentru 
U.N.E.S.C.O.

BERLIN 15 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., de
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Ungare, condusă de Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., care se află într-o vizită 
în R D. Germană, a vizitat între
prinderi din regiunea Magde
burg. Cu prilejul vizitei, la uzina 
constructoare de mașini grele 
„Ernst Thalman" a avut loc un mi
ting. A luat cuvântul Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
ăl R. D. Germane, care, după ce a 
subliniat dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor frățești dintre cele două

țări, a spus : „O contribuție

Apelul 
președintelui

Makarios
In

din
a

a-

NICOSIA 15 (Agerpres). — 
■copul îmbunătățirii situației 
Cpru. președintele Makarios 
cerat marți seara magistraților
părtinind comunității ciprioților 
tură să se întoarcă la posturile 
lor, pe care le-au abandonat după 
Mocada impusă la începutul lunii 
iunie în sectorul cipriot turc. 
Agenția France Presse informează 
că un apel identic a fost lansat și 
de secretarul general al O.N.U., U 
Thant în raportul care a fost dat 
publicității luni 
ția din Cipru.

cu privire la situa-

Afgana Administrația 
swb controlul federal

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
Un comunicat oficial dat publicită
ții la Buenos Aires anunță că în 
cursul reuniunilor de luni și marți 
ale membrilor guvernului, consa
crate dezbaterii așa-ziselor „proble
me naționale actuale", s-a hotărît 
punerea administrației provinciei 
Tucuman sub controlul federal. Ho
tărîrea este motivată de starea de 
tensiune care se menține de cî-

Lucrările Comitetului O.N.U
pentru decolonizare

membre ale 
de rezoluție 
din Arabia 

cuprinzând

Comitetului, 
în problema 
de sud. Do- 

12 puncte.

CAIRO 15 (Agerpres). — La 
Cairo continuă lucrările Comitetu
lui O.N.U. pentru decolonizare. In 
ședința’ de marți, ministrul de ex
terne al Irakului, Adnan Pachachi, 
a prezentat, în numele unui grup 
de 10 țări 
un proiect 
teritoriilor 
cumentul,
reafirmă „dreptul inalienabil al po
porului din Aden și teritoriile din 
Arabia de sud, la libertate și inde
pendență, în conformitate cu rezo
luția Adunării Generale a O.N.U.", 
adoptată în decembrie 1965. Intre 
altele, proiectul de rezoluție critică 
crearea în această regiune a unui 
regim care . nu reprezintă aspirați
ile populației și cere Marii Brita
nii încetarea. stării excepționale din

provinciei Tucuman

teva zile în această provincie in
dustrială a Argentinei, ca urmare 
a haosului economic provocat de criza 
din industria zahărului. Agențiile oc
cidentale de presă relatau însă că 
hotărîrea guvernului urmărește de 
fapt să contracareze acțiunile or
ganizațiilor peroniste și altor gru
pări politice nemulțumite de situa
ția economică și politică instabilă 
din țară.

Pagube considerabile provocate 
de un ciclon în U.R.S.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că în regiunea 
Cuban din R.S.F.S. Rusă, și pe lito
ralul Mării Negre din nordul Cau- 
cazului, s-a abătut un ciclon care 
a avariat numeroase clădiri, a pro
vocat pagube Considerabile grîne- 
lor și viilor, a întrerupt circulația 
auto între cîteva orașe.

Ploile care au durat aproape o 
săptămînă, au fost urmate 
grindină; pe alocuri stratul 
gheată a atins 15-20 cm.

Echipe de salvare au evacuat 
zona periculoasă pe copiii care 
aflau în taberele pionierești. Nu 
semnalează victime.

de 
de

din
se
se

Afacerea
BRASILIA 15 (Ager

pres). Un scandal de 
mari proporții în care 
sînt implicate mai multe 
persoane oficiale, a iz
bucnit de cîteva zile in 
Brazilia in legătură cu 
afacerea „diamantului 
blestemat". Intr-un co- 
■MUricat dat publicității 
de generalul Riograndino 
Kruel, șeful Departamen
talul federal al siguran
ței braziliene, se arată 
că în această afacere 
sînt compromiși printre 
alții ți deputatul Luis 
Bronzeado, din partea 
pnrtidniui de gnvemă- 
■fart. precum și comi- 
ind Egberto Assumpcao, 
însărcinat cu conducerea

Totul a izbucnit in

teritorii 
militare.
potrivit 

urmează

la 
destinderea și normalizarea relați
ilor dintre R. D. Germană și Ger
mania occidentală ar constitui-o re
nunțarea guvernului vest-german 
la pretenția de a fi singurul re
prezentant al poporului german". 
Pronunțîndu-se pentru colaborarea 
și înțelegerea între oamenii muncii 
din cele două state, germane, Willi 
Stoph a declarat că „dacă există 
dorința sinceră de a se căuta o 
cale spre înțelegere, în ciuda unor 
păreri diferite în problemele poli
tice, se poate duce o discuție prac
tică".

In cuvîntul său, Gyula Kallai, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, a 
spus că R. P. Ungară salută ini
țiativa P.S.U.G. în vederea unui 
schimb de păreri cu Partidul So
cial-Democrat din Germania. Vor
bitorul și-a exprimat părerea că 
„securitatea și pacea din Europa 
și din lumea întTeagă ar fi întă
rite printr-o apropiere între cele 
două state germane, pe baza res
pectării deplinei egalități în drep
turi, a suveranității și 
lui reciproc. Noi, a spus 
ca blocurile militare să 
cuite printr-un sistem al
colective, astfel încît popoarele să 
nu mai fie nevoite să trăiască în 
umbra amenințătoare a stocurilor 
de arme atomice".

între 
con- 

două

britanice în 
sud.

de rezoluție 
Comisii spe-

Aden, anularea legilor care îngră
desc libertățile individuale, elibe
rarea tuturor deținuților politici și 
încetarea acțiunilor represive îm
potriva populației acestor 
și în special a acțiunilor

Referindu-se la acordul 
căruia guvernul britanic
să dea ajutor financiar guvernului 
Federației Arabiei de sud pentru 
a-și crea o forță armată proprie, 
ministrul de externe irakian a sub
liniat, în expunerea sa, că acest 
acord poate duce la o perpetuare 
camuflată a influentei 
teritoriile Arabiei de

Totodată, proiectul 
cere desemnarea unei
ciale, alcătuită din membri ai Co
mitetului O.N.U. pentru decoloni
zare, care să fie trimisă în Aden 
pentru a studia la fața locului si
tuația și a putea face recomandări 
în vederea adoptării unor măsuri 
concrete pentru înfăptuirea rezolu
ției O.N.U. în problema acordării 
independenței Adenului.

avantaj u- 
el, dorim 
fie înlo- 

securității

MOSCOVA 15 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat radiotelevi- 
ziunii din Moscova, Gouve de Mur* 
viile, ministrul afacerilor externe 
al Franței, a declarat că apropiata 
vizită a generalului de Gaulle Ia 
Uniunea Sovietică este o dovadă 
a relațiilor bune existente 
Franța și U.R.S.S. și că ea va 
tribui ca relațiile dintre cele 
țări să devină și mai bune.

Calea normalizării și instaurării 
unor relații de prietenie între ță
rile din Europa occidentală și cele 
din estul Europei, a declarat el, es
te calea rațiunii și a păcii. Consi
der, a spus ministrul francez, că 
intr-un asemenea climat politic ar 
fi posibil să se poarte discuții: și 
poate chiar să se treacă la rezol
varea unor probleme mari care se 
află în prezent în fața noastră, ca 
problema germană și problema se
curității europene.

Colaborarea generală in Europa, 
a subliniat el, înseamnă realizarea 
normalizării relațiilor dintre JJSate 
țările europene, normalizare care 
nu trebuie să fie împiedicată de 
existența unor regimuri politice di
ferite în Europa. Mă refer, a a- 
dăugat el, la o normalizare care să 
se întemeieze pe principiile res
pectării independență tuturor țări
lor și neamestecului în ăaceriie 
interne ale altor țări.Comunicat comun

CAIRO 15 (Agerpres). — După 
vizita întreprinsă timp de 4 zile la 
Cairo de ministrul de externe si
rian, Makhos, marți a fost dat pu
blicității comunicatul comun R.A.U.- 
Siria. Calificînd contactele dintre 
cele două părți drept „extrem de 
prietenești", comunicatul mențio-

Demonstrații și lupte
la Saigon

SAIGON 15 (Agerpres). — Mier
curi au continuat în capitala sud- 
vietnameză demonstrațiile de pro
test ale budiștilor și populației îm
potriva actualului regim de la Sai
gon. Concomitent, în trei cartiere 
ale Saigonului au avut loc demon
strații și manifestații, mii de per
soane parcurgînd străzile orașului, 
cerînd demisia generalului Ky și re
tragerea trupelor americane din 
țară. Poliția a intervenit făcînd uz 
de bastoane de cauciuc, gaze lacri
mogene și chiar de arme, pentru 
„a restabili ordinea". Pe străzile din 
apropierea Institutului budist au 
fost ridicate baricade și mici altare 
care simbolizează hotărîrea budiști-

în fața caselor asemenea al- 
Circulația în capitala vietna- 
a fost complet paralizată.
Hue, vechea capitală impe- 
starea de spirit a populației 

vădit antiamericană 
agențiile de presă.

— rela
ta cere- 
pronuntă 
generalu-

R.A.U.-Siria
nează că atît delegația R.A.W. cît 
și cea a Siriei au căzut de acord 
în privința necesității schimburilor 
de vizite. Referindu-se la unele pro
bleme din lumea arabă, comunica» 
tul arată că „unirea tuturor forțe
lor progresiste arabe a devenit • 
necesitate imediată nu numai pen
tru a contracara planurile reacțio
nare din această regiune, dar >șl 
pentru a realiza obiectivele pe 
care și le-au fixat țările arabe". 
Reafirmînd sprijinul lor pentru lup
ta popoarelor din Yemen, Aden. 
Oman și Bahrein „pînă la lichidarea 
dominației imperialiste în această 
regiune", semnatarii condamnă fur
nizarea de arme Izraelului. In co
municat se specifică, de aseme
nea, că Siria își exprimă „profun
da șa considerație pentru efortu
rile și sacrificiile R.A.U. în vede
rea apărării cuceririlor revoluției 
Yemenite", Comunicatul comun mai 
menționează că, în curînd, o dele
gație a R.A.U. va vizita Siria..

„diamantului blestemat"
decembrie anul trecut 
cînd cetățeanul grec 
Hippocrate Basile Tako
poulos a fost arestat sub 
acuzația că ar fi cumpă
rat, de Ia un aventurier, 
un diamant de 400 cara
te, găsit in junglă, pe 
care l-a plătit cu două 
cecuri fără acoperire în 
valoare de două mili
oane dolari. In drum 
spre interogatoriu, Ta
kopoulos insă a „eva
dat" după cum a rapor
tat comisarul Assumpcao, 
dar in realitate el fu
sese răpit de acesta. 
Transferat dintr-nn loc 
in altul, el a fost supus 
de mai mulți pstițirfi la 
torturi de tot tdui până

mântui se află Ia fami
lia lui din Atena. Comi
sarul Assumpcao, depu
tatul Bronzeado și un 
alt polițist au plecat ime
diat la Ațena prezen- 
tîndu-se ca ageriți al po
liției internaționale (In
terpol). Dar poliția din 
Brasilia a descoperit a- 
ceasta la timp și a a- 
vertizat Interpol-ui din 
Atena, astfel incit cei 
trei au fost arestați in 
momentul in care se pre
găteau să pătrundă îh 
locuința lui Takopoulos. 
Intre timp cercetările 
continuate pe teritoriul 
brazilian au permis des
coperirea. săptămina tre- 
cotă. a lui Takopoulos 
iatr-o fermă părăsită din

statul Goias care aparți
nea deputatului Bron
zeado. El se afla intr-o 
stare de totală epuizare 
din cauza torturilor la 
care fusese supus astfel 
incit a fost internat în 
spital. In declarația da
tă publicității, generalul 
Kruel a arătat că poliția 
„a găsit instrumentele 
de tortură folosite de co
misarul Assumpcao și de 
complicii săi, precum și 
documente dovedind co
laborarea deputatului 
Luis Bronzeado la a- 
ceastă crimă".

După cum relatează 
presa braziliană, „dia
mantul blestemat" nu a 
fost găsit nici pînă in 
prezent. Cei trei impli
cați au fost arestațL

lor de a lupta împotriva represiunii.
Consiliul directorilor al Institu

tului budist din Saigon, scrie a- 
genția France Presse, a cerut mier
curi oficial tuturor credincioșilor 
din capitala sud-vietnameză și bu
diștilor din întreaga țară să insta
leze 
tare, 
meză

La 
rială, 
este 
tează
rea liderilor lor, care se 
împotriva administrației 
lui Ky, budiștii au declarat mier
curi o grevă a foamei în memoria 
locuitorilor din orașul Hue, care 
au fost uciși luna trecută în cursul 
acțiunilor de „pacificare" întreprinse 
de poliție și trupele saigoneze.

Amploarea demonstrațiilor din ul
timele zile se datorește în special 
refuzului generalului Ky de a sa
tisface cererile budiștilor și ale 
populației de a preda puterea unui 
guvern civil.

Asasinii lui B. Ch. White 
au fost arestafi

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Trei albi din orașul Natchez (sta
tul Mississippi) au fost arestați 
marți fiind acuzați de asasinarea, 
la 10 iunie, a cetățeanului negru 
Ben Chester White, în vîrstă de 
65 de ani, al cărui corp ciuruit de 
gloanțe a fost găsit, la 12 iunie, la 
marginea 
zați sînt 
lui, care 
vitate în

acu-orașului. Cei trei 
membri ai Ku-Klux-Klanu- 
desfăș'-'ară o intensă acti- 

Mississippi.

INCIDENTE LI
CHICAGO 15 (Agerpres). — Car

tierul portoricanilor din Chicago, 
este, începînd de marți seara, a- 
proape pustiu. Pe străzi circulă 
numai cei peste 500 de polițiști care 
interzic cetățenilor să părăsească 
locuințele ca urmare a unor inci
dente grave petrecute în ultimele 
zile între populația partoricană și 
albi, în cursul cărora au fost grav 
rănite numeroase persoane. Poli
ția a arestat marți seara 26 de 
persoane care au încercat să orga-

CHICAGO
nizeze o demonstrație pentru a pro
testa împotriva uciderii unui tînăr 
portorican de către un polițist în 
cursul manifestației de dumincă. 
Referindu-se la starea de tensiune 
din cartierul portoricanilor din Chi
cago, Martin Luther King, liderul 
populației de culoare din S.UA. 
a declarat că incidentele de ad 
dovedesc că cetățenii americani de 
limbă spaniolă sînt persecutați 
avînd de rezolvat „aceleași pro
bleme ca și negrii".
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