
4

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al ftM. și-af Sfatului popular orășenesc 

| Anul XVIII XXIII Nr. 5183 | Marți 21 iunie 1966 j 4 pag. 25 bani

RAS PLAT A 
Șl ÎNDEMN 
SPRE NOI
SUCCESE

Zată defîlindu-ne 
prin față un tren 

purtînd în vagoane gre
le povara cărbunelui, 
așa cum pornesc zilnic 
cu zecile din Petroșani 
spre Fii iași sau Simeiia, 
și de acolo spre marile 
obiective industriale ale 
patriei. Apoi al doilea 
tren și încă unul, fieca
re cu cite I 100 tone de 
cărbune. Imaginafi-vă a- 
ceste trei trenuri și a- 
veți in fafă cărbunele 
dat peste plan de orta- 

>■- cii minerului Cristea Au
rel în primele cinci luni 
ale acestui an din aba
tajul lor - cameră din 
sectorul 1 al Aninoasei. 

Brigada Iui Cristea Au
rel s-a făcut Cunoscută 
de multă vreme prin suc
cese de seamă în între
cerea socialistă pentru 
mai mult cărbune. Ei au 
fost primii de la mina 
Aninoasa care au apli
cat inițiativa „două tim
puri pe schimb și aripă" 
In abatajul lor cameră, 
obținind viteze de avan
sare a frontului de lucru 
de 150—200 metri pe lu
nă și totodată cele mat 
mari randamente pe în
treaga exploatare : 3 —9 
tone pe post. Și-n plus 
o remarcabilă grijă pen
tru calitatea producției.
I-am  văzut de curind pe 
ortacii lui Cristea in a- 
batajul lor, intr-un 
schimb de noapte. In a- 
ripa vestică, apăruse o 
intercalat ie de piatră
groasă de peste 1 m. In- 
tercalația fusese pușca'ă 
atent, cu încărcături 
mici plasate cu pricepere.

1. BRANEA

(Continuare in pag. 3-a)

I

Fisuri în atitudinea 
fafă de muncă, față de om

Pe adresa redacției sosesc zilnic 
scrisori prin care oameni ai muncii 
de cele mai diferite profesii își îm
părtășesc bucuria succeselor obți
nute de colectivele în cadrul cărora 
muncesc în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor în în
trecerea socialistă. Scrisori slin 
care răzbat răspunderea fată de 
muncă, năzuința spre autodepășire, 
spre perfecțiune, 
dorința de a fi 
exemplu și în
demn. Rodul a- 
cestor strădanii îl 
găsim materializat 
în bilanțul tot mai 
bogat al colecti
velor exploatărilor miniere, șantie
relor de construcție, al celorlalte 
unități.

Minerul, constructorul, muncitorul 
a cărui activitate zilnică se remarcă 
prin'disciplină, răspundere, printr-un 
înalt simț al datoriei, rămîne ne
dumerit atunci cînd într-un loc sau 
altul, în spatele unui ghișeu, într-ur 
magazin sau birou întîlnește anu
mite elemente a căror comportare 
este în totală contradicție cu atitu
dinea care trebuie să-l caracterizeze 
pe un om al 2ilelor noastre. Și nu 
de puține ori pune mina pe condei 
pentru ca scriind ziarului să-și ma
nifeste oprobiul fată de asemenea 
manifestări.

PE MARGINEA 
UNOR SCRISORI 
SOSITE LA REDACȚIE

Iată cîteva rînduri scrise de mun
citorul Băjenaru Tudor de la mina 
Lupeni. Are doi copii mici și într-o 
zi- i-a luat de mînă și a intrat cu 
ei pe ușa frizeriei nr, 3 pentru a-i 
tunde. Era ora 12 și jumătate; în 
frizerie nu era nimeni. Totuși lucră
toarele din unitate n-au vrut să-i 
tundă. Motivul?

— Nu tundem copii aici că plîng...
Putea pleca mul

țumit muncitorul 
Băjenaru din acea
stă unitate a coo
perativei Deservi
rea din Lupeni ?

Nu este deci o 
coincidență faptul 

că despre modul de deservire în 
această unitate, despre atitudinea 
față de muncă și față de om a lu
crătoarelor de aici ne scrie și teh
nicianul Breben Petru din Lupeni. In 
nota trimisă redacției acest tovarăș 
scoate în evidentă indiferenta, ve
cină cu refuzul, cu care a fost în- 
tîmpinat de responsabila unității 
Taborschi Lucia.

Reprobabilă este și atitudinea față 
de om, față de îndatoriri a funcțio
narei Goja Tereza de la E M. Dîl- 
ja, despre care ne scrie tovarășa

(Continuare în pag. 3-a)

Sectionarea lemnului este o operație importantă: de 
priceperea drujblstului depinde dacă din trunchiul co
pacilor se scot bușteni de derulaj, bușteni de gater, 
lemn de celuloză, doage pentru butoaie de bere sau 
numai simplu lemn de foc. De aceea, drujbistul Apos
tol Gavrilă (în clișeu) de Ia exploatarea Sorbu a sec 
torului forestier Roșia, secționează cu deosebită aten
ție lemnul aflat pe rampa din pădure.

LA MINA URtCANI

Se înfăptuiesc angajamentele
In cadrul consfătuirii de 

producție de la sfîrșitul pri
mului trimestru al anului, 
colectivul nostru și-a majo
rat angajamentul anual ini
țial Ia producția extrasă de 
la 3 000 tone la 8 000 tone, 
de la 7 kg/post la 14 kg/post 
la productivitate, iar la pre
țul de cost de la 150 000 la 
400 000 lei economii.

Brigăzile conduse de minerii 
Sorescu Constantin, Pînzaru 
Alexandru, Timofte Spiridon, 
Mischie Gheorghe, Lițcan 
Gheorghe, Scorpie Gheorghe, 
Baliș Carol, Covașă Gheor
ghe și-au îmbunătățit substan
țial angajamentele anuale ini
țiale.

Pînă în prezent, muncind 
cu deosebită însuflețire, nu- 
meioase brigăzi, printre care 
cele conduse de minerii, So
rescu C., Lițcan Gh., Baliș 
Gh„ Covașă Gh., și-au depă
șit simțitor sarcinile de plan. 
Drept urmare, angajamentul 
exploatării, la zi, este realizat 
și depășit cu 7 362 tone la 
producția extrasă, cu 113 
kg/post la productivitatea 
muncii, iar la prețul de cost 
au fost obținute economii în 
valoare de 880 000 lei.

IOAN ACOSTĂCHIOAE, 
secretarul 

comitetului sindicatului 
de la E. M. Uricani

Comuniști; Lă- 
ban Aurel și Voi- 
culescu V asile, 
lăcătuși-mont atari 
la secția tepara-
(ii mecanice a 
U.R.U.M.P. (in 
fotografie) au. ter
minat cu trei zile 
mai devreme sar
cina ce le-a 
lost încredințată : 
montarea a patru 
pompe „Plunger"

«■■■bHai RejmbUeii SfrciaKrte

DECRET 
pentru convocarea

Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 64 pct. 1 din Con- Consiliul de Stat al Republicii Socialiste

stituție. România
, DECRETEAZĂ:

ART. UNIC. — Marea Adunare Națională 1966, ora 10 dimineața, ia Palatul Marii 
se cbnvoacă în a cincea sesiune a celei Adunări Naționale.
de-a V-a legislaturi, în ziua de 29 iunie

Președintele 
Consiliului de Stat, 

CHIVU STOICA
București 20 iunie 1966

VIZITA TOVARĂȘULUI 
CIU EN-LAI

litoralP e
Duminică dimineața, tovară

șul Ciu En-lai, vicepreședinte 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze, însoțit de membrii dele
gației de partid și guverna
mentale chineze, a plecat în- 
Ir-o vizită pe litoral.

împreună cu oaspeții au 
plecat tovarășii Nicolae 
C'eaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Mihai Dalea 
și Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin, precum și alte per
soane oficiale.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bît- 
lădeanu, Alexandru Drăgliici, 
Constantin Drăgan, Gheorghe 
Răduloocu, Leonte Răutu, pre
cum și membri supleant) ai 
Comitetului Executiv- al C;C ■ 
al P.C.®. ș: secretari ai- C.-C ■ 
al P.C.R.

La ora 9,15 avionul special 
a sosit la Constanta. Pe fron
tispiciu] aerogării se aflau 
portretele tovarășilor Mao 
Tze-dun, Nicolae Ceaușescu, 
Ciu En-iai și Ion Gheorghe 
Maurer. Urarea „Bine ați ve
nit, scumpi oaspeți" era în
scrisă în limbile română si 
chineză. In adierea brizei flu
turau drapelele de stat ale 
celor două țări.

In aclamațiile și uralele 
mulțimii aflate pe aerooort, 
din avion coboară tovarășii 
Ciu En-lai, Nicolae Ceaușes- 
cu, Ion Gheorghe Maurer. 
Emit Bodnăraș, Paul Nicules
cu-Mizil, Mihai Dalea și per
soanele oficiale chineze și ro
mâne care îi însoțesc.

Tovarășul Constantin Mîn- 
dreanu, prim-secretar al Co
mitetului regional Dobrogea al 
P.C.R., urează oaspeților un 
călduros bun venit.

[ODliDDaiea tonvoibiriloi Iulie delegațiile 
de eailid îi meneelile româna si thineză

In cursul zilei de dumi
nică, la Eforie Nord au con
tinuat convorbirile oficiale

După obiceiurile tradițio
nale ale ospitalității româ
nești, bătrînul Gheorghe Dor- 
descu, din comuna Mihail Ko- 
gălniceanu, oferă oaspeților 
pîine și sare,- pionieri le dă
ruiesc buchete de flori.

De la a’eroport coloana de- 
mașini se îndreaptă spre Con
stanța și spre stațiunile de 
pe litoral. Pe întreg traseul, 
pe largile bulevarde ale Con
stantei, precum și în comu
nele Mihail Kogălniceanu, O- 
vidiu, Lazu, Agigea, — mii și 
mii. de cetățeni din aceste 
localități, precum și numeroși 
oameni ai muncii aflați la 
odihnă salută cu entuziasm 
pe oaspeți și pe conducăto
rii noștri de partid și de 
stat, flutură stegulețe române 
șt chineze, aștern flori în 
calea mașinilor.

Tovarășii Ciu En-lai și 
Nicolae Ceaușescu, aflați îr- 
tr-0 mașjnă deschisă, răspund 
Cordial -ovațiilor . mulțimii.

La intrarea . în Constanta 
privirile sînt atrase de 5ele 
mai noi clădiri ale orașului : 
complexul Tomis Nord, în 
plină constfucție, Tomis I. II 
și III, creații ale ultimilor ani, 
care toate la un loc vor în
suma în prima etapă peste 

'6 000 de apartamente.
Mamaia, „perla Mării Ne

gre", strălucește sub raz’le 
soarelui de iunie. Coloana de 
mașini se oprește în dreptul 
celei mai înalte clădiri a 
stațiunii — hotelul „Parc". In 
hol, în fata machetei, iov. 
Gheorghe Dumitrașcu, arhi
tectul șef al orașului Con
stanța, prezintă oaspeților pla
nul de construcție și dezvol
tare a stațiunii. Oaspeții -sînt 
invitați apoi să admire pano
rama întregii stațiuni de > e 
terasa hotelului. Vasta liste 
de nisip strălucitor a Mama
iei cunoaște o intensă anima
ție. In prezent, la Mamaia se 
odihnesc, în condiții oplime 

între delegațiile de partid și 
guvernamentale română și 
chineză. Convorbirile s-au des

de confort, mif efe oameni ai 
muncii din tară și turiști de 
peste hotare.

Premierul Ciu En-lai și cei
lalți oaspeți chinezi au cuvin
te. de înaltă apreciere pentru 
frumoasa stațiune.

...Urmează un popas la Mu
zeul regional de arheologie 
din Constanta. Bogatele co
lecții, mărturii grăitoare ale 
străvechii culturi de pe a- 
cesto meleaguri, sînt prezen
tate de prof. Vasile Ca'na- 
rcche, directorul muzeului.

Tovarășul Ciu En-lai se in
teresează despre diferitele 
exponate, aduce elogii cultu
rii milenare și celei contem
porane a poporului româa.

Vizita continuă de-a lun
gul litoralului spre sud. Oas- 
Detii privesc pe parcurs mo
derna gară de călători, con
st; ucțiile din noul cartier al 
marinarilor; în depărtare se 
vede pădurea de catarge st 
macarale a portului. ’’

Ea trecerea prift sitâttunea 
Eforie Nord rețin atenția1 'mi
ri le ansambluri de odihnă, ca
re se îmbină armonios cu 
vile cochete, pavilioane de 
băi, noul hotel „Europa", corn 
ple.-re de deservire, spații 
verzi

Coloana de mașini se opreș
te la reședința rezervată înal- 
țiior oaspeți, pe malul mării.

★

Duminică, la amiază, Comi
tetul regional al P.C.R ți 
Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Dobro- 
gea au oferit un dejun în o- 
noarea tovarășului Ciu En-lai, 
vicepieședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze și a celorlalți membri ai 
delegației de partid și guver
namentale chineze.

(Continuare în pag. 2-a) 

fășurat într-o ‘ atmosferă cor
dială, tovărășească.



SPORT » SPORT |Vizita tovarășului 
Ciu En-lai

La Craiova
(Brmare din pag. l-a)

CRAIOVA. — Trimișii speciali 
AgerjKes transmit:

Codi nuînd vizita în tară, în 
fzsntai delegației de partid și gu- 
wm*eaUJe chineze, tovarășul 
C> En-lai, vicepreședintele Comi
te*: Joi Central ol Partidului Comu- 
M Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
nese, a sosit luni dimineață la 
Craiova.

împreună cu oaspeții chinezi au 
sosit tovarășul Emil Bodnăraș și 
afte persoane oficiale' române, ca
re însoțesc delegația chineză.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pâMti - de tovarășii Ion Gheorghe 
Mannr, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent ai 
CC al P.CR., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Sțănescu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Otteuia al P.C.R., și reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. Pe aeroportul, împodobit fes
tiv, erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe clă
direa aeroportului se aflau portre
tele tovarășilor Mao Tzc-dun și 
Mec Im Ceaușescu, Ciu En-lai și 
Ion Gboorgbe Maurer. Alături, o 
pancartă cu urarea: „Bine ați ve
nit. dragi oaspeți din Republica 
hapul<1 Chineză". Un grup de ti- 
Mri, bnbrăcati în frumoase costu
me oltenești, oferă pîine și sare 
li ptoati cu vin. Pionieri înmînea- 
aă buchete de flori.

Coloana de mașini, parcurgînd 
bulevardele orașului, se îndreaptă 
spre modernul combinat chimic de 
la Ișalnița, important obiectiv al 
industriei noastre chimice.

MU de locuitori salută cu căl
duri pe oaspeți. Tovarășii Ciu En- 
lai și Ion Gheorghe Maurer, din- 
tr-o mașină deschisă, răspund prie- 
twește aclamațiilor mulțimii, La 
Intrarea în combinatul chimic, oas
peți* ■Int salutați de Atanase Dia- 
conescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, de colectivul de 
conducere al combinatului, de re
prezentanți ai comitetului de partid, 
ai sindicatului și de numeroși mun
citori-, ingineri și tehnicieni

In fața unor machete ale com
binatului, expuse în holul pavilio
nului central, oaspeții urmăresc ex
plicațiile directorului general, ing. 
Q>. Pria. cu privire la cele 14 
fabrici moderne ce vor alcătui în 
final cetatea chimiei craiovene, u- 
md din roadele politicii Partidului 
Comunist Român de industrializare 
socialistă a țării. Unele din aceste 
unități produc dtn plin, altele sînt 
in ajunul intrării în producție sau 
în etapa lucrărilor de construcție. 
Tovarășul Ciu En-lai se interesea
ză de nivelul tehnic al utilajelor 
cu care este dotat combinatul șl 
de caracteristicile produselor sale 
Se vizitează apoi fabricile de Oxi
gen, amoniac, acid azotic, precum 
și fabrica de acetilenă, care va in
tra în curînd în funcțiune.

La placare, membrii delegației de

★

Comitetul regional de partid Ol
tenia ti Sfatul popular al regiunii 
ou oferit luni un dejun In onoarea 
towăenlul Ou En-lai șl a mem 
beilor delegației chineze.

An luat parte tovarășii Ion Gheor- 
0so Moorer vi Emil Bodnăraș, re- 
preoaulioti ai organelor locale de 
partid ai de stat persoane oficiale 
nota d chineza.

In Hapul dejunului, care s-a des- 
■oorut tar-o atmosferă de caldă
patatauta, primul secretar al Corni- 
Mata mgtonal de partid și pre- 
■tanl chinez au roatlt toasturi.

tai SUnoecu, prim-secretar al 
Comitetului regional Oltenia al 
P-CJL, a toastat pentru strtnsa prie
tenie dintre popoarele romln șl 
chs» pentru înflorirea continuă 
a Republicii Populare Chineze, In 
sănătatea tovarășului Ciu En-lai șl 
a tuturor celor prezenti.

Premierul Qu En-lai a toastat 
pentru prietenia frățească dintre po- 
poibi etan și poporul român, pen

partid și guvernamentale chineze 
au semnat în cartea de onoare a 
combinatului.

Vizita continuă apoi, la o altă 
puternică unitate a industriei noas
tre socialiste. Uzinele „Electropute- 
re". Un mare număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei fac 
solilor poporului chinez o caldă 
primire. După urarea de bun venit 
rostită de ing. Cornel Mihulecea, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, oaspeții vizi
tează noua fabrică de aparataj de 
înaltă tensiune, dată în funcțiune 
]a începutul acestui an. Inginerul 
șef Traian Mihai a vorbit despre 
dezvoltarea uzinelor, preocupările 
actuale ale constructorilor de ma
șini electrice pentru continua ridi
care a nivelului tehnic al produ
selor.

La fabrica de transformatoare a 
uzinelor, atenția este reținută de 
ultimul tip de transformator de 
40 MWA, aflat în construcție, din 
seria celor care vor intra în siste
mul energetic al Hidrocentralei de 
pe Argeș. Gazdele relatează că lu
crătorii din această fabrică aînt și 
făuritorii celor mai mari agregate 
de acest fel realizate pînă în pre
zent în tara noastră — autotian- 
sformatorul de 200 MW A. Tovarășul 
Ciu En-lai s-a întreținut cu nu
meroși muncitori, interesîndu-se de 
caracteristicile tehnice ale produse
lor.

După vizitarea fabricii de mașini 
electrice rotative, următorul popas 
se face la Fabrica de locomotive 
Diesel-eleetrlce, una din cele mal noi 
și impunătoare realizări ale Industriei 
românești. Gazdele informează das- 
pre mersul producției din această 
unitate, care la flecare trei zile pro
duce o locomotivă. Ea invitația gaz
delor, tovarășul Ciu En-lai cercetea
ză îndeaproape una din locomoti
vele Diesel-elt'ctrice. Explicațiile cu 
privire la calitățile și funcționarea 
locomotivei au fost date de contro
lorul tehnic Vasile Popescu.

Trecînd în continuare prin secția 
de construcții metalice a fabricii, 
oaspeții urmăresc procesul de pro
ducție al primei locomotive electrice 
românești de 6 580 C.P.

Membrii delegației au semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

La încheierea vizitei, în curtea 
uzinei, a avut loc un miting la care 
au participat numeroși muncitori, 
tehnicieni ei ingineri.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Ion Sțănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R., Ciao I- 
min, membru supleant al C.C, 
al P. C, Chinez, Ion Da 
rie, șef al secției metalice de la 
Fabrica de locomotive Diesel-elec- 
trice și Floarea Florică, bobina
toare la Fabrica de transforma
tori.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rînduri de aplauze prelun
gite și urale.

Mitingul a constituit o însuflețită 
manifestare a prieteniei remîno- 
chinez*.

★ *
tru noile realizări ale regiunii Ol
tenia, in construcția socialismului. 
In sănătatea tovarășilor Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnăraș șl a 
tuturor tovarășilor prezenti.

Seara, tovarășii Ciu En-lai, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
persoanele oficiale chineze ți ro- 
mâne, împreună cu reprezentanții 
organelor locale de partid și de 
stat, au asistat la un spectacol fol
cloric organizat la Teatrul de vară 
23 August în onoarea delegației 
chineze.

Spectacolul, susținut de Ansam
blul de Stat de clntace șl dansuri 
„Nicolae Bălcescu** din Craiova, cu 
concursul orchestrei filarmonice de 
stat „Oltenia*, s-a bucurat de un 
frumos succes

La sfîrșWul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din partea 
delegației chinone și din partea Go- 
mitetalul regional de partid ai a 
Sfatului popular regional.

Jiul virtuală
Așadar, dorința iubi

torilor de fotbal din Va
lea Jiului s-a realizat: 
INCEPIND CU CAM
PIONATUL VIITOR VA
LEA JIULUI VA AVEA 
DIN NOU O ECHIPA 
ÎN PRIMA CATEGORIE 
DE FOTBAL A ȚARII, 

Revenirea echipei Jiul 
în plutonul celor mai 
bune formații de fotbal 
din țara noastră umple 
de bucurie inimile mi
nerilor și tuturor oame
nilor muncii din Valea 
Jiului.

Desigur că pentru a 
ajunge aici a fost ne
voie de eforturi susți
nute, de examene deo
sebit de grele trecute 
cu succes de jucătorii 
noștri. Ei au dovedit cu 
această ocazie maturita
te în gîndire și joc, dra
goste pentru culorile a- 
sociației din care fac 
parte. Pentru toate aces
tea, component» echipei

Minerul Lupeni — Arieșul Turda 6-0
Deși au jucat pe teren, neutru — 

deoarece terenul de la Lupeni a fost 
suspendat pe o etapă — afișele ce 
anunțau interesanta- întîlnire de 
fotbal dintre Minerul și Arieșul Tur
da au făcut să fie prezenți pe sta
dionul Victoria din Tg. Jiu peste 
3 000 de spectatori. Erau cu toii 
curioși să vadă ce va face Mine
rul. Și iată că arbitrul Vasiliu Mi
hai (Ploiești) ajutat la tușe de Dra- 
gu Gonstantin (Ploiești) și Comănes- 
cu Gh. (Cîmpipa) vestește începerea 
înlîlnirii. De la început ne-am dat' 
seama că echipa Minerul este iubită 
de galerie și, să ne Ierte spectatori: 
lupenenj. era mult mai entuziastă 
și organizată. Aceasta a început să 
scandeze; „Hai Minerul I". Sub 
acest imbold începe întîlnirea. Și 
iată că numai după 4 minute o com
binație foarte frumoasă între Co- 
troază-Rrecup se termină printr-un 
șut în bară, apoi o pasă la Ologu 
și acesta trimite de la 6 m prin
tr-un șut bombă care a rupt plasa. 
Gol ; 1—0. Aplauze îndelungate.
Incul ajați de acest gol, minerii do
mină în continuare. Oaspeții atacă 
și ei, dar nu pot trece de apărarea 
excelentă și promptă a minerilor.

Asistăm la un joc frumos, cu 
faze spectaculoase și în minutul 32, 
la o combinație dintre Soptărean — 
Precup, ultimul pune în poziție de 
șut pe Ologu și scorul este mărit la
2—0.

Oaspeții, deși se apără organizat, 
nu pot face față atacurilor rapide 
ale minerilor. Astfel în minutul 35 o 
cursă a lui Cotroază, o pasă la

Rugbi divizia B

Un rezultat promifator
Continuînd pe calea progresului 

tinăra echipă de rugbi, Jiul Petrila 
a realizat, duminică dimineața la 
Petrila. un rezultat onorabil (3—31 
în fata puternicei formații timișo 
rene, Vulturii. Tînărul ți talenta
tul antrenor M. Popescu a impus 
echipei o tactică modernă de joc 
iar la antrenamente insistă îndeo 
sebi pe însușirea tehnicii indivi
duale. In meciul cu Vulturii tot 
greu) l-a dus grămada care a jucat 
peste așteptări. Punctele au fost, 
înscrise de Naghy (lovitură de pe
deapsă) pentru oaspeți și Marines 
cu (lovitură de pictor căzută) pen
tru gazde. Am remarcat jocul bun 
al lui Suluțiu (Jiul), un tînăr cu 
mari perspective și al Întregii lini 
de înaintare.

Duminică se joaca ultima etapa 
Jiul se deplasează ta Timișoara 
unde întîlnește formația locala Po
litehnica. Noi li dorim succes și 
pentru retur așteptam renultate mai

FOTBAL.

campioană a
merită sincere felicitări.

Cuvinte de laudă se 
cuvin adresate și antre
norului Eugen Mladin 
care n-a precupețit nici 
un elort pentru a impri
ma echipei o concepție 
modernă de Joc, o at
mosferă sănătoasă in 
riadul jucătorilor, voin
ța de a învinge.

Se poate spune că 
meciul de duminică, de 
la Mediaș cu Gaz me
tan, a constituit pentru 
fotbaliștii de te Jiul un 
ultim examen pe care 
sintem bucuroși să-l 
consemnăm că l-au trecut 
cu bine. Rezultatul de e- 
galltete obținut l-a dat 
posibilitate echipei să 
devină virtuală ctștigă- 
toare a seriei a H-a și 
implicit promovarea în 
categoria A. Șl aceasta 
indiferent de rezultatul 
pe care 11 va obține in 
ultimul med pe teren 
propriu cu Industria Sir-

seriei a ll-a
mei Cîmpia Turzii. Du
pă cum este cunoscut, 
principala noastră urmă
ritoare, Minerul Baia 
Mare, pierzînd 1a Arad 
cu Vagonul cu 2—o, Jiul 
a acumulat ta prezent 
un avans de patru punc
te față de Baia Mare și 
de trei puncte față de 
a doua clasată (Vagonul 
Arad).

Revenind te meciul de 
la Mediaș, putem spune 
că echipa noastră s-a 
apărat calm și a atacat 
uneori destul de peri
culos, Gazdele au vrut 
să cișțlge (partida cu 
orice preț lucind in for
ță, depășind uneori limi
tele sportivltățiL Fără să 
se lase intimidați, jiu- 
liștii au atacat cu curaj, 
au avut ocazii bune de 
a înscrie, dar au fost ra
tate de către Peronescu, 
Libardi, Casandra și Far- 
kaș ale căror șuturi fie 
că au intîlnit bara, fie

Ologu și cepul lui Soptărean face 
inutilă intervenția portarului lisa ;
3—0, Fînă la sfîrșitul reprizei asis
tăm la un joc frumos șl cîteva ra
tări ale minerilor.

După pauză Precup, epuizat, este 
înlocuit cu Bordea care a dat un 
plus de agresivitate atacului miner. 
Ca urmare, în minutul 55, Bordea 
înscrie cel de-al 4-lea gol dintr-o 
pasă a lui Ologu. In continuare 
minerii joacă din ce în ce mai bine 
fiind răsplătiți cu aplauze iar gale
ria cere goluri Minerii luptă pen
tru fiecare balon.

daspeții nu se intimidează, joacă 
destul de bine și în minutul 62, 
Szttcs șutează puternic, Mihalache 
reșpingînd în bară i Din nou atacă 
minerii și în minutul 65 Bordea tri
mite înapoi lui Luban care printr-un 
șut năpraznic înscrie pe sub por
tar : 5—0. Nesiitisfăcut de aportul 
său adus altădată echipei, extremul 
dreapta Cotroază ia în minutul 80 
pe cont propriu o minge și înscrie 
de la 16 metri sus la păianjen, ul
timul gol al întîlnirli : 6—0.

Pînă la sfîrșit mai asistăm la alte 
faze spectaculoase dintre care amin
tim cea din minutul 85, etnd Bor- 
dea trimite balonul în bară !

Oaspeții au jucat și ei bine dar 
crispat, fiind surprinși de iureșul 
jucătorilor lupeneni.

S-au evidențiat: Zăhan, Cadar și 
Szhcs de ta Arieșul șî întreaga c- 
chipă minieră

La fluierul arbitrului s-au aliniat i 
formațiile: MINERUL: Mihalache 

bune căci condiții sînt. Clubul Jiul 
se ocupă cu multă seriozitate de 
echipa de rugbi și, în ciuda insuc
ceselor de 1a începutul campions 
tului, echipa s-a pus pe picioare 
Așteptăm așadar de la tinerii corn 
oonenți ai echipei rezultate mai 
bune și sîntem convinși că ele nu 
vor întîrzia să se arate.

HORAȚIU BORCA 
corespondent

N. R. Celelalte echipe din Valea 
Jiului, participante la campionatul 
diviziei B seria III-a, au avu) com
portări mulțumitoare. Minerul Lu
peni e în cursă directă pentru pri
mul loc iar I.M.P., (ca de altfel și 
Jiul) aflată la prima participare in 
campionat, a evoluat mai modest 
insă pentru retur anunță o reveni
re. Condiții sînt suficiente clubu
rile respective dînd tot concursul 
secțiilor de rugbi.

că au trecut pe lingă 
poartă.

Cu toate că în minu
tul 8 Ivlnescu s-a ac
cidentat grav te o că
dere, făcind o dublă 
fractură 1a picior, băie
ții noștri nu s-au descu
rajat reușind ca pînă te 
urmă să plece cu up 
punct de 1a Mediaș- La 
obținerea lui și-a adus 
aportul întreaga echipă 
și în mod deoșebit com
partimentul apărării.

Ne facem ecoul miilor 
de simpatizanți din Va
lea Jiului adresînd prip 
intermediul ziarului nos
tru calde și sincere fe
licitări jucătorilor ți an
trenorului cu ocazia pro
movării echipei în cate
goria A, dorindu-lo noi 
succese în activitatea 
competițională de viitor,

C. COTOȘPAN

C. MATEESCU

»

(Colda), Luban, Dan, Pralea, Criț. 
tea, Basarab, Toia, Cotroază, Ologu, 
Soptărean, Precup (Bordea). ARIE
ȘUL : llea, Balasz, Zăhan, Cadar, 
Vadan, Cucu, KunkutL SzOcs, Pirn 
Renteanu, Faur.

I. aORTEA

RUGBI

Joc de prestigiu 
făcut la București

In cadrul ultimei etape a turului 
campionatului republican de rugbi 
divizia A, pe stadionul Constructo 
rul din București s-au intîlnit for
mațiile Constructorul — Știința Pe
troșani. In această partidă studenții 
au făcut un joc peste nivelul aș
teptărilor, confirmînd că locul IV 
pe eare-1 dețin nu este o Intimi 
plare. încă din primele minute ala 
reprizei a I-a studenții se insta
lează in terenul advers obligindu-și 
adversarul să se apere 1a dispera
re. Această dominare, copioasă ră- 
mîne totuși nefructificată din cauza 
numeroaselor ratări ale loviturilor de 
pedeapsă. Cu o înaintare care cîș- 
tigă minge după minge, linia de 
treisferturi a studenților face un 
joc aplaudat la scenă deschisă. 
După pauză, aspectul jocului se 
schimbă datorită faptului că pe te
ren studenții sînt obligați să lupte 
împotriva echipei adverse cit și a 
deciziilor eronate ale arbitrului. 
Dar calmi ți cu o voință rar în- 
tîlnită, studenții iși continuă jocul 
lor spectaculos nelăsîndu-se depă
șiți. De altfel ei reușesc in această 
repriză să înscrie o încercore la 
centru prin Dumitrescu, pe care 
însă arbitrul N. Cervinskii o an. 
lează ? !

Cu tot ajutorul pe care arbitrul 
ii dă formației Constructorul, a- 
ceasta nu reușește să depășească 
centrul terenului decît rareori. Ast
fel se încheie și repriza a doua, 
repriză în care cu un arbitraj co
rect s-ar fi putut încheia te 10—15 
puncte diferență în favoarea petro- 
șănenilor Dar și cu acest rezul
tat formația locală s-a instalat pe 
locul IV, fiind cea mai buna for
mație de rugbi din provincie

La începutul campionatului, an
trenorul formației, ing. N. Ureche, 
preconiza locul IV. Deci interviul 
luat atuncea nu a fost un vis, în- 
trucît acum e o realitate. Realitate 
ta care a contribuit întreaga *• 
chipă bine condusă de biroul sec
ției șî de către conducerea clubu
lui Știința. Re această cale urăm 
conducerii secției cit și jucătorilor 
rezultate cit mai bune care să co
respundă actualei linii pe car* e- 
chipa merge.

A BOJENESCU



NOTĂ 

PĂCĂLEALA 
într-o scrisoare trimisă re- 

dacției cu cîtva timp in urmă, 
tovarășul Boancă Constantin 
din Lupeni ne scria: „In ziua 
de 28 V ia orele 20,30 la uni
tatea nr, 34 O.L.F. Lupeni au 
sosit păsări vii. Gestionara Ra
du Elena a anunțat pe cumpă
rători că păsările „se vor vinde 
numai mîlne dimineață — ora 
fiind înaintată". Dar cei ce au 
venit „mîlne dimineață" să 
cumpere păsări n-au mai avut 
ce cumpăra. '

Gestionara le distribuise.. 
seara trecuta, după „ora Îna
intată", cunoscuțllor sau ges
tionarilor de la alte unități 
din Împrejurimile cartierului 
Viscoza.

Noi, cei care am fost păcăliți 
astfel, rugăm redacția ziarului 
Să aducă la cunoștință condu
cerii O.L.F. comportarea aces
tei gestionare care nu e la 
prima maniiestare de acest fel"- 

îndeplinim rugămintea sem
natarului sesizării și amintim 
conducerii O.L.F. că are dato
ria să ia măsuri drastice Îm
potriva unor astfel de „lucră
tori" care, după cele relatate 
mai sus, nu cunosc nici ciD- 
stea și nici omenia.

Răsplată și îndemn 
spre noi succese

(Urmare din pag. l-a)

astfel ca piatra să se rupă In bu
căți mari spre a putea fi aleasă. 
Intr-adevăr de o parte șt de alia, 
pe toată lungimea transportorului 
fusese depozitat ster fiul ales, or- 
ml nd ca după evacuarea cărbune
lui să tie încărcat in vagonete și 
trimis la haldă.

— E muncă multă, foarte multă. 
Alegem piatra cu mina, 0 depozl-t 
tâmpind terminăm cărbunele fr
apai, Ia urmă, o încărcăm pe cra
ter. Facem acest lucru căci e vor
ba de calitatea cărbunelui, de pres
tigiul brigăzii noastre, spunea mi
nerul Butnar Eugen.

Așa muncesc ortacii lui Oristea 
Organizare, disciplină, răspundere 
—■ lată ce caracterizează întreaga 
lor activitate. Muncind in felul a- 
ceșta, brigada lui Gristea Aurel a

Dialog despre cărți
Ușa se deschise în

cet. In pragul bibliote
cii apăru o fetiță dur
dulie,^ de-o șchioapă, 
finind in brațe niște 
cărți. Se apropie de 
ghișeu și încearcă să 
le pună ) pe masă, dar 
masa era mult mai sus 
decît statura ei. Surise 
un moment apoi în
cepu :

— Tanti Stoiculescu, 
am adus cărțile pe ca
re mi le-ați dat acum 
trei zile. Uitați: „De-a 
ba£a oarba". „Harap 
Alb"...

— Bine, las' că am 
văzut. Treci și alege-ți 
altele. Rodica o zbughi 
sprintenă printre raf
turi. Se opri. Atenția 
11 fu atrasă de o tăbli
ță pe care citi silabi
sind : „be-le-lri-sti-că" 
De aici își alese o car
te de basme. O răsfoi 
puțin, privi ilustratele, 
ajungînd la concluzia 
că-i bună, îndeplinind 
toate gusturile ei.

Prima dată cînd a 
făcut contact cu „căr
țile multe" (cum denu
mește ea biblioteca), a 
fost anul trecut cînd 
învățătoarea le-a spus 
Ia școală că trebuie să 
citească în timpul liber 
și alte cărți, nu numai 
cele de școală- Atunci 
fa început, a venit cu 
tăticul ei. Acum Rodica 
s-a obișnuit să vină ș< 
să-și aleagă cărțile sin 
gură,

Mihuț Rodica are nu
mai 8 ani șl este cea 
mai Uniră cititoare a 
bibliotecii. A terminal

recent clasa întii la 
școala din Uricani.

..Ușa se deschise din 
nou. In sala bibliotecii 
intră Modîlcă Margare
ta, elevă In clasa a 
lll-a C, însoțită de ta 
tăi ei, lăcătușul Modîl 
Că Constantin. Amîndoi 
sini cititori fruntași 
Acasă, se întrec citind 
pînă seara tîrziu. Mar 
gareta citește in pre
zent „Faima detașamen-

CARNET
tului", iar tatăl ei „Oțet 
și pline" de Ion Călu
gărit.

Prin fața rafturilor cu 
cărți se perindă alți ci
titori.

— Nouă ne dați cevu 
de Arghezi sau de Za- 
haria Stancu — cerura 
Timișan Petru și Mol
dovan Victor, amîndoi 
muncitori la E. M. Uri
cani. Și ei se numără 
printre cititorii cu „ve
chime". Pe zecile de 
fișe ale lor sini Înscri
se sute de cărți, pe ca
re le-au împrumutat de 
la bibliotecă.

— Și tu ce preferi 1 
se adresă bibliotecara 
elevei Comănoiu Flori- 
ca din clasa a VUI-a. 
care se adăpostise in
tr-un colț, dînd intîic- 
tate celor mai vlrstnic.

— Știți, ne-a reco 
mandat de la școală., 
la lectură particulară 
să citim cărți de Sla
vici, Sadoveanu sau 
Eminescu.

Drum nou cărbunelui aninosean, funicularul Aninoasa Sud — Ce
rnești. Peisajul e demn de penelul unui pictor.

Fisuri iu atitudinea 
fa{a de munc&9 față de om

(Urmare din pag. l-a)

Crișan Elisabeta din Petroșani. A- 
ceastă funcționară răspunde de dis
tribuirea bonurilor de cărbuni pen
tru salariații minei și într-una din 
zilele trecute vreo 15 muncitori au 
așteptat zadarnic ore întregi fără 
să fie serviți. Cînd mai multi mi
neri i-au cerut să le dea bonurile 
că timpul trecea și trebuiau să 

realizat timp de trei luni consecu
tiv — In martie, aprilie și mai —- 
depășiri de plan de peste 30 la 
sulă. Minerilor din brigăzile care 
timp de trei luni consecutiv reali
zează depășiri de plan de peste 30 
la sută li se acordă prima de mi
ner fruntaș pînă la un salariu lu
nar. Asemenea prime au fost acor
date acum ortacilor din această har
nică brigadă. In afară de clștigurile 
realizate, lui Gristea Aurel, Butnar 
Eugen, Karll Gheorghe, lancu Ni- 
colae, Angheluță Enache, Ioanăș 
Gheorghe și altor ortaci li s-au a- 
cordat prime de cite 1567—1364 
lei. Mărturie a grijii cu care sint 
înconjurați fruntașii în lupta pen
tru mai mult cărbune, îndemn spre 
noi succese in întrecerea socialis
tă atît pentru ortacii lut Gristea, 
cit și pentru celelalte brigăzi ale 
Aninoasei.

— Avem, poftește și 
căută-ți în raftul acela 
de-acolo...

Peste cîteva minute 
își făcu apariția pensio
narul Todor Alexandru. 
Așeză cărțile pe masi 
și făcu un semn biblio
tecarei că se duce să-ș1 
aleagă altele, din ral 
turi. In ziua aceea au 
mai împrumutat mulți 
cărțile preferate. G*ti- 
torul Cazan Steliar, 
(miner) avea subsuoa
ră „întunecare" de €e- 
zar Petrescu, „Idiotul' 
de Dostoievski și „Po
vești, amintiri" de Ion 
Creangă. Tofalvi Irina 
avea „Accidentul de 
circulație" de Nagy 
Istvan și „Diavolul 
captiv". Apoi au mai 
venit și alții: Apostol 
Vasile, Venter Ana, 
Bolia Elena și Grișan 
Maria. Sădind sprinte
nă de la un raft la al
tul, bibliotecara Stoicu
lescu Susana se stră
duia să fie cît mai a- 
mabilă cu fiecare citi
tor. Opera cu repezi
ciune în fișe, recoman
da o carte bună unui 
cititor îndrumindu-l du
pă vîrstă ce să citeas
că, încercînd să-I atra
gă la acțiunile orga
nizate de bibliotecă.

Cititorii se perindară 
pînă tîrziu prin fața 
rafturilor cu cărți fru
mos orînduite în bi
bliotecă. Sint muiți la 
Uricani.

VALER1U GOANDRĂS 
elev 

intre în schimbul II, funcționara 
Goja le-a răspuns, din fugă, că 
n-are timp de așa ceva, că are alte 
treburi mai urgente.

Ge altceva decît carențe în atitu
dinea față de muncă și față de om 
denotă și numeroasele deficiențe care 
există în desfășurarea transportului 
In comun. Tovarășul B. Maxim din 
Petroșani descrie într-o corespon
dență trimisă redacției nemulțumirea 
multor cetățeni din Aninoasa, Pe
trila, Lonea care venind în Petro
șani la meciul Jiul Petrila — Mine
rul Baia Mare nu au avut cu ce să 
se întoarcă seara acasă. Mai mulți 
cetățeni au mers la biroul dispece
rului I.G.O. din Piața Victoriei să 
vadă care e cauza, și acolo au aflat 
că din 20 de autobuze cite trebuiau 
să circule, pe trasee erau doar 4. 
„De ce duminica, se întreabă pe 
drept cuvînt autorul scrisorii, toc
mai cînd afluența călătorilor este 
mai mare, cînd cetățenii caută să 
meargă într-o excursie, la teatru, la 
meci sau în vizită la prieteni, ioc 
mai atunci transportul în comun e 
pur și simplu întrerupt ? Nu cred că 
în alte orașe pot fi întîlnite ase
menea situații!". Ceea ce se arată 
în scrisoarea amintită se repetă, din 
păcate, foarte des și aceste neajun
suri nu sînt decît rezultatul lipsei 
.de respect față de cerințele cetățe
nilor, a insuficientului simț de răs
pundere atît din partea unor lucră
tori din transportul în comun, cît 
și din partea cadrelor din conduce
rea I.G.O, care răspund de acest 
sector.

Fiecare scrisoare cu un asemenea 
conținut care sosește la redacție e 
o dovadă că din cauza lipsei de 
control și îndrumare din partea 
unor conduceri de unități, mai sînt 
fisuri în ce privește solicitudinea, 
grija față de om. Așa cum un mun
citor în abataj, la strung sau pe 
schele își face datoria cu prisosin
ță, la fel trebuie pretins să-și înde
plinească obligațiile de servici și lu
crătorii din domeniul deservirii. Tre
buie combătute cu tărie lipsa de 
grijă față de cerințele oamenilor 
muncii, tendința de a pune oa
menii pe drumuri. In această direc
ție trebuie să acționeze mai mult si 
cu perseverență organizațiile de 
partid, sindicale și U.T.C-, cadrele 
de răspundere din conducerea uni
tăților.

PROGRAM
22

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață,- 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; , 6,lu 
Program muzical de dimineață; 615 
Transmitem pentru sate; 6,22 Pro
gram muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Program 
muzical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport Bulelin meteo-ru
tier; 7,30 In lumea păpușilor — 
muzică ușoară; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8.00 SUMARUL PRESEI. 
8,08 Cîntă orchestra de muzică popu
lară a ansamblului de cîntece ș: 
dansuri „Ciprian Porumbescu" din 
Suceava; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: A 
iimentația dietetică; 9,35 Melodii 
populare interpretate la acordeon; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
Ce să vedem ? Ce să citim 1 Ce să 
ascultăm ?; 10,15 Itinerar folcloric

Grupul școlar minier Petroșani
ANUNȚA 

începând eu anul școlar 1966-1967 în 
orașul Petroșani va funcționa:

LICEUL INDUSTRIAL MINIER 
cu specialității*:

a> MINE
b) ELECTROMECANICĂ MINIERA
Durata de școlarizare este de 5 ani. Se prime» 

absolvenți al Școlii generale de 7 sau 8 ani in vîrstă 
pînă ia 17 ani.

tnscrierile se fac la Grupul școlar minier Petroșani din 
str. Republicii nr. 7 pînă la data de 21 iunie, pe baza unei ce
reri însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală);
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 dase (în original);
— Buletin de analiza sbigelui -efectuată cu cel mult 3 săp- . 

tăminl înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar;
— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la căra 

sfnt luați in evidență.
Concursul de admitere se va desfășura Intre 22—29 iunie 

1966 și va consta din:
— Vizita medicală;
— Probe scrise și orale la matematică și limba română.
Orice alte informații se primesc zilnic la secretariatul șco

lii, intre orele 10-14 și 16-19.

Grupul școlar minier Lupeni
aduce la cunoștință celor interesați că înscrierile pentru concursul 
de admitere in anul școlar 1966—1967 la școala profesională se 
iac pină la 30 iunie a. c., la -sediu] școlii din Lupeni, pentru ur
mătoarele meserii:

B electricieni de mină

I lăcătuși de mină

B lăcătuși montatori

B electricieni intrefinere și 
reparafii

B mineri
Se primesc absolvenți al școlilor de 8 sau 7 ani, în vîrștă de 

pînă la 18 ani, pe baza următoarelor acte;
— certificat de naștere (copie legalizată);
— certificat de absolvire (în original);
— buletin de analiză a singelui (efectuată cu maximum 3 săp

tămâni inainte de concurs);
— rezultatul examenului radiologie pulmonar (efectuat cu cel 

mult 3 luni inainte de concurs);
— adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la care sint 

luați în evidență (numai pentru candidați! din mediul urban).
Concursul de admitere va avea ioc între 1—12 iulie a. c. ji 

va consta din următoarele probe:

— limba română scris și oral;
— matematică scris și oral, conform programelor analitice 

pentru clasele V—VIII.

ELEVII ADMIȘI ÎN ȘCOALĂ BENEFICIAZĂ DE ÎNTREȚINERE 
GRATUITĂ.

DE RADIO
iunie

muzical prin regiunile patriei; 10,31 
Emisiune muzicală pentru școlari; 
11,0C Sonata pentru violoncel și 
pian de George Stephănescu; 11,25 
Să fredonăm aceste melodii — mu
zică ușoară; 11,45 Drag mi-e jocul 
românesc; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Șelei- 
țiuni din opereta „Lysistrata" de 
Gherase Dendrino; 12,30 Noi cîn
tece ale compozitorului Ion Chi- 
reșcu; 13,30 Cîntece și jocuri popu
lare; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 14,08 Muzică de 
estradă; 15,00 Melodii populare do
brogene; 15,20 Caleidoscop muzical; 
15,40 COLEGI DE LICEU; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,20 Zece minute In 
compania saxofonului; 16,30 „Ce 
plăcut e lîngă ține'* — muzică 
ușoară; 17,00 Fotbal: SFERTURILE 
DE FINALĂ ALE CUPEI ROMA 

NIEL- 19,30 Pagini din operete; 
19,45 Melodii... melodii; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Mu
zică populară,- 20,45 Noapte bună, 
copii; 20.55 „N-AȚI VREA SĂ ÎN
ȚELEGEȚI MUZICA ?’*; 21,25 Ți-am 
dedicat o melodie —- muzică ușoară; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 Din înre
gistrările lui Alfred Cortot,- 22,45 
„Intră luna pe fereastră" — muzică 
ușoară; 23.52 BULETIN DE STIRÎ.

CINEMATOGRAFE
22 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Via
ța îneepe la ora 8 seara,- Republica: 
Autorizație de căsătorie; Steăien s 
Arena circului; PETRILA: Zborul 
înirerupt; LONEA Minerul: Ul
timul miliardar; LIVEZENI: Cronica 
unui bulon,- CRIVIDIA: Aventură 
la miezul nopții; PAROSENI: Patru 
fete într-o curte; LUPENI Cul
tural : A foot etndva hoț.
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Sosirea la Moscova a președintelui 
Ondes de Gaulle

MOSCOVA. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
20 iunie a sosit la Moscova Charles 
de Gaulle, președintele Republicii 
Francele, cu soția, care la invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.RS.S. și a guvernului sovietic, 
va face o vizită oficială —- timp de 
10 zile — în Uniunea Sovietică. 
Președintele Franței este însoțit de 
Maurice Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

La aeroportul Vnukovo, înaltul 
oaspete a fost intîmpinat de Ni
kolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R5.S, Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe, și de alte per
soane oficiale. Au fost prezenți, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Moscova.

După ceremonia oficială de pri
mire, Nikolai Podgornîi și Charles 
de Gaulle au rostit scurte cuvîn- 
tări. Nikolai Podgornîi a arătat că 
există toate temeiurile de a se con
sidera că relațiile sovieto-franceze 
au in fața lor perspective de dez
voltare continuă.

Declarațiile lui Guy Mollet
PARIS 20 (Agerpres). — Francois 

Mitterrand și Guy Mollet, lideri ai 
Federației stîngii democrate și so, 
cialiste, au întreprins o călătorie 
în sud-vestul Franței. Luînd cuvîn
tul la o reuniune a federației se
cretarul general al S.F.I.O., Guy 
Mollet, s-a referit la actuala criză 
din N.A.T.O. El a preconizat o 
„conferință generală" a acestui or
ganism, subliniind că „N.A.T.O din 
1966 nu trebuie să fie aceiași 
NAT.O. din 1949". Trebuie să ac

„Noi acordăm o mare importanță 
apropiatelor convorbiri și tratative
lor cu dv., a spus N. Podgornîi — 
și sîntem gata să examinăm în spi
ritul deplinei sincerități, realismului 
și înțelegerii reciproce toate pro
blemele care interesează Uniunea 
Sovietică și Franța".

In cuvîntul său de răspuns, 
Charles de Gaulle a subliniat că 
vizita sa în Uniunea Sovietică o- 
feră posibilitatea atît pentru consoli
darea relațiilor economice, culturale 
și științifice între cele două țări, 
cît și pentru un schimb de vederi 
în problemele actuale, cele mai 
importante ale situației internațio
nale. „Nădăjduiesc, a declarat pre
ședintele Franței, că ne vom coor
dona acțiunile pentru a ne aduce 
contribuția la unitatea și securita
tea continentului nostru, la progre
sul și pacea întregii lumi".

După-amiază, președintele de 
Gaulle a făcut o vizită la Kremlin 
lui Nikolai Podgornîi. Convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. Președintele Franței 
l-a vizitat, de asemenea, pe Alexei 
Kosîghin.

ționăm pe plan internațional într-o 
asemenea manieră încît să nu fie 
nevoie nici de N.A.T.O. uici de 
pactul de la Varșovia, a adăugat 
Mollet.

La rîndul său, Mitterrand s-a re
ferit Ia unele probleme interne și 
în special la situația învățămîntu- 
lui din Franța.* El a arătat că cei 
cu mijloace modeste n-au acces la 
toate treptele învățămîntului și a 
cerut să se acorde mai multe fon
duri educației naționale.

Convorbiri între Leonid Brejnev 
și Li Diu En Prezeele lonwwjli

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al 
G C. al P.C.U.S., l-a primit la 20 iu
nie pe șeful delegației guvernamen
tale economice a R.P.D. Coreene, hi 
Diu En, membru al Biroului Politic

EVENIMENTELE DIN
SAiGON 20 (Agerpres). — Deși 

unii dintre corespondenții agențiilor 
occioentale de presă transmiteau 
luni la amiază că orașul Hue iși 
rei.. activitatea normală, din alte 
sv.rse s-a aflat că, în realitate, pa- 
rașutiștii trimiși de premierul Kv 
„centru a restabili ordinea" conti
nuă să patruleze străzile și să pă
zească punctele strategice impor
tante. Aceștia îi forțează pe comer- 
cianți să-și redeschidă magazinele.

Legea marțială a fost suspendată 
pe timpul zilei, dar forțele poliție
nești de șoc sînt în stare de alarmă, 
gata să intervină în cazul reluării 
acțiunilor antiguvernamentale. Luni 
dimineața, în timp ce trupele gu
vernamentale procedau la restabiii- 
zarea forțată a activității, detașa
mentele de patrioți au atacat sediul 
poliției dintr-un cartier de la peri
feria orașului Hue.

Corespondentul agenției France 
Presse remarcă, de asemenea, exis
tența . îi. rîndul trupelor guverna
mentale a unui sentiment de nesi
guranță. Un ofițer superior declara, 
da pildă, aceluiași corespondent că 
patrioții au preluat controlul asupra 
a trei pătrimi din cele 69 de sate 
din regiunea din jurul orașului Hue 
ocupate pînă acum de forțele gu
vernamentale si americane.

La Saigon a fost dată publicității 
l’.ni „legea, electorală", semnată de 
șefu statului, generalul Thieu, cu

ARGENTINA

Situația se menține încordată 
în provincia Tucuman

al C.G al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene. 
Au fost discutate probleme care in
teresează cele două părți.

VIETNAMUL DE SUD
prilejul împlinirii unui an de gu
vernare. Așa-numitele „alegeri" pen
tru Adunarea națională constituantă 
sud-vietnameză ar urma să aibă loc 
la 11 septembrie a.c. Noua „lege e- 
lectorelă" dă posibilitate actualei 
junte militare să rămînă în fapt la 
putere, așa cum a declarat nu de 
mult premierul Ky, pînă în toamna 
anului 1967.

Contacte între guvernul irakian
și lideri ai kurzilor

BAGDAD 20 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad anunță că la 
19 iunie președintele Irakului, Ab
dul Rahman Aref, l-a primit pe 
Jalal El Talabani, președintele 
Partidului democrat kurd, și pe 
Ilelmi Aii Al Sherif, adjuncți ai 
generalului Barzani, conducătorul 
mișcării kurde, cu care a avut o 
convorbire. După cum transmite a- 
genția France Presse, citind postul 
de radio Bagdad, cei doi lideri 
kurzi „l-au felicitat pe Abdul Rah
man Aref pentru alegerea sa în 
postul de președinte al Irakului și 
și-au exprimat speranța că lupta 
fratricidă din Irak va înceta, iar

TIRANA 20 (Agerptes). — 
La Tirana au luat siirșit lucră
rile primei reuniuni a Gonii- 
siei pentru studierea cîntecu- 
lui popular din Balcani, orga
nizată de Asociația internațio
nală de studii sud-est europe
ne. La reuniune a participat și 
o delegație din Republica So
cialistă România, condusă de 
Virgil Candea, director al se
cretariatului Asociației interna
ționale de studii sud-est euro- \ 
pene. Au iost discutate pro- jh 
bleme referitoare la activitatea^ 
comisiei și a iost adoptat plă
nui de lucru pe următorii trei 
ani, care prevede elaborarea 
unor lucrări în domeniul fol
clorului balcanic, precum și, o 
vastă activitate de cercetare.

fraternitatea kurdo-arabă se va 
consolida". La rîndul său, ar?tă 
postul de radio Bagdad, preșeițjn- 
tele Aref a declarat că „constitu
ția provizorie a țării recunoaște 
drepturile naționale ale poporului 
kurd și această recunoaștere va 
fi confirmată în viitor*.

In comentariul transmis in legă
tură cu întrevederea dintre Aref
și liderii kurzi, postul de radfe 
menționează că președintele Iraku
lui a avut în aceeași zi convor
biri cu 9 reprezentanți ai kurzilor 
din districtul Mosul, copfirmîndu- 
se astfel existența unor contacte 
mai largi între lideri ai guvernului 
irakian și lideri ai kurzilor.

Teritoriul Cambodgiei 
din nou atacat

„Marșul împotriva fricii" continuă
NEW YORK 20 (A- 

gerpres). — „Marșul 
lui Meredith", care se 
desfășoară in prezent 
în statul Mississippi în 
sprijinul cererilor de 
respectare a drepturilor 
civile ale populației de 
culoare a ajuns în del
ta fluviului Mississippi. 
Numeroși muncitori ne
gri de pe marile plan 
tații s-au alăturat parti- 
cipanților la marș. O 
puternică manifestație 
antisegregaționistă, ia 
care au participat pes
te 2 000 de negri, a a- 
vut loc duminică în 
localitatea Belzom, din 
acest stat sudist, în 
momentul cînd s-a a- 
propiat coloana. In cî- 
teva ore peste 50 de

negri din această loca
litate s-au înscris în 
listele electorale.

„Marșul împotriva 
fricii" a început să pro
voace îngrijorarea ra
siștilor și oficialităților 
din statul Mississippi 
întrucît tot mai mulți 
negri au cerut să fie 
acordate drepturi poli
tice mai largi populației 
de culoare. Stokelv 
Carmichael, director e- 
xecutiv al Comitetului 
studențesc de coordo
nare pentru acțiuni ne
violente, a declarat că 
negrii americani „nu 
trebuie să plece să 
lupte în Vietnam", pen
tru că „lupta pentru 
drepturile lor trebuie 
să se desfășoare chiar 
în Statele Unite"

La Washington, in 
cadrul unui interviu te
levizat, tînărul James 
Meredith, inițiatorul 
„marșului împotriva fri
cii" care a fost rănit 
la 6 iunie cu focuri de 
armă de un rasist alb, 
a declarat că intențio
nează să se alăture, 
săptămîna aceasta, par- 
ticipanților la această 
acțiune antisegregațio
nistă. El a spus că a- 
genți ai F.B.I.-ului (Bi
roul federal de investi
gații N. R.) au stat și 
au privit liniștiți atunci 
cînd a fost împușcat și 
de aceea, dacă autori
tățile federale nu vor 
asigura protecția parti- 
cipanților, el intențio
nează să se înarmeze.

BUENOS AIRES 20 (Agerpres) 
In provincia argentineană Tucuman 
unde guvernul federal a hotărît să 
intervină direct pentru a pune ca 
păt „haosului politic și economic" 
provocat de criza din industria za
hărului, situația se menține încor
dată. Duminică, în timp ce guver 
natorul provinciei, Lazaro Barbieri 
se afla la Buenos Aires, guverna 
torul interimar a demis din func
țiile sale pe ministrul de interne 
în cabinetul provincial și a accep
tat demisia ministrului economiei. 
„In felul acesta ■— arată agenția 
France Presse — la înapoierea sa 
la Tucuman, guvernatorul Barbieri 
se găsește în fața unei crize gu
vernamentale, care se adaugă la 
situația explozivă deja existentă"

Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, guvernatorul 
Barbieri a anulat hotărîrea guver
natorului interimar. Referindu-se la 
intervenția guvernului central ar- 
gentinean. el a indicat că o aseme-

nea hotărîre poate fi luată numai 
de Congresul național.

De cîteva luni, în provincia Tu
cuman. situată în nord-estul Argen
tinei, au loc tulburări și incidente 
provocate de nemulțumirea gene
rală față de grava criză economi' 
că de aici ca urmare a scăderi: 
prețurilor la zahăr. Tucuman este 
Drincipala regiune producătoare de 
zahăr a Argentinei. Din cauza cri
zei, numeroase rafinării de zahăr 
au fost închise, iar muncitorii nu 
și-au primit salariile de cîteva luni.

PNOM PENH 20 (Agerpres). — 
Agenția Khmer Presse anunță că Ia 
15 iunie un elicopter aparținând 
forțelor militare saigonezo-americane 
a violat spațiul aerian cambodgian 
deschizînd foc asupra unor sate 
din provincia Svayrieng. Cîteva per
soane au fost rănite.

Din Pnom Penh se anunță că între 
11 și 13 iunie trupele americano-sai- 
goneze au deschis de trei ori foc de 
mottiere asupra unor localități cam
bodgiene situate în provincia Ran
dal.

întrevedere între liderul <!
Sindicatului național al marinarilor 
britanici și H. Wilson

SCURTE ȘTIRI
• HAVANA. Secretariatul Executiv ai Orga

nizației de solidaritate a popoarelor din Asia. 
Africa și America Latină a dat publicității o de
clarație de solidaritate cu patrioții din Republica 
Sud-Africană, cu prilejul zilei de 26 iunie — 
proclamată zi de solidaritate cu deținuții politici 
din Republica Sud-Africană.

Secretariatul Executiv al Organizației de soli
daritate cu popoarele din Asia, Africa și Ame
rica Latină a dat publicității, de asemenea, o de
clarație în sprijinul luptei pentru libertatea și 
independența portoricanilor.
• LONDRA. Zilele acestea urmează să soseas

că la baza militară Castlemartin (Pembrokshirej 
350 de tanchiști ai Bundeswehrului in vederea 
efectuării unor aplicații militare. Acesta este pri
mul din cele 8 batalioane de tanchiști din Repu
blica Federală Germană care urmează să iaca 
manevre in cursul verii in Anglia.
ț WASHINGTON. Biroul federal de investi 

gații (F.B.I.) a anunțat că în primele trei luni ale 
anului 1966 criminalitatea a înregistrat o nonă

creștere în Statele Unite. Față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, procentul crimelor carp 
includ asasinate, spargeri, furturi, violuri, etc. 
a crescut cu șase la sută.
• SANTO DOMINGO. Trei conducători ai 

„Mișcării de la 14 iunie" au declarat că mem
brii acestei organizații „vor duce o luptă activă 
împotriva politicii guvernului Balaguer pentru 
a restabili libertatea publică și suveranitatea na
țională". relatează France Presse. „Guvernul Ba
laguer, au arătat ei, este rezultatul intervenției 
străine în treburile interne, politice și economi
ce. ale țării".
• MOSCOVA. La Moscova a fost semnat un 

plan de perspectivă pe anii 1966—1970 privind 
colaborarea sovieto-ungară in domeniul culturii 
și științei, precum șl un protocol suplimentar la 
acest plan pentru colaborarea pe anul 1967.

Planul de colaborare menționat a fost semnal 
ia încheierea convorbirilor avute la Moscova de 
o delegație ungară condusă de ministrul culturii, 
lltai Pal.

LONDRA 20 (Agerpres).— Luni 
seara, secretarul general al Sindi
catului național al marinarilor bri
tanici, W. Hogarth, a avut o între
vedere cu premierul Harold Wilson. 
El a declarat reprezentanților pre
sei că obiectul întrevederii a fost 
declarația făcută de Wilson în Ca 
mera Comunelor în după-amiaza a 
celeiași zile, în legătură cu hotă
rîrea guvernului de a prelungi

starea de urgență și de a recurge, 
cînd va fi necesar, la măsurile 
excepționale menite să impună în
cetarea grevei marinarilor. „Se pa
re că guvernul își înăsprește pozi
ția", a adăugat Hogarth.

După ultimele date ale sindica
tului marinarilor, numărul vaselor 
imobilizate s-a ridicat la 856, iar al 
greviștilor la 25 707.

In favoarea reluării 
relafiilor diplomatice cu Cuba
MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 

Presa din Montevideo comentează 
favorabil cererea de reluare a rela
țiilor diplomatice cu Cuba, expri- 
r.aiă de deputatul Enrique Rodri- 
guez Fabregat la reuniunea recen
tă a Consiliului național guverna
mental Arătînd că Uruguay a rupt

relațiile diplomatice cil Cuba in 
urma presiunii Organizației Statelor 
Americane, ziarul „El Popular" cere 
c restabilire imediată a legăturilor 
diplomatice între cele două țări.
subliniind că „aceasta este o do
rință a poporului Uruguayan". țREDAI-J LA ȘI ADMINIî, 1K AT1A ■ Petroșani. *tr. 5R Tel Interurban automat 269l Dparul: LP.H Subunitatea Petroșani • 3»


