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VREDNICIE LA COTE ÎNALTE

Tinăra bobinatoare Dabu Ecaterina deține titlul 
de evidențiată in întrecerea socialistă pe toate 
lunile care s-au scurs din acest an. Ea se re
marcă printre muncitoarele Fabricii de tire ar
tificiale „Viscoza" Lupeni prin depășiri zilnice eît 
și prin calitatea produselor.

Traducinid în viată an
gajamentele luate în în
trecerea socialistă, colec
tivul F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni a îndeplinit îna
inte de termen planul 
semestrial al producției 
globale realizînd o de
pășire în valoare de 
141 000 lei iar la pro
ducția marfă în valoare 
de 244 000 lei. Ca și la 
capitolul cantitate, la ca
litatea produselor ieșite 
pe poarta fabricii s-a în
registrat o îmbunătățire 
simțitoare. Din totalul 
produselor de fire date, 
65,5 la sută sînt de ca
litatea A, depășind pre
vederile planului cu 0,5 
la sută.

Vrednicia preparatori
lor chiimiști, a filatorilor 
și lucrătoarelor din sec
ția de finisaj textil se 
poate spune pe drept că 
se manifestă la cote înal
te. In fiecare secție a 
fabricii se simte puternic 
strădania colectivă pen
tru asigurarea bunului 
mers al producției, pen
tru traducerea în viață

a angajamentelor asu
mate îh întrecerea socia
listă. In secția de prepa
rare chimică cotele vred
niciei se măsoară prin 
exigența de care se dâ 
dovadă în respectarea 
parametrilor de fabrica
ție. Nanciu Ștefan, Mi- 
schie Titu, Tașcău Petru, 
Sortan Viorel, Mateescu 
Nicolae, Munteanu Ilie 
și alții în frunte ' cu 
maiștrii Nicolaescu To
ma și Farkas Tiberiu sînt 
exemple în această direc
ție. Iu secția filatură se 
duce bătălia pentru 0 
producție cît mai mare 
fără nici un rebut. Cen- 
tratorii și filatorii Vîr- 
tosu Petru, Barna Victor, 
Darlotzi Dănilă, Juveloiu 
Vasile, Prună Ștefan, 
Szitko Carol, Aruncu- 
teanu loan, Pastor Pavel, 
Crudu Virginia, Licsan- 
dru Paraschiva și alți lu
crători ai secției aplică 
cu tot mai bune rezul-
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Intr-un abataj 
al hărniciei 
și priceperii

reîntorceau fiecare de 
îndată la ceea ce aveau 
de făcut.

Cuvintele erau de pri
sos. Oamenii brigăzii, 
deprinși cu organizarea, 
cu disciplina, își îndepli
neau fiecare sarcinile 
dinainte știute.

Despre hărnicia și pri

ll! numărul de azi:
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Să se pună capăt a- 
. greâiunii'.îai Vietnam.
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Sosirea delegațiilor la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

La București au sosit delegații statelor participanta la Tratatul de 
oare vor participa la Consfătuirea la Varșovia.
Comitetului Politic Consultativ al

Delegația Uniunii Sovietise
Sîmbătă seara a sosit delegația 

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. Din dejegatie fac parte 
L. I. Brej nev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
ducătorul delegației, A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice R. I. 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, prim adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

La sosire, pe aeroportul Băneasa

membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, 
Corneiiu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
care face parte din delegație, mem
brii ambasadei sovietice, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați in 
tara noastră.

Delegația Republicii Populare Polone
Duminică la amiază a sosit dele

gația Republicii Populare Polone, 
din care fac parte tovarășii Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Unit Polonez, condu
cătorul delegației, Jozef Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de

(Continuare în pag. 3-a)

Deschiderea Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

In după-amiaza zilei de 4 iulie 
1966, la București, s-a deschis Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La Consfătuire participă :
Din partea Republicii Populare

Bulgaria — Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al Comitetului Central aii 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, con-

(Conttnuare in pag. 3-a)

Abatajul cameră nr. 2 
de pe stratul 5, din sec
torul III al minei Ani- 
noasa constituie — prin 
înfățișarea sa și mai a- 
les prin bilanțul reali
zărilor obținute aici — 
o vie mărturie a ceea 
ce se poate obține a- 
tunci cînd fiecare om 
muncește disciplinat, cu 
răspundere, animat de 
dorința de a ține sus 
prestigiul brigăzii din 
care face parte. Intr-un 

2. abataj vecin, în care 
realizările nu erau la ni
velul posibilităților, un 
miner spunea:

— La Schneider e alt
ceva. Acolo ortacii sînt 
uniți, fiecare face totul 
ca munca să meargă 
bine.

Această apreciere este 
pe deplin meritată și are 
darul de a exprima con 
cis cheia succeselor a-

lui de lucru. Pușcîndu- 
se pe crațer, o bună par
te a cărbunelui rupt de 
exploziv este dus de 
transportoare fără lopă- 
tare, scurtîndu-se timpul 
de evacuare a cărbune
lui.

— Pentru a putea face 
montările de crațer în- 
tr-un timp scurt, toți mi
nerii din brigada noas
tră și-au însușit operația 
de prelungire a trans
portorului. Chiar și atunci 
cînd dintr-un motiv sau 
altul mecanicii nu pot 
veni să execute această 
operație, punem noi mi
na și cîștigăm timp! — 
spunea șeful de schimb, 
tovarășul Seran Ion. De 
asemenea se ciștigă timp 
prin folosirea la baterea 
găurilor in cărbune a 
perforatorului rotativ ro
mânesc P.R.-8.

Ceea ce impresionea-

ceperea lor vorbesc cu 
prisosință faptele, reali
zările remarcabile obți
nute în întrecerea . so
cialistă. Zi de zi, briga
da își depășește planul 
de producție. Față de 
190 tone cît prevedea 
planul, minerii brigăzii 
trimit spre ziuă din a- 
batajul lor cite 250—300 
tone de cărbune. Iar cîș- 
tigurile bune, steluțele 
de fruntași ai întrecerii 
care strălucesc cite 
două-trei laolaltă în zi
lele de sărbătoare pe 
piepturile lui Schneider 
Francisc, Seran Ion, Ro- 
bu Gheorghe, Anghel 
Mihai, Petrie Iosif și ale 
celorlalți ortaci, și mai 
ales prețuirea de care se 
bucură în întregul sec
tor, răsplătesc munca en
tuziastă a acestei bri
găzi.

L RRANEA

VIAȚA CliLTURAL-ARTISTICĂ ft VĂII JIULUI
Cîntec și voie bună

Din inițiativa Consiliului local al sindicatelor 
formațiile reunite ale artiștilor amatori din Va
lea Jiului prezintă în diferite localități din Va
lea Jiului bogatele lor programe alcătuite din 
muzică vocală, instrumentală și dansuri. După 
programul dat la Vulcan a venit acum rîndui 
Aninoasei.

Duminică, spre exemplu, la festivalul artistic 
de la Aninoasa și-au dat concursul artiștii ama
tori ai sindicatelor din Lupeni, Petroșani, Lo- 
nea, Uricani precum și cel din localitate. Peste 
2 000 de spectatori ai comunei dintre dealuri, 
proiitind de timpul frumos, au ocupat locurile 
din tribuna stadionului unde a avut loc această 
manifestație artistică. Ei au răsplătit cu vii 
aplauze pe artiștii care le-au oferit citeva ore 
de destindere.

Serbarea cimpenească, care a urmat progra
mului artistic, a permis aninosenilor să Încheie 
ziua de odihnă cu cîntec și voie bună.

Un reușit recital 
de canto

în mișcarea artistică 
de amatori muzica este 
o latură mult agreată. 
Propunindu-și să contri
buie ia educarea și dez
voltarea gustului pentru 
muzică al locuitorilor o-
rașului nostru, conduce
rea Casei de cultură din
Petroșani și-a început 
duminică activitatea prin 
organizarea unui recital 
de canto susținut de te
norul dr. Nicolae Scăr- 
lătoiu.

DIN EXPERIENȚA 
CELOR MAI BUNI

cestei brigăzi fruntașe 
din sectorul III.

Ceea ce impresionează 
la prima cunoștință cu 
abatajul brigăzii lui 
Schneider este exigența 
cu care este executată 
fiecare lucrare. Stîlpii 
de susținere, jugurile, 
grinzile se aliniază per
fect pe toată lungimea 
celor două aripi; poditu- 
ra tavanului — intactă. 
Nici un stilp frint de 
presiune — dovadă a pri
ceperii minerilor în diri
jarea coperișului.

Sub un tavan sigur, cu 
coperișul bine copturit 
brigada lucrează cu spor 
in siguranță deplină.

Receptivi Ia ceea ce e 
nou, minerii sectorului 
folosesc din plin condi
țiile create de conduce
rea sectorului pentru 
creșterea continuă a ran 
damentelor. A devenit o 
regulă ca, înaintea fie
cărei pușcări, să se exe
cute prelungirea cratere
lor piuă la ort, cu sco
curi scurte de 1 m pe 
măsura avansării frontu-

ză mai mult in acest a- 
bataj este organizarea 
minuțioasă a muncii, mo
bilitatea minerilor brigă
zii în executarea diver
selor operații ale proce
sului de extracție a căr
bunelui.

Era în schimbul II, in 
jurul orei 17 și in aripa 
vestică, unde ortul fu
sese pușcat, un miner 
copturea frontul de lu
cru. In cealaltă aripă a 
abatajului alți patru or
taci prelungeau transpor
torul, căci in curind ur
ma să se puște și aici.

— Hai să punem grin
da în aripa vestică, să 
dăm drumul la cărbune, 
își îndemna ortacii șe
ful de schimb.

N-au trecut decit cî- 
teva minute și grinda a 
fost sus, pusă cu ajuto
rul celor care munceau 
ia prelungirea crațerului. 
Și încă un amănunt demn 
de semnalat: pe măsură 
ce lucrul la grindă nu 
le mai făcea necesară 
participarea, minerii se

Solistul și-a alcătuit un 
repertoriu bogat în ca
drul căruia a acordat
multă atenție 
de inspirație 
cum sînt „Eu

lucrărilor 
folclorică 
mă duc

mindro. azi-miine" și 
„S-a dus cucul de pe 
aici" de T. Brediceanu.
A interpretat cu multă 
căldură și expre'sivitate 
aria lui Sandu din ope
reta „Ana Lugojana" de 
Filaret Barbu, precum ș 
ariile La dona e mobile 
din opera „Rigoleto" de 
Giuseppe Verdi și cea 
din opereta „Culegătorii 
de stele" de FI. Comișel. 
Cu o deosebită nuanțare 
a interpretat liedul „Ne
răbdare" de Fr. Schubert.
precum și romanțele 
„Pentru ochii tăi cei 
dulci" de Alex. Leon și 
„Frumoasa mea cu ochii
verzi" de N. Margeloti

Cu multă căldură a 
fost primită, în primă au
diție și lucrarea iui V.

Lucaciu „Iți mulțumim 
puternice partid". Piese
le muzicale ascultate au 
demonstrat incontestabi
lele calități interpretati
ve ale cîntărețului ma
turizate de o muncă asi
duă și de o vădită preo
cupare pentru studiul 
muzicii. De aceea apari
ția mai frecventă pe sce
nă a cîntărețului i-ar da 
mai multă dezinvoltură 
și l-ar familiariza cu pu
blicul.

Ca orice altă artă, 
muzica se exprimă prin 
ea însăși-, nu are nevoie 
de mijloace străine sieși 
pentru a ii cunoscută de 
cei care vin în contact 
cu ea. Totuși, scurtele 
prezentări ale lucrărilor 
interpretate și ale auto
rilor lor sînt utile u- 
neori, ele permițind au
ditorilor insuficient ini- 
tiați să înțeleagă cu mai 
mare ușurință piesele 
muzicale pe care le as
cultă. Un merit al reci
talului l-a constituit șl 
raptul că, organizatorii 
lui, au acordat atenție 
cuvenită prezentării pie
selor muzicale și auto
rilor acestora.

Se cuvine relevat că 
la reușita recitalului 
și-au adus aportul atît 
pianista Budai Ileana cît 
și actorul Alexandru Je- 
Ies prin prezentarea pro
gramului și recitarea u- 
nor poezii.

M. C.

Formația artistică a sindicatului 
minier din Uricani (în clișeu) pre
zintă programul de muzică ușoară 
pe scena amenajată pe stadionul 
din Aninoasa.
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Jiul in
Iată deci că, după o 

absență 
Jiul a 
tegoria 
porteri 
He de 
tului cu balonul rotund 
din Valea Jiului au a- 
cum prilejul să vadă pe 
jucătorii de la Jiul în- 
treeîndu-se in lupta spor
tivă alături de cele mai 
bune formații de fotbal 
din țara noastră,

Desigur că pentru a- 
tiDgerea acestui țel final 
a trebuit să fie parcurs 
un drum lung și ane
voios. Majoritatea echi
pelor din seria a II-a a 
categoriei B, în care a 
activat Jiul Petrila, po
sedă o valoare tehnică 
ridicată, au o concepție 
de joc modernă șl știu 
Să lupte pentru obține
rea victoriei. Așa că cu 
atît mai 
este ocuparea 
loc în serie de 
■nația noastră.

Aceasta este 
firească a seriozității cu 
care fiecare jucător al 
Jiului s-a pregătit la an
trenamente, competența 
cu care antrenorul Eu
gen Mladin a îndrumat 
echipa, imprlmîndu-i un 
stil și o concepție de 
joc dintre cele mai bu
ne, o orientare tactică 
în funcție de fiecare ad
versar. De la meci la 
meci- echipa a mers tot 
măi bine avînd un finiș 
impresionant. SInt încă 
vii în memoria suporte
rilor Jiului partidele și 
rezultatele frumoase pe 
care echîpa lor le-a ob
ținut in compania unor 
formații valoroase ca: 
Minerul Bala Mare, 
CS.M. Reșița, Gaz me
tan Mediaș, Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii. In 
aceste ultime patru me
ciuri ale campionatului, 
dintre care două în’ de
plasare, Jiul a totalizat 
șapte puncte din opt po
sibile, înscriind zece go
luri $1 neprimind decît

de 4 ani, echipa 
revenit in ca- 
A. Inimoșii su- 
ai echipei, mi- 

iubitori ai spor-

semnificativă 
primului 

către for-

urinarea

categoria A
două. Prin punctele acu
mulate în final, Jiul s-a 
desprins de principalele 
ei urmăritoare, cîștlgînd 
detașat campionatul.

Un sprijin prețios l-a 
primit echipa din partea 
conducerii asociației ca
re n-a precupețit nici un 
efort pentru a le crea

CITEVA REMARCI 
PRIVIND 
COMPORTAREA 
ECHIPEI

jucătorilor condiții opti
me de pregătire.

Acum cînd s-a lăsat 
cortina și peste ultimul 
act ăl Campionatului ca
tegoriei B de fotbal se 
cuvine să facem cîteva 
succinte aprecieri asupra 
comportării jucătorilor 
Jiului, a aportului fie
căruia în parte la suc
cesele obținute. Voi» in' 
cepe în ordinea... nume
relor de pe tricouri. Și 
deci, bineînțeles, cu... Ion 
Vasile (nr. 1). Portarul 
nostru titular se numără 
printre acei care în acest 
campionat au scos de 
cele mai puține ori min
gea din plasă. Sobru și 
precis în intervenții, el 
a cucerit binemeritate a- 
precieri, bucurîndu-se de 
simpatie din partea su
porterilor. Nu-i mai pu
țin adevărat că „rația" 
mică de goluri primite 
se datorește în bună mă
sură și apărării imediate 
care în multe din, întîl- 
nlri a fost imbatabilă. 
Merită în mod deosebit 
subliniat aportul adus 
de mereu tînărul Ivăneș- 
cu care a fost un adevă
rat stflp al apărării. In
tervențiile sale la mo
mentul oportun, calmul 
său imperturbabil au dat 
încredere coechipierilor. 
Alături de Pop, celălalt

fundaș central, se poate 
spune că împreună au 
constituit punctul forte 
al apărării. O formă bu
nă și constantă au do
vedit și ceilalți fundași: 
Nicoară, Șerban și Ca
zan. Linia mediană for
mată din Ștoker, Crăciun 
și Foca a muncit mult și 
cu folos atît în atac cit 
și in apărare. O notă in 
plus pentru tînărul Șto
ker, care, în special în 
ultimele meciuri, a fost 
unul din oamenii de ba
ză ai echipei, contribuind 
la obținerea victoriilor. 
Referitor la atacanți, pu
tem afirma că spre deo
sebire de alte dăți, au 
dat deplină satisfacție. 
De altfel ei au înscris 
cele mai multe goluri 
din seria în care au ac
tivat (47 de goluri). Gol- 
geterul echipei este Li- 
bardl — un jucător cu 
o bună tehnică indivi-

cut mat multe apărări. 
Deși n-a marcat multe 
goluri, el a contribuit în 
cea mai mare măsură la 
crearea fazelor din care 
ceilalți colegi de înain
tare au înscris. Contri
buții substanțiale la ob
ținerea victoriilor echi
pei au adus și Perones- 
cu, Casandra, Farkaș și 
Sandu. Dînd dovadă de 
Vitalitate și dragoste fa
ță de 
ei au 
bun.

culorile asociației, 
dat un randament

★

Campionatul categoriei 
B s-a încheiat. In peri
oada aceasta de acalmie 
relativă se fac pregătiri 
intense pentru începerea 
noului campionat. Echipa 
Jiul care peste puțin- 
timp va lua startul ală
turi de formațiile din 
categoria A, ține să nu-și 
dezamăgească

Alături de 
suporteri din 
zin carbonifer,
vingerea că jucătorii e- 
chipei noastre vor repre
zenta cu cinste fotbalul

întrecerile Spartachiadei de vară 
au intrat în etapa â II-a, cînd pe 
centrele stabilite de comisia orășe
nească de organizare, urmează să 
se întreacă cîștigătorii primei etape 
de la asociațiile sportive.

De aceea, consiliile asociațiilor 
sportive trebuie să acorde toată 
atenția acestei etape prin participa
rea, în primul rînd, cu sportivii și 
echipele reprezentative — campi
oanele asociației — respectîndu-se 
însă regulamentul de a nu folosi 
sportivi legitimați sau din acei care 
participă în campionatele orășenești 
și regionale.

Comisiei orășenești de organizare 
îi revine mai mult ca oricînd rolul 
de a se îngriji pentru asigurarea 
cadrelor tehnice, care la rîndul lor 
să sprijine buna desfășurare a în
trecerilor. De asemenea, bazele 
sportive care au fost destinate pen
tru a găzdui întrecerile să fie do
tate cu materialele necesare.

aport însemnat de data a- 
îl pot aduce organizațiile 

din întreprinderi și instituții,

In centrele Lupeni, Vulcan, Pe
troșani și Petrila, trebuie expus pro
gramul de desfășurare al întreceri
lor și popularizați sportivii și echi
pele participante precum și cîștigă
torii.

Un 
ceasta 
U.T.C.
prin mobilizarea tineretului la între
cerile din cadrul spartachiadei.

Intrucît timpul afectat pentru 
această etapă este numai pînă la 
17 iulie a.c., comisia orășenească 
va trebui să acorde toată atenția 
respectării programului stabilit pen
tru fiecare localitate în parte, cu
nosc! nd că după această dată ur
mează să se organizeze etapa oră
șenească la toate ramurile sportive 
prevăzute In regulamentul Sparta
chiadei de vară.

S. BĂLOI,
activist G.S.O.

suporterii, 
miile 
acest 
avem

de
ba-

con-

Faza finala a întrecerilor de handbal 
băieți și fete la Petroșani

Timp de 5 zile, între 6—11 iulie, 
orașul nostru va găzdui finalele ce-

Componența echipei

Vi-

împreună cu antrenorul in fața obiectivului fotografic. 
Foto: A. DULA

lor mai bune echipe școlare de 
handbal din țară.

Printre echipele participante vom 
vedea și pe aceea de fete a Li
ceului din Petroșani, iar la băieți re
prezentativa Liceului din Sebeș-Alba. 
Dar iată și celelalte echipe ce vor 
evolua atit la fete cit și la băieți.

FETE: Liceul din Piatra Neamț»w
Liceul nr. 13 Mihai Viteazul din 
București, Liceul Unirii din Tg. Mu
reș, Școala tehnică agricolă din Dră- 
gășani și Liceul cu pregătire specială 
de educație fizică din Timișoara.

BĂIEȚI : Liceul din Sebeș, Liceul 
nr. 13 Mihai Viteazul din Bucu
rești, Liceul „Laurian" din Agnita, 
Liceul Bogdan Petriceicu Hașdeu din 
Buzău, Liceul din Bacău și Liceul 
cu program special de educație fi
zică din Brașov.

Și acum o altă veste îmbucură-, 
toare : intrarea la întrecerile acestui 
adevărat maraton handbalistic este 
gratuită.

CORNEA TITU
învățător

Bucuria victoriei și promovării a iost de nedescris. 
După meci, antrenorul Eugen Mladin s-a trezit purtat 
pe brațe de jucătorii săi.

duală șl cu Un dezvol
tat simț al porții, 
oara întiia a atacului s-a 
dovedit a ii
extrem dreapta Martino
vich Cursele sale rapide 
pe extremă, centrările 
precise in careu au tă-

neobositul

Valea Jiului în pri- 
categorie a țării.

SUCCES DEPLIN, 
DRÂGI FOTBALIȘTI AI 
JIULUI 1

D. CRIȘAN
C. MATEESCU

Un nou centru de inifiere 
în atletism pentru copii

Asociația sportivă Jiul 
Petrila organizează, înce 
pînd cu 15 iulie 1966, un 
centru de inițiere în atle
tism pentru copii care va 
avea drept scop întărirea 
sănătății, dezvoltarea fi
zică normală și armoni
oasă a organismului, e- 
ducarea calităților voliti
ve (curajul, încrederea 
în forțele proprii, spiri
tul de întrecere etc.) și 
corectarea unor defor- 
mațiuni corporale. Cen
trul va funcționa în două

cicluri a cîte 21 de zile.
In programul ciclurilor 

este prevăzut, pe lingă 
inițiere, excursii, gimnas
tică și natație. Pregătirea 
copiilor este asigurată 
oriin profesori de educa
ție. fizică și antrenori de 
specialitate.

înscrierile se fac ia 
stadionul Jiul din Petro
șani, în fiecare miercuri 
și vineri între orele 
17—19.

Prof. N. CIOFÎCĂ 
tehnician C.S.O.

Știri sportive de
• LISABONA. — Selecționata de 

fotbal a Portugaliei și-a încheiat 
pregătirile în vederea campionatu
lui mondial, întîlnind la Porto echi
pa României. Desfășurat în nota de 
dominare a gazdelor în prima re
priză, echilibrat în cea de-a doua, 
jocul s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(1—0) în favoarea gazdelor. Golul 
victoriei a fost înscris de Torres în 
primul minut de joc. Meciul a fost 
urmărit de 45 000 de spectatori.

Au jucat formațiile: PORTUGA
LIA : Americo, Festa, Germano, Jo
se Carlos, Cruz Pinto, Coluna, Ma
nuel Duarte (Perez), Eusebio, Tor
ies, Jose Augusto. ROMANIA : 
lonescu, Popa, Nunweiller III, C. Dan, 
Mocanu, Gherghali, D. Popescu, Mar- 
cu (S. Avram), Dobrin (lancu), Dri
dea, S. Avram (Stoicescu).

HAMBURG. — Proba de du
blu bărbați din cadrul turneului in-

peste hotare
ternațional de tenis de la Trave- 
tnunde a fost cîștigată de perechea 
română Ion Țiriac — IMe Năstase. ’ 
In finală sportivii români au învins 
cu 0—6, 6—3, 7—5, 1—6, 6—4 pe 
cunoscuții jucători iugoslavi Nicola 
Pilici și Bora Iovanovici.
• IZMIR. — Turneul internațio

nal feminin de volei de la Izmir, 
rezervat echipelor de tineret, a fost 
ciștigat de selecționata României. 
Voleibalistele românce au învins în 
ultimul meci cu scorul de 3—C 
(15—7, 15—2, 15—4) echipa Turciei. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Bulgariei și Turciei.

ta masculin, victoria a revenit e- 
chipei de tineret a Bulgariei, în
vingătoare cu 3—0 (15—8, 15—9, 
15—7) în fata formației României, 
clasată pe locul doi. Turcia a ocu
pat locul trei, în urma victoriei rea
lizate cu 3—1 în fata Greciei.

„CUPA DE VARÂW LA FOTBAL

Jiul Petrila —
Deoarece terenul din Lupeni a 

intrai în reparații, meciul dintre 
Minerul Lupeni și Jiul Petrila con- 
tlnd pentru „Cupa de vară'" la fot
bal s-a disputat pe stadionul din 
Petroșani.

Partida, deși viu disputată, a fost 
de un .nivel tehnic modest. Aceasta își 
are explicație și în aceea că am
bele echipe au fost lipsite de apor
tul mai multor titulari. Totuși spec
tatorii se așteptau la mai mult fot
bal decît le-au oferit jucătorii ce
lor două formații. Ei s-au angrenat 
într-un joc steril, cu multe pase la 
adversar și puține faze de gol. Mai 
mult de lucru a avut însă portarul 
lupenean, aceasta și datorită atacu
lui mai agresiv al Jiului cit și fap
tului că în apărarea Minerului au

Minerul Lupeni 2-0 (1-0)
fost folosiți cîțiva juniori. Deși au 
avut ocazii clare de gol, jiuliștli nu 
au înscris decît de două ori prin 
Farkaș și Foca, ultimul marcînd un 
gol frumos la păianjen.

Atacanlii Minerului în care au 
evoluat, de asemenea, cîțiva juniori, 
n-au știut sfi se descurce în fața

*

In deschidere, s-au Iutfln.it echi
pele de eonii ale celor două aso
ciații. Gei prezenți în tribune i-au 
răsplătit cu aplauze pe micii fot
baliști pentru jocul bun practicat. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0.

Este necesar ca ■MDtaii fntre-

apărării prompte a Jiului lexpediind 
în tot cursul meciului doar două 
șuturi pe spațiul porții (unul apă
rat de Ion Vasile și al doilea de 
Gram).

Ținînd cont de dominarea și 
ocaziile avute, victoria Jiului este 
pe deplin meritata.

★ ★

ceri sportive între copii să se orga
nizeze mai des în deschiderea par
tidelor de fotbal din campionatul 
seniorilor. E o formă stimulativă, 
eficientă pentru viitorii fotbaliști 
din Valea Jiului.

C. M.
D. C.

Intr-o zi însorită la ștrandul din Lupeni. Micii înotători sînt 
gata de start. Foto ȘT. SZiJKF

Iutfln.it


Sosirea delegațiilor la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 

Delegația Republicii Populare Polone
(Urmare din pag. l-a)

Miniștri al Republicii Populare Po
lone, Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Poliție, secretar ai 
GLG. al P.M.U.P., Aci am Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, mareșalul Marian Spyohal- 
ski, ministrul apărării naționale a! 
R, P. Polone, Marian Naszkowski, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-de divizie Wojciech 
Jaruzelski, adjunct al ministrului 
apărării naționale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion

Delegația Republicii
Duminică seara a sosit delegația

Republicii Democrate Germane. De
legația este condusă de Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al Comitetului 
Central ai Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consi
liului de Stal al Republicii Demo
crate Germane. Din delegație fac 
parte Willi Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Erich Honecker, membru a! 
Biroului Politic, secretar al G.G. al 
P.S.U.G., Hermann Axen, membru 

‘ supleant al Biroului Politic, secre
tar al G.C. al P.S.U.G., Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe, și general de ar
mată Heinz Hoffmann, ministrul a- 
părării al R. D. Germane.

Delegația Republicii Populare Bulgaria
Luni dimineața a sosit delegația 

Republicii Populare Bulgaria, din 
care fac parte: Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, condu
cătorul d'elegației, Stanko Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, general de 
armată Dobri Djurov, ministrul a- 
părării populare al R, P. Bulgaria, 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R. P, Bulgaria, Ivan Popov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general colonel Atanas Se- 
merglev, șeful Statului Major.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați

Delegația Republicii Populare Ungare
Luni dimineața a sosit delegația 

Republicii Populare Ungare, condusă 
de Janos Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Din de
legație fac parte: Gyula Kallai, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, gene
ral-colonel Lajos Czinege, ministrul 
apărării al R. P. Ungare, Janos Pe
ter, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați

Delegația Republicii Socialiste Cehoslovace
Tot luni dimineața a sosit dele

gația Republicii Socialiste Cehos
lovace, condusă de Antonin No
votny, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace. Din de
legație fac parte : Jozef Lenart, pre
ședintele guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, Otakar Simu- 
nek, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, și general de armată 
Bohumir Lomsky, ministrul apărării 
naționale a R. S. Cehoslovace.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu,

★
Sîmbătă a sosit la București ma

reșalul Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, comandant suprem al forțe
lor armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo- 

Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
general de armată Leontin Sălăjan, 
Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Andrei 

1 Păcuraru, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., general locote
nent Ion Gheorghe, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Varșovia.

Au fost de față Wieslaw Soble- 
rajski, ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, și membrii 
ambasadei, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noastră.

Democrate Germane
La sosire, în Gara Băneasa, mem

brii delegației au fost salutați de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Ma
nea Mănescu, Mihai Dalea, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Andrei Păcuraru și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
general maior Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului forțelor armate, Ni
colae Ghenea, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Berlin.

Au fost de fata Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la Bu
curești, și membrii ambasadei, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
in tara noastră.

Pe teritoriul țării noastre, dele
gația R. D. Germane a fost înso
țită de tovarășul Gheorghe Apostol.

de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Bîrlâdeanu, Gheorghe Rădulescu, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Andrei Păcuraru și 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., general locotenent Ion 
Gheorghe, adjunct al ministrului 
forțelor armate, loan Beldean, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Sofia.

Au fost de față Gheorgfri Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, care face parte din 
delegație, și membrii ambasadei, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în tara noastră.

de tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, Io
sif Banc, general de armată Leon
tin Sălăjan, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Andrei 
Păcuraru și Vasile Vlad, șefi de sec
ție la C.C. al P.G.R., generaJ-loco- 
tenent Ion Gheorghe, adjunct al 
ministrului forțelor armate.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membrii ambasadei, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Gheorghe Ră
dulescu, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Andrei Păcuraru 
și Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., general-locotenent 
Ion Gheorghe, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Gheorghe Ni- 
tescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga.

Au fost de față Cestmir Cisar, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bu
curești, și membrii ambasadei, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
tara noastră.

Numeroși bucureșteni au salutat 
cu căldură pe membrii delegațiilor. 
Pionieri le-au oferit flori.

★ ★
via. Pe aeroport a fost întîmpirmt 
de general de armată Leontin Să
lăjan, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Deschiderea Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante 
la Tratatul de ia Varșovia

(Urmate din pag. l-a)

ducătorul delegației, Stanko Todo
rov, membru al Biroului Politic ai 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P Bul
garia, Dobrin Djurov, membru 
at C.C. al P.C.B., ministrul apă
rării, Ivan Bașey, membru ai 
C.C. al P.C.B., ministrul aface
rilor externe al R.P. Bulgaria, Ivan 
Popov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general colonel 
Atanas Semergiev, șeful statului ma
jor, Gheorghi Bogdanov, membru 
în Comisia de Revizie a P.C.B., 
ambasadorul R. P. Bulgaria Ia Bu
curești.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehos
lovacia, președintele Republicii, con
ducătorul delegației, Josef Lenart, 
membru al Prezidiului al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Guvernului, Otakar Simunek, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al Guvernului, Vaclav 
David, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul afacerilor ex
terne ai R. S. Cehoslovace, Bohumir 
Lomsky, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul apărării na
ționale al R. S. Cehoslovace.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricbt, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, conducătorul delegației, Wil
li Stoph, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Erich Honecker, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Hermann Axen, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
ai C.C. ai B.S.U.G., Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Otto Winzer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul afaceri
lor externe și Heinz Hoffmann 
membru al C.C. al P.S.U.G, minis
trul apărării al R. D. Germane.

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wiadyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, conducătorul delegației. 
Jozef Cyrankiewicz, membru -îl 
Biroului Politic ai C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Ze
non Kliszko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. Adam Rapacki, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, mareșal 
Marian Spychalski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul apărării naționale al R. P. 
Polone, Marian Naszkowski, membru

Dejun în onoarea delegațiilor 
participante la Consfătuirea 

Tratatului de la Varșovia
Luni la amiază, Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist Român 
și guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit un dejun în o- 
noarea delegațiilor prezente la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

In numele Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român și a! 
guvernului Republicii Socialiste

Vrednicie 
la cote înalte
(Urmare din pag. l-a)

tate inițiativa „La 2 00C 
bobine filate și respec
tiv spălate, nici una re- 
butată". Astfel se reali
zează angajamentul co
lectivului fabricii de a 

al C.C al P.M.U.P., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general 
de divizie Vojciech Jaruzelski, mem
bru al C.c. al P.M.U.P., adjunct al 
ministrului apărării naționale, șeful 
statului major general.

Din partea Republicii Socialisto Ro
mânia — Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
conducătorul delegației. Ion Gheot- 
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
general de armată Leontin Sălăjan, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor ar
mate, Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Corneliu Mănescu, mem
bru . al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
iacerilor externe.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Janos Kadar, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Conducătorul delegației, Gyula 
Kallai, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului revoluționar muncito
resc-țărănesc ungar, general-colonel 
Lajos Czinege, membru supleant ai 
Biroului Politic ai C.C. al P.M.S.U., 
ministrul apărării al R. P. Ungare, 
Ianoș Peter, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare,-

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brej- 
nev, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, conducătorul 
delegației, A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al U.R S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice 
R. I. Malinovski, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul apărării al 
U.R.S.S., K. V. Rusakov, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., A. V. Basov, membru al 
CC. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

La lucrările Consfătuirii partici
pă, de asemenea, mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, coman
dant suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care a adresat delegațiilor sosite 
la București un salut cordial.

Prima ședință s-a desfășurat mb 
președinția tovarășului Todor liv- 
kov, conducătorul delegației R. P. 
Bulgaria.

România, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al C.C. al 
P.C.R. a transmis secretarilor gene
rali și primilor secretari ai parti
delor frățești, președinților Consi
liilor de Miniștri și celorlalți mem
bri ai delegațiilor din țările socia
liste un cordial salut și urări de 
bun venit în capitala patriei noas
tre.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

livra din totalul produc
ției de fire 65,5 la sută 
produse de calitatea A.

La strădania filatorilor 
se adaugă hărnicia si 
priceperea muncitoarelor 
din subsecțiile răsucit, 
depănat, bobinaj, sortare,

precum și exigența me
reu crescîndă a contro
lorilor de calitate. Des
pre latura calitativă a 
muncii depuse de depă- 
nătoarele Moga Veroni
ca, Gristel Maria, Grecu 
Anișca, Mocanu Lucretia, 
Mesaroș Senia precum 
și Povirjan Piana, Nas 
Domnica, Tomolea Vero
nica, Mihai Iuliana, Ceau- 
șu Margareta și multa

PRMMM DE RADIO
6 iulie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muziclal de 
dimineață; 5,15 Gimnastica de în
viorare,- 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program muzical 
de dimineață; 6,30 Anunțuri, mu
zică; 6,45 Program muzical de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,30 Cincișpre- 
zece minute cu muzica ușoară; 7,45 
Salut voios de pionier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Cîntece și jocuri 
din regiunile patriei; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului: Transpirația exce
sivă; 9,35 Jocuri populare; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Cîntare pa
triei socialiste" — program de cîn
tece; 10,15 Soliști și formații artis
tice de amatori; 10,30 Emisiune li
terară pentru școlari; 11,20 Limba 
noastră; 11,30 Formațiile Valențlu 
Grigorescu și Richard Oschanitîki;
11.45 Mîndre-s cîntecele noastre; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Arii din operete,-
12.45 Mic concert simfonic; 13,20 
Cîntă Virginia Petti și Ionel Miros 
— muzică ușoară; 13,31 „Busuioc ți 
trandafiri" — emisiune de folclor,- 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; Sport; 14,15 Melodii de 
estradă; 14,40 „Pastorala bărăganu
lui" de Stan Golestam 15,00 Cîntă 
Ana Pop Gorondan și Ion Drăgoi; 
15,20 Anunțuri, reclame; 15,30 Ca
leidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 Cîntă Margareta Pîs- 
laru și Michele,- 16,30 Ciclul „N-AȚI 
VREA SA ÎNȚELEGEȚI MUZICA 
17,00 Muzică de estradă; 17,15 Mio
rița — emisiune de folclor literar;
17.30 Ansambluri artistice muncito
rești,- 17,45 Ochii tăi — muzică 
ușoară; 18,00 IN JURUL GLOBU
LUI; 18,15 Melodii cunoscute, in
terpretări noi,- 18,25 „Sună ceteră cu 
foc" — melodii populare; 18,40 JUR
NAL AGRAR; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei; 19,35 Varietăți muzicale,- 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20.30 Mic concert folcloric; 20,50 
Ediție radiofonică GEORGE COȘBUC; 
21,10 Melodii-magazin; 22,00 RA
DIOJURNAL, Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,20 Muzica de cameră a 
lui George Enescu; 22,45 Vă invi
tăm Ia barul melodiilor; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
6 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Co
liba unchiului Tom seria I și II; Re
publica î Soție fidelă; PETRILA: 
Cineva acolo sus mă iubește,- LO- 
NEA — Minerul: Fata din junglă; 
L1VEZENI : Hocheiștii; CRIVIDIA : 
Un lucru făcut la timp; PARO- 
ȘENI : Muncile lui Hercule; BĂR- 
BĂTENI : Un cartof, doi cartofi; 
LUPENI — Muncitoresc : îndrăznețul 
Pardaillan,- Cultural : Procesul alb; 
URICANI : Ucigașii de femei.

TELEVIZIUNE
marți 5 iulie

18,00 Pentru cei mici! filmul 
„Veverița"; 18,20 Pentru școlari: 
Cu fizica în vacanță; 18,45 înotul... 
in zece lecții (II); 19,00 Telejurna
lul de seară; 19,15 Rime nemuritoa
re : Sonetul,- 19,30 Cineclub Tv.; 
20,00 Tinere talente. — program 
muzical-coregrafic susținut de elevi 
ai Școlii populare de artă din Bu
curești; 20,30 Seară de teatru : „Act 
Venetian" de Camil Petrescu — In
terpretează colectivul Teatrului 
popular din Mediaș. In pauze ; Din 
filmele documentare prezentate ta 
Festivalul „Pelicanul alb" — Ma
maia 1966,- 23,00 Telejurnalul de 
noapte; 23,10 Buletinul meteorolo
gic; 23,15 închiderea emisiunii.

altele din subsecția ră
sucit, controlul de cali
tate are cele mal bune 
păreri.

Colectivul Fabricii de 
fire artificiale „Viscoza" 
Lupeni este hotărît să-și 
dovedească și mal mult 
vrednicia în întrecere, 
astfel ca prevederile pla 
nului și angajamentul 
luat să fie îndeplinite 
Înainte de termen.



VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
SĂ SE PUMA CAPĂT A6RESIUHII IH VIETNAM
Declarația Prezidiului €• €• 
al Frontului Patriei 
din R. D. Vietnam
HANOI 4 (Agerpres). — Prezi

diul Comitetului Central al Frontu
lui Patriei din Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă pe imperialiștii americani 
paiitru bombardamentele asupra pe
riferiilor Hanoiului și a orașului Hai- 
fong. „Este vorba de un nou pas 
de escaladare extrem de grav, făcut 
de imperialiștii americani în războiul 
lor de agresiune în Vietnam, se 
spune în declarație. Bombardînd Ha
noiul, inima întregului Vietnam și 
capitala unei țări socialiste, declan- 
șînd atacuri aeriene asupra orașu
lui Haifong, agresorii americani au 
încălcat încă o dată într-un mod 
extrem de grosolan suveranitatea și 
independența poporului vietnamez și 
au nesocotit cu nerușinare acordu
rile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam. Totodată, ei au 
violat principiile cele mai elemen
tare ale dreptului internațional". 
Bombardarea suburbiilor orașului 
Hanoi și a portului Haifong a scos

Declarația guvernului 
R. P. Chineze
PEKIN 3 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că guvernul 
R. P. Chineze a dat publicității o 
declarație în care își exprimă in
dignarea și condamnă cu asprime 
bombardarea de către aviația S.U.A. 
a suburbiilor Hanoiului și Haifon- 
gului. In declarație se arată că im
perialismul american violează de 
mult timp acordurile de la Geneva, 
a rupt linia de demarcație dintre 
nordul și sudul Vietnamului, iar 
bombardarea capitalei R. D. Vietnam 
constituie o nouă și gravă încălcare 
a acestor acorduri. Statele Unite 
sînt răspunzătoare pentru toate con
secințele rezultînd din acest act.

In declarație se subliniază că 
R. P. Chineză a făcut totul pentru 
a sprijini și a ajuta Vietnamul pe

Luptele din Vietnamul de sud Convorbiri turco-irakiene
SAIGON 4 (Agerpres). — Tabăra 

forțelor speciale americane de la 
Trai Bi, situată Ia circa 16 km 
nord-est de Tay Ninh și 100 km de 
Saigon, a fost atacată duminică 
noaptea, cu obuze și mortiere, de 
un detașament de patriot!. Timp de 
o oră, patrioții au hărțuit tabăra, 
provocînd inamicului pierderi în 
oameni și armament.

Tot duminică după-amiază, o 
companie a diviziei a 25-a de in
fanterie americană a fost puternic 
lovită de o companie de patrioți, 
în regiunea muntoasă ce înconjoa
ră tabăra forțelor speciale de la 
Talc To, în apropiere de Kontun 
(420 km nord-est de Saigon). Lup
tele, caracterizate de toți corespon
denții de presă drept „violente", 
au durat mai mu-Ite ore.

Agenția de presă Eliberarea a a- 
nunțat bilanțul unei serii de ata
curi lansate de forțele patriotice in

Operajie navală neobișnuită
NEW YORK 4 (Agerpres). — O 

operație navală neobișnuită s-a des
fășurat duminică în apele Oceanu
lui Atlantic, la 125 mile de New 
York. Tancul petrolier englez „Alva 
Cape" a fost scufundat de două 
nave de coastă americane care 
l-au supus unui adevărat bombar
dament, Iovindu-1 cu peste 50 de 
obuze. Această navă devenise o 
epavă în flăcări începînd de la 16 
iunie, cînd, în urma ciocnirii cu 
un alt vas a luat foc încărcătura 
de 150 000 de galoane de benzină. 

în evidentă natura sălbatică a im
perialiștilor americani și a împrăș
tiat perdeaua de fum a „negocieri
lor de pace".

Alăturîndu-se întrutotul declara
ției Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam, Prezidiul Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam denunță energic în 
fața opiniei publice mondiale aceste 
acte de război ale S.U.A.

Prezidiul C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam cheamă guvernele ță
rilor socialiste frățești și ale țărilor 
iubitoare de pace, organizațiile de
mocratice și popoarele din lumea 
întreagă să condamne sever, în in
teresul păcii și dreptății și al secu
rității altor popoare, actele crimi
nale ale agresorilor imperialiști, să 
acționeze mai hotărât și mai prac
tic pentru a opri mîinile sîngeroase 
ale piraților americani, să acorde 
un sprijin și un ajutor puternic 
luptei poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane, pentru 
independență națională.

plan politic, moral, material și în 
alte domenii. Extinderea și agrava
rea de către imperialismul ameri
can a războiului său de agresiune 
„face ca acest ajutor să devină și 
mai larg". In conformitate cu inte
resele și cerințele poporului viet
namez, se menționează în continuare 
în dealarație, „sîntem gata în orice 
moment să adoptăm acțiunile pe 
care le vom considera necesare".

„Trebuie să atragem atenția cu 
toată seriozitatea imperialiștilor a- 
mericani că oriunde se va extinde 
războiul și oricît de greu va fi pre
țul cerut vom sprijini nelimitat 
poporul vietnamez frate în lupta sa 
pînă la eliminarea totală a agreso 
rilor americani din Vietnam, pînă 
la victoria finală".

ultimele zile ale lunii iunie. Astfel, 
în provincia My Tho, districtul Cai 
Be, patrioții au respins raidul în
treprins de cinci batalioane saigo- 
neze. Au fost uciși și răniți peste 
300 de soldați și capturate cantități 
mari de arme și muniții. 275 soldați 
sud-coreeni au fost, de asemenea, 
scoși din luptă, într-o singură o- 
perațiune lansată de patrioți în sa
tul Cat Thang din provincia Binh 
Dinh. In cursul atacurilor din 22 
iunie, la bazele americane de la 
Soc Trang și An Khe au fost dis
truse 39 avioane și elicoptere, iar 
numeroși militari americani au fost 
uciși. La 29 iunie, forțele patriotice 
au scos din luptă, în provincia 
Thua Thien, două batalioane ale 
Regimentului II de infanterie mari
nă saigoneză. Toți membrii coman
damentului operațiunii, condusă de 
un colonel american au fost uciși.

In acel accident și-au pierdut via
ta 37 de membri ai echipajului. 
Marțea trecută, pe bordul vasului, 
ancorat în rada portului New 
York, a izbucnit un nou incendiu, 
care a provocat moartea a patru 
muncitori ce lucrau la reparații. 
Autoritățile din New York au or
donat scoaterea vasului din rada 
portului și scufundarea sa. După 
trei ore de „bombardament", tan
cul petrolier s-a rupt în două și 
s-a scufundat, Iăisînd pe apele o- 
ceanului cercuri mari de benzină 
în flăcări.

Valii De profesie lomim
. ITALIA

ROMA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
In întreaga Italie crește în inten
sitate mișcarea de protest împotri
va noii agresiuni americane în 
Vietnamul de nord. Oameni de toa
te convingerile politice și religioa
se, muncitori și savanți, artiști și 
țărani, dau glas simțămintelor de' 
solidaritate frățească cu eroicul po
por vietnamez. înfierând totodată 
acțiunile agresive ale imperialiști
lor americani. Muncitorii portului 
Livorno au declarat grevă de o 
oră, portul rămînînd complet pa
ralizat, iar la Salerno, lucrătorii 
de la șantierele navale au oprit lu
crul, aprobînd o moțiune prin care 
protestează cu energie împotriva 
extinderii escaladării imperialiste 
îh Vietnamul de nord.

BIRMANIA

RANGOON 4 (Agerpres). — Mi
nisterul afacerilor Ext'erne al Birma- 
niei a dat publicității o declarație 
în care se arată că „guvernul bir- 
manez regretă profund extinderea 
operațiunilor forțelor aeriene ale 
S.U.A., prin bombardarea suburbi
ilor orașului Hanoi și portului Hai
fong". In declarație este exprimată 
îngrijorarea că acest act al escala
dării războiului în Vietnam ar pu
tea duce la o mai mare încordare 
nu numai în Asia de sud-est dar 
și în întreaga lume, împiedicînd re
zolvarea problemei vietnameze.

CANADA

OTTAWA 4 (Agerpres). — Presa 
canadiană publică o serie de arti
cole de protest împotriva bombar
dării periferiilor Hanoiului și Hai- 
fongtiiui de către aviația americană. 
Ziarul „Montreal Star" arată că 
prin ordinul de bombardare a Ha
noiului și Haifongițlui președintele 
Johnson „s-a izolat atît în interiorul 
tării cît și în afară". „Globe and 
Mail" scrie într-un articol redac
țional că „Washingtonul nu se bu
cură de sprijinul aliaților săi în ac
țiunile în Vietnam".

ANKARA 4 (Agerpres). — La 
Ankara au început convorbirile 
dintre primul ministru al Irakului, 
Abdel Rahman el Bazzaz, sosit în 
Turcia într-o vizită oficială de 7 
zile, și premierul Turciei, Suleyman 
Demirel. După cum declară cercu
rile autorizate, citate de agențiile 
occidentale. în cadrul acestor con
vorbiri sînt examinate situația in
ternațională, îndeosebi problemele 
Orientului Mijlociu și ale relațiilor 
turco-irakiene. Cei doi șefi de gu
verne au hotărât crearea a două 
comisii tehnice mixte, însărcinate 
cu studierea problemelor privind 
comerțul bilateral, autoturismul,

Guvernul Portugaliei refuză 
să colaboreze cu O.N.U.
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

sediul O.N.U. s-a anunțat că gu
vernul Portugaliei refuză să cola
boreze cu O.N.U. și nu a răspuns 
unei scrișori din 11 aprilie a. c. a 
secretarului generai al O.N.U., U 
Thant. în care îi cerea să aducă 
la cunoștință măsurile luate pentru 
a pune în aplicare recomandările 
Adunării Generale cu privire la 
respectarea dreptului populației a- 
fricane din teritoriile portugheze la 
autodeterminare și independență.

Intr-un raport dat publicității cu 
privire la aplicarea rezoluției Adu
nării Generale, care cere țărilor 
membre ale O.N.U. să nu furnizeze 
Portugaliei ajutor militar ce ar pu
tea fi folosit în scopul oprimării 
populației din colonii, se arată că

Aniversarea „Zilei luptătorului** 
in R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 4. — Co
respondentul Agerpres, 
N. Plopeanu, transmi
te : La 4 iulie, în RJS.F. 
Jugoslavia s-a sărbăto
rit „Ziua luptătorului". 
In această zi, cu un 
siert de secol în urmă, 
cînd Iugoslavia era sub 
ocupație nazistă, într-o 
vilă din cartierul De- 
dinie din Belgrad s-a 
ținut ședința Biroului 
Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Iu
goslavia, care a chemat 
popoarele Iugoslaviei 
la luptă împotriva co
tropitorilor. In aminti
rea acestui eveniment 
s-a instituit „Ziua luptă
torului".

Anul acesta, cînd se

împlinesc 25 de ani de 
la izbucnirea răscoalei 
populare împotriva fas
cismului, în întreaga 
tară au avut loc întîl- 
niri ale luptătorilor 
partizani, adunări festi
ve, simpozioane și di
ferite manifestări cul
tural-artistice și sporti
ve. Duminică la lase- 
novaț s-au adunat pes
te 30 000 de cetățeni 
din Croatia, Bosnia și 
Herțegovina, pentru a 
participa la dezvelirea 
monumentului de pe 
locul fostului lagăr de 
concentrare, unde au 
pierit circa 800 000 de 
persoane. Monumentul 
— o floare înaltă de 
trei metri — este ope

ARGENTINA

Noi măsuri luate 
de generalul Onganîa

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Noul regim, instalat în Argentina 
sub conducerea generalului Juan 
Carlos Onganîa, a numit duminică 
pe Luis Maria Gotelli în postai de 
ministru al energiei și combustibi
lului. Acesta este al patrulea civil 
desemnat în guvernul Onganîa.

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă, la șase zile după 
lovitura militară de stat, care a pro
vocat înlăturarea de la putere a 
fostului președinte argentinian, Ar
turo Iillia, regimul instaurat pare 
Să dețină controlul asupra întregii 
țări. Duminică s-a anunțat aresta
rea a șase membri ai Consiliului 
de administrație a „Institutului de 
mobilizare a fondurilor cooperative
lor", care au fost acuzați că ar fi 
furnizat fonduri partidelor de stin
gă. Totodată, guvernul a decretat 
închiderea sediilor tuturor partide
lor politice și interzicerea activității 
acestora. Această măsură a întîm- 
pinat o vie opoziție din partea li
derilor Partidului Uniunea civică ra
dicală a poporului, al fostului pre
ședinte Illia, care, sfidînd ordinul 
noului regim, au refuzat să-și sus

relațiile culturale și folosirea de 
către cele două țări a apelor Ti
grului, Eufratului și afluenților lor.

Presa turcă acordă o importanță 
deosebită acestor convorbiri care, 
după cum scrie „Milliyet", consti
tuie primul contact la nivel înalt 
între cele două țări, de la revolu
ția irakiană din 1958. După ce sub
liniază avantajele reciproce carp 
pot rezulta de pe urma apropierii 
turco-irakiene, ziarul se referă la 
perspectiva unei „ferestre deschise 
diplomației turce spre lumea ara
bă" și la rolul pe care l-ar putea 
avea ministrul de externe turc" ca 
„mediator în problemele încă nere
zolvate dintre Irak și Iran".

un număr de 48 de țări au infor
mat că nu au furnizat nici un fel 
de ajutor Portugaliei de felul celui 
menționat. Printre țările menționa
te în raport se află Olanda, Japo
nia, Nigeria, Ciad și altele, oare 
au informat că „au fost luate mă
surile necesare pentru a împiedica 
să se vîndă sau să se pună la dis
poziția guvernului portughez ar
mament sau echipament militar, 
pentru a-1 pune în imposibilitate 
de a-și continua politica sa în a- 
ceste teritorii". Raportul mențio
nează că guvernul S.U.A. a igno
rat cererea Consiliului de Securi
tate privind instituirea unui em
bargo asupra furnizării de arme că
tre Portugalia.

ra sculptorului Bogdan 
Bogdanovici.

Tot duminică, la Kra- 
guevaț, unde într-o sin
gură zi au fost ucise 
7 000 de persoane, s-a 
deschis o expoziție in
titulată „Orașul Kra- 
guevaf în războiul de 
eliberare națională".

Cu prilejul „Zilei 
luptătorului", președin
tele R.S.F. Iugoslavia. 
Iosip Broz Tito, a acor
dat amnistie unui nu
măr de 776 persoane 
condamnate la diferite 
pedepse. 227 de persoa
ne au fost în întregime 
absolvite de executarea 
pedepsei, iar celorlalte 
li s-au redus termenele 
de detențiune.

pende activitatea. Intr-un comunicat 
dat publicității, liderii partidului au 
declarat că acesta „nu poate fi di- 
zolvat printr-un decret și va conții 
nua să existe atîta timp cît telu
rile pentru care partidul a fost 
creat vor rămâne în vigoare". De
clarația critică pe autorii loviturii 
de stat, afirmînd că ei reprezintă 
numai o minoritate și că, „abuzînd 
de puterile furnizate de organiza
rea verticală a armatei, au înlătu
rat regimul constituțional, au des
ființat autonomia provinciilor și au 
epurat autoritățile locale".

După cum transmite agenția As
sociated Press, guvernul generalului 
Onganîa intenționează să aducă pe 
scena politică a țării numai două 
sau trei mari partide politice, în 
locul celor peste 200 existente în 
Argentina.

U.R.S.S.

Experiiveutarea mur nl 
sisteme de otieite turti!

MOSCOVA 4 (Agerpres). — At 
genția TASS anunță că Uniunea 
Sovietică a încheiat cu succes lan
sarea de rachete purtătoare efec
tuată în bazinul Oceanului Pacifici 
pe o rază de 40 mile marine. Lan
sările au urmărit experimentarea 
unor noi sisteme de obiecte cos
mice.

In legătură cu aceasta, agenția 
TASS este împuternicită să decla
re că regiunea respectivă din O- 
ceanul Pacific este liberă pentru 
navigație și pentru zborurile avi
oanelor începînd cu data de 4 iu
lie a. c.

Ravagiile unui cutremur
KATMANDU 4 (Agerpres). — Mi

nistrul agriculturii, silviculturii si 
reformei agrare din Nepal, Khadga 
Bahadur Singh, a anunțat luni la 
Katmandu că, în urma cutremurelor 
care au avut loc săptămîna tre
cută în regiunile din nord-vestul 
țării, s-au înregistrat 100 de mortî. 
Aproximativ 5 000 de persoane au 
rămas fără adăpost, iar 75 la sută 
din locuințe au fost distruse sau 
avariate parțial.

Săritură de la 70 metri
SAN FRANCISCO 4 (Agerpres). — 

O tînără în vîrstă de 18 anî a 
reușit duminică să efectueze o să 
ritură de pe podul suspendat care 
leagă orașul San Francisco de Oak
land, avînd o înălțime de 70 me
tri. Ea a căzut în apele golfului San 
Francisco. Dintre toate persoanele 
care s-au aruncat de pe acest pod, 
de la inaugurarea sa în 1936, numai 
două au supraviețuit.
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