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„CALEA LAPTELUI" 
MAI PREZINTĂ NEBULOZITĂȚI

Laptele, cu întreaga sa gamă de 
derivate, constituie un produs de 
bază în alimentația noastră. Insă, 
nureste mai puțin adevărat că, în 
industria alimentară, unul dintre 
cele mai dificile sectoare este cel 
•1 produselor lactate.

Atît industrializarea laptelui cît 
și desfacerea acestuia și a derivate
lor sale reclamă o atenție deose
bită. Cumpărătorul solicită acele 
produse care sînt de calitate supe
rioară, iar cele de o calitate îndo
ielnică rămîn în „stocuri", se degra
dează și— se aruncă. Dar uneori se 
caută, „rentabilizarea" unor astfel 
de produse pe seama cumpărăto
rilor.

Controalele efectuate de Inspec
toratul sanitar de stat Petroșani la 
fabrica de produse lactate I.C.I.L.- 
Iiâvezeni și la centrele de desfacere 
au scos in evidență multe lipsuri ce 
persistă în acest sector.
' Laptele, de cele mai multe ori, 

ai un conținut corespunzător de 
grăsimi. Aciditatea lui, însă, lasă de 
dorit. Normele prevăd ca laptele 
dulce șă aibă cel mult o aciditate de 
21 de grade. Dar asta e „limita". 
Și nu de puține ori și această „li
mită" e depășită.

■ Iaurtul își are și el „istoria" lui. 
Cîndvâ a fost un produs’ mult so
licitat, dar după un timp și-a pier
dut consistența, aroma specifică,’a 
devenit ușor filant. In ultimul timp 
îhsă, la multele noastre insistențe 
a' ințrat iarăși „în drepturile sale". 
Cine știe cît o ține !

■ Cu smîntînă lucrurile sînt mai 
delicate. Smîntînă ce ajunge la 
cumpărător e... „smîntînită".

Am căutat vinovății și ne-am îm
piedicat de un lucru, în aparență 
mărunt: sigilarea bidoanelor.

• Am făcut analiza produselor lac
tate la cîteva centre de desfacere 
îți. aceeași zi și am constatat că con
ținutul de grăsime e variabil, nu e 
același la toate unitățile. Ba diferă 
și de la un bidon la altul. Astfel, la 
centrul de desfacere a produselor 
lactate nr. 131 din Petroșani, în bi
donul eu smîntînă intact conținu
tul de grăsime era cel prevăzut,
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. Proletari: din toate țările, uniți-vă .

CINE
CONSUMA
TIMPUL

adică 30 de. procente, pe cînd în bi
donul din care se vindea, grăsimea 
abia reprezenta 15 la sută. Gestio
narul ridica din umeri arătîndu-ne 
plombele de la sigil nestrînse cu 
cleștele, sigilarea fiind doar o for
malitate pentru I.C.I.L. Din cauza 
sigilării superficiale, pe bună drep
tate, gestionarul magazinului ali
mentar nr. 40, de la Aninoasa, a re
fuzat să preia bidonul cu smîntînă. 
Oricum, noi am făcut analizele. 
Conținutul de grăsimi era cel pre
văzut *- 30 Ia sută (probabil la fa
brică ajunsese „vestea" că sîntem 

. pe teren !). Dar pînă am ajuns noi 
la unitatea nr. 41 din aceeași loca
litate, smîntînă refuzată înainte.

(Continuare în pag. a 3-a)
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VITRINA ȘTIRILOR ZILE

la Petroșani
Azi pe stadionul Jiul din 

Petroșani, Circul Olimpia din 
București va da primul spec
tacol în premieră— Cavalca
da curajului. își dau- concursul 
artiști de la Circul Maie din 
Sofia, în cadrul turneului ce-1 
întreprind prin Europa.

- tacolul va fi prezentat 
de seară de Ia orele 16 
neu) și orele 20, pînă 
iunie. .

Șpec- 
seară 
(mati- 
în 11

V

Expoziție 
de fotografii

Cercul de fotoamatori 
clubul sindicatelor din Lupeni

I
co- 
na- 
tâ- 
Fo-
■ 12

a deschis o expoziție de pei
saje marine și montane, por
trete, aspecte din realitatea 
tidianâ și lucrări de artă 
țională (Brâncuși —. Masa 
cerii. Coloana infinitului), 
togtafiile sînt expuse pe
panouri în fața Sfatului popu
lar Lupeni. Lucrările sînt ..sem- 

’nate 'de I. Tellmknn, E. Csatai. 
T. MiClos, I. Bocșa, D. Moraru, 
dr. A. Semsei, M. Simionescu, 
I. Nauciuc, E. Zavoda, C. Bartha 
și L. Szekely,

Pentru cumpărători
Magazinul moto-sport din 

Petroșani a pus în vînzare pie
se de schimb pentru motorete 
și biciclete „Carpați", iar ma
gazinul cu televizoare și radiouri

In după-amiaza zilei de 5 iunie a. c., George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor ex- 
terne, .a invitat la M.A.E. pe dl. Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul Republicii Arabe Unite la Bu
curești, căruia, în numele guvernului Republicii So
cialise România, i-a făcut o comunicare exprimînd 
îngrijorarea poporului și guvernului român față de 
începerea ostilităților din Orientul Apropiat, între 
Republica Arabă Unită și Izrael.

Avînd în vedere pericolul pe care îl reprezintă 
continuarea războiului pentru pacea în Orientul 
Apropiat și pentru pacea lumii, guvernul Republicii, 
Socialiste România adresează un apel guvernului Re
publicii Arabe Unite pentru încetarea imediată a
ostilităților și ar saluta, cu deosebită satisfacție so
luționarea pe calea tratativelor a- diferendelor, ajun
gerea ;la acorduri echitabile și raționale care să țină 
seama de drepturile legitime ale popoarelor inte
resate.

★
Tot ieri după-amiază, Gsorge Macovescu, piim- 

adjunct al ministrului afacerilor externe, a invitat 
la M.A.E. pe ministrul Izraelului la București. Elie- 
zer Doron, căruia i-a exprimat îngrijorarea poporu
lui șl’guvernului român față de conflictul armat din. 
Orientul Apropiat și i-a solicitat să comunice guver
nului Izraelului, că, preocupat fiind de pericolul pe 
care- îl reprezintă continuarea războiului pentru pa
cea; în Orientul Apropiat și peritrU pacea lumii, jțu-

i vernu l Republicii Socialiste România adresează un 
. apel guvernului Izraelului pentru încetarea imediată 
a ostilităților, pentru soluționarea pe calea negocie
rilor a problemelor litigioase, cu respectarea dreptu
rilor legitime ale popoarelor interesate.

pozează în 
subteran conduc
torii rețelei de 

■ iluminat
montează 
noi, din 
armat,

și se 
stâlpi 
beton 

armat, pe stra
da Republicii din 

Petroșani

nr. 48 a pus în vînzare 
nou tip de • radio . Darclee 
piCup *— produs al fabricii 
lectr.onica București.

„Straja** Vulcan, 
renovat

un 
cu 
E-

După .10 zile de reparații,.s-a 
redeschis restaurantul „Straja" 
Vulcan, unitate pe traseu *tii- 
ristic. Restaurantul a fost com
plet renovat , fiind utilat ; cu 
mobilier nou și anexe de bu
cătărie.

Noi Blocuri 
date în folosință

Blocurile D-3 cu 31 de apar
tamente din Petrila și D 8 cu 
72 de apartamente din Vul
can, au fost recepționate și 
sînt gata să-și primească loca
tarii. ■ .

ALTUIA
Folosirea rațională, deplină , a 

timpului de lucru, a devenit o ne
cesitate stringentă a zilelor noas
tre. Fiecare minut este importai . 
Fiecare minut este prețios pentru 
crearea 'de valori materiale, pentru 
progresul societății. ' Marea .majo
ritate a oamenilor muncii sînt con- 
știenți.de acest lucru și utilizează 
cu Chibzuință timpul afectat ser
viciului.

Dar pe alocuri, și cam prin multe 
asemenea locuri, se mai întîlnesc și 
excepții. Unii oameni îi pun pe 
drumuri- pe alții. Sînt cazuri cînd 
din comoditatea unora o lucrare 
trebuie refăcută și rerefăcută, Sînt 
împrejurări dintre cele mai Variate 
în care oamenii cheltuiesc inutil o 
mare parte din valoarea timp. Vom 
reda pe scurt doar cîteva caruri.

Zilei pionierilor

de la

M. CHIOREANU

Entuziastă, coloa
na pionierilor se 
îndreaptă spre 

stadion

dădeau coloa- 
impunătoare, 
Optimismul, 

bună se ci
teau pe chipurile tuturor ma-

- < G
g» *

llill

Ca atntr-o Jloare imensa, 
care și-a deschis petalele 
pentru prima dată in dimi
neața zilei de 4 iunie, din 
curtea Școlii generale nr. 4 
din Petroșani; locul de întâl
nire al pionierilor din loca
litate, se revărsa în stradă 
coloana cravatelor purpurii. 
Joc de purpură 
sclipitoare ale ;

i în razele 
soarelui,

Moment, solemn 
— ridicarea, pe 
catarg a drapelu

lui tricolor

Ioana pionierilor se integra 
armonios în jocul de culori 
al peisajului. Pionierii pur
tau flori, multe flori viu 
colorate. Privind coloana 
cravatelor roșii at>eai im
presia că primăvara s-a re
vărsat pe străzi aidoma 
unui șuvoi tumultos.

Drapelele roșii și tricolore, 
eșarfele viu colorate, pen-

cartele, lozincile și notele de 
8, 9 și 10 ca care au demon
strat pionierii 
nei o tinută 
sărbătorească.
bucuria, voia

(Continuare în pag. a 3-a)
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Somația nr...
De fapt numărul nu contează. 

Sînt prea multe somațiile trimise 
cetățenilor de către administrația 
de clădiri a I.L.L. din cartierul Li-: 
vezeni pentru a le putea ține minte 
numărul. Că se trimit somații ce
lor ce nu-și achită, la timp taxele, 
pentru încălzire, chirie, întreținere 
etc. n.u-i rău. Este o formă, eficientă, 
de înștiințare a oamenilor asupra 
datoriilor pe care le au către stat. 
Rău este că se trimit somații și a- 
celora care nu au
inare,- acești oameni își 
timp prețios la ghișeul 
zilnic aglomerat, pentru a li se spu
ne că într-adevăr nu au nimic de 
plătit și că funcționara (ui) a omis 
să opereze în fișe atunci cînd omul 
a plătit sau a depus bonul .de căr- 
buhe. Nici funcționarii nu au voie 
să răpească din timpul liber al al
tora. (Datată 27 mai. la biroul eu 
pricina).

datorii. Ca ur- 
consumă 
casieriei,

Plinea noastră ••o
Trebuie dată oamenilor atunci 

cînd le trebuie. -Și le trebuie mai 
ales cînd ies de la serviciu. Dar fa
brica de pîine tocmai atunci apro
vizionează unitățile. Oamenii tre
buie să aștepte pînă se descarcă 
pîiriea. Această problemă nu-i nouă. 
Conducerea fabricii de pîine știe.

G. DINU
*7

(Continuare în pag. a 3-a)
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' STEAGUL ROȘU
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NU MERITA OSTENEALA
Record de spectatori au venit 

duminică la stadion, la pomul lău
dat... Dar ce urma să le facem noi 
dinamoviștilor... numai jiuliștii 
Știu. Numai ei știu cît i-au plimbat 
bucureștenii. Numai ei, care au în
ceput bătuta pe loc și au terminat 
cu... romanța celor trei goluri. Și 
hu era cazul băieți. Păi nu v-a dan
sat destul U.T.A. ? Nu v-a distrat 
duminica trecută „U“ Cluj. Tre
buia să vă bată și Dinamo ? Și în
că în asemenea manieră ! I-am vă
zut la un moment dat pe Frățilă și 
Octavian Popescu compătimindu- 
vă : „Hai să-i iertăm, Tăvi, că-s la 
ei acasă" — părea să spună Frfi- 
țllă- Oricum, nu meritați o aseme
nea soartă, băieți. Zău nu ! Și cită 
lume a venit la acest meci. Cîți 
oameni au vrut să vă vadă pentru a 
plecă 3atisfăcuți, voioși, în conce
diu Și voi ați avut suflet să-i de
zamăgiți. Chiar dacă era imposi
bil ' cîștigat măcar să fi jucat 
fotbal. . ;

Dar n-ați jucat. Aceeași ei hipă 
care a debutat promițător în A, 
care a făcut meciuri frumoase în 
compania unor formații puternice, 
care a alergat poate mai mult decît 
oricare altă echipă 
pionat, acum, spre 
Se observă tot mai 
cru de cîteva etape
combatanți, aproape mereu aceiași 
de-a lungul campionatului, par vla- 
guiți, ajunși la capătul puterilor, 
îar rezervele sînt departe de forma 
de acum cîteva etape a titularilor. 
Nu cea de acum !..

Nu-i admisibil ca un jucător ca 
Peronescu, care în tur a marcat 
multe goluri, rîvnind la titlul de 
golgeter al campionatului, care a 
fost selecționat în reprezentativa 
țării, să ajungă în situația de a fi 
schimbat după prima repriză. Sa 
admitem aceasta ca o cauză a sla
bei comportări a echipei în ulti
mele întâlniri, dar nu e singura și 
nu-i poate scuti de răspundere nici 
pe jucători, nici pe antrenori. Poa
te că și elogiile presei i-au făcut 
pe jiuliști să-și cam supraevalueze 
rezultatele, posibilitățile, să nu se 
mai pregătească

Și rezultatele 
a mers din rău 
ținută în' șah, 
U.T.A., a fost întrecută de o forma
ție mediocră, „U“ Cluj, și învinsă 
categoric de Dinamo București. De 
un timp încoace nu se mai regă
sește, joacă confuz, cu greșeli, abu
zează de faulturi.

In meciul de duminică jiuliștii nu

în acest cam
final, a obosit, 
mult acest lu- 

îricoace. Cei 11

cele 90 de minute 
au expediat 18 șu- 

dintre care doar 
porții (ambele tri- 

în bară

„Cupa pionierului"

Școala generală nr. 4 a cîștigat 
prima ediție

a „Cupei plonieru- 
de C.S.O. Petroșani

cu seriozitate.
se cunosc. Echipa 
în mai rău. A fost 
la noi acasă, de

s-au putut descurca de loc în fața 
dinamoviștilor a căror tactică le-a 
reușit din plin. Cine a urmărit me
ciul a văzut cit a alergat Dinamo 
și cît Jiul, a văzut cum și-au plim
bat bucureștenii adversarul, cît de 
lucid au acționat ei în toate com
partimentele. Jiuliștii au muncit to
tuși, au alergat mult, au dominat 
teritorial, dar au acționat fără con
vingere. In plus âu făcut greșeală 
de a juca pe sus la înaintare unde 
apărarea oaspeților a fost de netre
cut. Și apărarea noastră este înal
tă, dar cu cită ușurință a fost de
pășită, Tonca fiind prada cea mâi 
ușoară.

De multă vreme, nici o dată în 
acest campionat, n-au început spec
tatorii să plece acasă din minutul 
52 al meciului; din minutul în care 
Nunweiller VI a ridicat scorul la 
3—0 pentru echipa sa. In acel mo
ment tribunele au amuțit complet. 
Doar o trompetă de la galerie a 
pornit să sune deșteptarea. Dar 
jiuliștii tot nu s-au trezit la reali
tate. Au părăsit terenul suferind a- 
casă cea mai severă înfrîngere din 
ultimii ani. In 
de joc gazdele 
turi spre poartă 
2 (!) pe spațiul
mise de Libardi) și unul 
(Peronescu).

S-au remarcat : frații Nunweil
ler, Ghergheli. Octavian Popescu 
(autorul primelor 2 goluri) de Ia 
oaspeți, Pop și Libar di de la gazde.

Impresii despre meci :
N. Petrescu, observator federal : 

Dinamo a adoptat o tactică strictă 
de apărare, cu contraatacuri rapide 
și derutante, mai ales pe aripi, un
de Nunweiller VI s-a infiltrat foar
te periculos. Jiul a jucat sub va
loarea obișnuită. Echipa arată ca la 
sfîrșit de campionat...

Nlcolae Cursaru, arbitrul întîl- 
nirii : Jiul mi-a părut de nerecu
noscut. Cu mai multă insistență, Di
namo putea face scor mare la Pe
troșani. Meciul s-a disputat în li
mitele sportivității.

Angelo Niculescu, președintele 
colegiului de antrenori : Terenul 
umed, pregătit pentru gazde, le-a 
convenit foarte mult dinamoviști
lor, care au jucat clar și organizat, 
au fost hotărîți să învingă. Scorul 
putea fi și mai mare. Jiul a deza
măgit.

Ștefan Coidum : Nu pot spune ni
mic. Căutați-mă mîine...

Dacă antrenorul nu are nimic de 
spus despre înfrîngerea fără drept 
de apel cu 3—Q a elevilor săi, nici

noi nu mai spunem nimic. Nu
mai că arbitrajul ploieșteanului 
N. Cursaru a fost autoritar și că au 
jucat formațiile: JIUL: Ion Vasile 
— Dan, Stoker, Pop, Tonca — Cră
ciun, Sandu — Martinovici, Libar
di, Ionescu, Peronescu, (Toia). DI
NAMO : Datcu — Pîrvu, Nunweil
ler III, Dinu, Ștefan Ghergheli, 
Nunweiller VI — Grozea, Frățilă, 
Octavian Popescu, Haidu.

D. GHEONEA
★

Din surse neoficiale am aflat că 
vineri după-attiiază a avut loc o 
ședință de analiză a comportării 
echipelor de fotbal Jiul Petroșani, 
și Minerul Lupeni. A fost un meci 
tare de... ping-pong al răspunderilor. 
După ce acestea au fost pasate cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
de pe o extremă pe cealaltă, s-a 
găsit un intrus care să paseze o 
mare parte de răspundere pentru u- 
nele rezultate slabe ale celor două 
echipe presei. Și s-a exprimat res
pectivul că, pasămite, presa i-ar 
fi demoralizat pe „băieți" prin cri
ticele aduse comportării lor pe te
ren, le-ar fi scăzut potențialul de 
luptă, i-ar fi condus ia înfrîngere. 
Total ireal. Presa a scris întotdeau
na cu „binețe" în urma victoriilor 
echipelor, iar după înfrîngeri a fost 
prea reținută în afirmații nega
tive. Trist este că n-au fost arătate 
în ședința amintită adevăratele 
cauze ale slabei comportări a echi
pei Minerul Lupeni șl în ultimul 
timp șl a Jiului.

I

(Marcu Maria); 
generală nr. 4 
Școala generală 
III. Școala ge- 
Ion).

dispute 
rezultatele 
FOTBAL : 

— Școala 
Școala ’ge-

Prima ediție 
lui", organizată 
în colaborare cu Consiliul orășe
nesc Petroșani ai Organizației pio
nierilor, s-a desfășurat duminică, 4 
iunie, pe stadionul din Petroșani, 
la disciplinele fotbal, handbal, jo
curi distractive, trotinete.

întrecerile au prilejuit 
vii, pasionante. Iată și 
tehnice înregistrate: 
Școala generală nr. 5 
generală nr. 3 — 1—0;
nerală nr. 6 — Școala generală nr. 
4 — 0—0; Școala generală nr. 2 — 
Școala generală nr. 1 — 3—0; 
HANDBAL : Școala generală nr. 1 
— Școala generală nr. 2 — 14—2; 
Școala generală nr. 4 — Școala 
generală nr. 5 — 10—15; JOCURI 
DISTRACTIVE: fuga în sac: I. 
Școala generală nr. 3 (Vlad Ste- 
lian); II. Școala generală nr. 4 (Do- 
rodi A); III. Școala generală nr. 4 
(Marcu I); IV. 
4 (Brînduși I); 
gură : fete : I.

Școala generală nr. 
fuga cu oul în lin- 
Școala generală nr.

ATLETISM

la fieca- 
locul o-

4 cu 25

4 (Cardel Maria),- II. Școala gene
rală nr. 4 (Leib Gabriela); III. Școa
la generală nr. 3 
băieți: I. Școala 
(Matyius Ionel); II. 
nr. 4 (Titescu C.); 
nerală nr. 3 (Balea

Conform regulamentului competi
ției, s-a stabilit un clasament ge
neral acordîndu-se puncte 
re disciplină în raport de 
cupat. Iată clasamentul:

I. Școala generală nr.
puncte; II. Școala generală nr. 2 
cu 23 puncte; III. Școala generală 
nr. 5 cu 20 puncte,- IV. Școala ge
nerală nr. 3 cu 18 puncte; V. Școa
la generală nr. 6 cu 16 puncte; VI. 
Școala generală nr. 1 cu 13 puncte.

Echipei școlii generale nr. 4, care 
a acumulat cele mai multe puncte 
și deci a ocupat locul I, i s-a în- 
mînat „CUPA PIONIERULUI" (cupă 
transmisibilă), iar școlilor clasate pe 
locurile 2 și 3 li s-au acordat di
plome.

A. SLABII

Rezultate satisfăcătoare >
în etapa orășenească

Sîmbătă, 3 iunie, pe stadionul Mi
nerul din Lupeni s-a desfășurat e- 
tapa orășenească a campionatului 
republican de atletism rezervată 
^eniorilor. La această competiție 
au fost invitați și cei mai buni ju-

Agenda campionatului regional
Din campionatul regional de 

fotbal au mai rămas de dispu
tat 
de 
ba 
că 
s-a

două etape în care e greu 
crezut că se va mai schim- 
ceva. Se poate deci afirma 
acest campionat, teoretic, 
încheiat, Voința Ilia și Mi

nerul Vulcan șînt retrogradate, 
iar Aurul Brad — candidată la 
baraj pentru categoria C.

Iji etapa de duminică s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Aurul Brad — Minerul A- 
ninoasa 1—0; G,F.R. Simeria — 
Minerul Vulcan 2—1; Dacia

Orăștie — Minerul Teliuc 5—1; 
Textila Sebeș — Minerul Ghe- 
lar 3—1| I.G.O. Deva — Unirea 
Alba (nu s-a disputat); Știința 
Petroșani — Constructorul Hu
nedoara 5—1.

ETAPA
Petroșani 
structorul
Deva,- Parîngul Lonea — Tex
tila Sebeș,- Minerul Ghelar — 
Dacia Orăștie,- Minerul Teliuc 
— C.F.R. Simeria; Minerul Vul
can — Minerul Aninoasa.

VIITOARE : Știința 
— Aurul Brad; Con- 
Hunedoara — I.G.O.

Datcu stă în espectativă. Ghergheli respinge insă 
Ionul din jumătatea sa de teren.

cu ușurință ba-

Succese ale firului românesc
La Budapesta a avut Ioc un 

cUrs internațional de tir la 
au participat sportivi din 
tria, Bulgaria, România, Ungaria, 
U.ft.S.S. și alte țări.

Proba de pistol viteză a fost cîș- 
tigată de trăgătorul sovietic Ba
kalov cu 597 puncte. Pe locul doî 
s-a 'clasat sportivul român Virgil 
Atanasiu cu 592 puncte. La această 

pe echipe, formația Româ-

con- 
care 
Aus-

un frumos suc- 
întîl cu 2 365

C L A 5 A M E N T U L
1. Aurul Brad 24 17 4 3 58—19 38
2. Știința Petroșani 24 16 3 5 80—21 35
3. Minerul Teliuc 24 14 0 10 46—30 28
4. Unirea Alba 23 14 0 9 42—35 28
5. Minerul Ghelar 24 11 4 9 39—37 28
6. C.F.R. Simeria 24 11 4 9 38—42 26
7. Textila Sebeș 24 11 4 9 34—42 2C
8. Paringul Lonea 24 11 3 11 47—40 25
J. Dacia Orăștie 24 11 2 11 57—32 24

10. Minerul Aninoasa 24 11 1 12 47—34 23
11. Constructorul Hunedoara 24 9 2 13 26—40 20
12. I.G.O. Deva 23 5 7 11 19—55 1?
13. Minerul Vulcan 24 4 5 15 29—65 13

Minerul Lupeni
primul minut, 
de un coechi- 
scorul în min.

niei a înregistrat 
ces ocupînd locul 
puncte, înaintea echipelor Ungariei 
— 2 325 puncte și 
2 291 puncte.

La pistol precizie, 
venit lui Podubnîi 
561 puncte. Gavrilă 
mânia) a ocupat locul trei cu 5S2 
puncte.

Bulgariei

re-
cu

victoria a
(U.R.S.S.)
Magyar (Ho-

Gazdele 
Lansat în 
pier, Foca 
2: (1-0). 
ovații, iar 
tacant) și 
cei patru 
dintr-o extremă în cealaltă ca-n- 
tr-un balansoar. Păcat că după a- 
ceste clipe de intensitate urmează 
un adevărat carusel al ratărilor 
(min. 6 Șoptereănu, min. 9 Cărare, 
min. 10 Cotroază, min. 35 Foca 
etc.). O fază mai palpitantă se con
sumă în minutul 39 cînd Pali șu- 
tează puternic din voie dar Popu
ță respinge în bară. Mingea re
vine Ia Șoptereănu care de la nu
mai 3 m nu nimerește poarta.

In cea de-a doua 
nenii forțează jocul 
lor au fost doar un 
paie. Lupenenii par 
cu scorul de 1—0 și slăbesc rit-

atacă din 
adîncime 
deschide 
Tribunele izbucnesc în
Pali (întrebuințat ca a- 
CotrOază îi poartă pe 
fundași ai oaspeților

repriză, lupe- 
dar atacurile 
fel de foc de 
a se mulțumi

niori și copii — campioni orășe
nești pe anul 1967 — care urmea
ză să participe la etapa regională.

Inițiativa comisiei de a invita la 
acest concurs și juniorii și copiii 
a fost binevenită, cu atît mai mult 
cu cît la întrecerea seniorilor au 
luat parte doar cîțiva reprezentanți 
(Institutul de mine Petroșani, deși 
anunțat, nu a trimis nici un con
curent).

Pista pusă la punct <fiin timp de 
către tov. Petre Alexandru a per
mis într-o oarecare măsură obți
nerea unor rezultate satisfăcătoare. 
Iată cîștigătorii probelor :

100 m seniori: Csimbalmoș Iu- 
liu, Școala profesională Lupeni — 
11"8/10; juniori: Ban Tiberiu, Stra
ja Lupeni — ll"9/10; junioare: 
Nemeș Margareta, Minerul Lupeni 
-— 13"l/10; 200 m junioare : Pome? 
țescu Maria, Minerul Lupani -4 
26"9/10; juniori mari: Ban TibernS* 
— 24”8/10; lungime lete: Nemeș 
Margareta — 5,10 m (record per
sonal și orășenesc); juniori: Gabot 
loan, Școala profesională Lupeni și 
Pop Adalbert, Liceul industrial Pe
troșani — 6,01 m; disc: Țipțer 
Benjamin, Liceul Lonea — 31,70 
metri; suliță: Țipțer Benjamin — 
39,85 metri; greutate junioare: Fi
lip Estera, Straja Lupeni — 10,22 
metri; juniori: Feher Iosif, Elevul 
Petroșani — 12,45 metri.

Rezultate bune au mai obținut 
și sportivii : Pașa Doina, Bora O- 
livia, Păunică Toma, Cozma loan, 
Recsac Margareta, Magheru loan 
și Ivan Visarionovic

S. BALOI

a obținut o victorie prețioasă
mul. Numai că această stare de 
apatie îi permite lui Șardi șl Mu- 
reșan să-și facă mendrele. In mi
nutul 49 se modifică tabela de 
marcaj prin golul înscris de Mu- 
reșan : (1—1). In tribune rumoa
re. Gazdele se trezesc la realitate 
și forțează jocul. Cel de-al trei
lea gol îl semnează Sima în min. 
65. Iată faza: Ambruș a execu
tat o lovitură liberă de lă 30 m, 
balonul a ajuns la Pralea, acesta 
a prelungit la Sima care l-a fă
cut K.O. pe Popuțâ. Golul parcă 
alimentează motoarele, publicul 
încurajează frenetic, dar caruse
lul ratărilor continuă (min. 70 Pra* 
lea. min. 83 și 85 Sima). In ulti
mele minute ale partidei jocul este 
confuz.

Finalmente, lupenenii au obținut 
totuși o victorie meritată, depu- 
nînd mult zel pentru încununa
rea ei. Arma care a învins adver-

sarui a -ost voința joc pentru 
a evita retrogradarea. Se pare că 
e un reviriment, o preschimbare 
de bun augur. Așteptăm ca dumi
nica viitoafe, în compania echipei 
Vagonul Arad, să obțină Un 1 
zultat care să asigure echipei Mi
nerul menținerea în categoria B.

Arbitrii Popovici 
centru, Constantin 
dulescu Alexandru, 
rești — au condus

MINERUL LUPENI: Hlopețchi
— Pralea, Popescu, Ambruș, Foca
— Nemeș, Cotroază — Pali, Că
rare, Precup, Șoptereănu. INDUS
TRIA SÎRMEI C. T.:
Goes, Duca, Bîndean,
Chioreanu, Balaban — 
reșan, Pîrvu, Husar.

Gheorghe, la 
Marin și Vlâ- 
toți din Bucu- 
satisfăcător.

Popuță —•
Sziâcs —•

Șardi, Mu-

VALERIU COANDRĂȘ 
corespondent



STEAGUL ROȘU

TELEVIZIUNE
6 iunie

18,00 In direct... blocul A-13, pro
prietate personală.

18.30 Pentru copii: A fost odată... 
Povestirile „Acul și barosul" 
și „Drobul de sare" de Ion 
Creangă. Povestește artistul 
poporului Alexandru Giuga- 
ru. Filmul „Prințul Miez de 
nucă".

19,00 Pentru tineretul școlar : 1 001 
de întrebări.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Aventurile lui Robin Hood.
20.30 Cabinet medical Tv.
20.50 Orașe și... orașe.
21,00 Istoria teatrului universal — 

emisiunea a XXVI-a. Teatrul 
italian — prezintă conf. univ. 
dr. Ovidiu Drîmbă. Exem
plificări din „Nostra Dea" 
de Massimo Bontempelli și 
„Imbrăcați pe cei goi" de 
Luigi Pirandello.

22.30 Panoramic.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

„Calea laptelui* 
mai prezintă nebulozități

(Urmare din pag. 1)

a fost preluată aici. Controlîndu-i 
din nou procentajul de grăsimi, a- 
cesta indica -abia 22 la sută, deci 
„scăzuse" de la unitatea 40 și pînă 
la unitatea 41 cu 8 la sută.

Curios „fenomen" ! Și la unita
tea 45 — Vulcan conținutul de gră
sime din smîntînă a fost găsit la 25 
la sută. Și aici, ca și la celelalte u- 
nități, unde grăsimile erau sub li
mită, vina era „pasată" la fabrică. 
Desigur că și la fabrică se „umblă" 
cu degetele prin smîntînă, că alt
fel nu vedem care ar fi motivele 
că sigiliul e înlocuit cu o bucată de 
plumb... legată cu ață... nu presată 
cu cleștele.

Un alt produs al industriei lap
telui este untul. Ne-am bucurat 
cînd, în sfîrșit, fabrica a fost înzes
trată cu o mașină de împachetat 
unt. Speram că acum să găsim în 
magazine uht de bună calitate și nu 
din cel cu calități organoleptice in

A apărut

„PROBLEME ECONOMICE*' nr. 511967
DIN CUPRINS:

EDITORIAL : Fructificarea deplină a timpului de lucru — 
condiție a sporirii eficienței producției.

Dr. BUJOR ALMAȘAN: Creșterea rentabilității producției 
— sarcină de bază a industriei miniere.

BUCUR ȘCHIOPU: Posibilități de îmbunătățire a orga
nizării producției și muncii în industria alimentară.

• Dr. C. IACOBOVICI-BOLDIȘOR: Luarea în considerare a 
valorii de întrebuințare la stabilirea prețurilor.

Dr. N. BELLI : Considerații cu privire la locul României 
socialiste în economia mondială.

R. DOAGA: Aspecte ale eficienței economice în construc
țiile de mașini.

MATEI I. OROVEANU : Organizarea activității de concep
ție în întreprinderile capitaliste.

S. BRUCAN: Dialectica capitalismului monopolist de stat
american.

L. CREȚU : Colocviu științific privind studiul eficienței co
merțului exterior.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE: Din partea: Combinatului 
siderurgic Reșița, Combinatului chimic Borzești, uzi
nei de utilaj greu „Progresul" Brăila, uzinei de me
dicamente București, Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, întreprinderii „Mătasea populară" București, 
uzinei „Independența" Sibiu, uzinei „Unirea" Cluj, 
uzinei „Electroputere" Craiova.

ferioare : rînced, mucegăit... exact 
ca mai înainte. Dar... și aici e cu 
„dar". La 27 mai am fost în control 
inopinat la I.C.I.L. Livezeni. Am ni
merit la procesul de „întinerire" a 
untului rînced. In ce constă acest 
proces ? E simplu : Untul imprcn 
priu consumului este amestecat cu 
unt proaspăt. Adică, ca să nu „piar
dă", fabrica degradează Șl untul 
proaspăt. S-au dat dispoziții de pre
lucrare în unt topit, dar I.C.I.L. n a 
ținut cont de aceste dispoziții.

Am arătat doar cîteva din aspec
tele constatate cu ocazia controale-i 
lor efectuate. Pentru a schimba a- 
ceastă stare de lucruri as veni cu 
cîteva propuneri.

+ I.C.I.L. Livezeni să respecte 
atît aciditatea laptelui cit și con
ținutul de grăsime din smintîtiă. 
Consistența și aroma iaurtului pre
cum și prospețimea untului se im
pun a fi îmbunătățite.

+ Bidoanele cu produse lactate 
să fie ermetic închise, cît mai bine 
sigilate.

+ Intensificarea controalelor ino
pinate în magazine, la centrele de 
desfacere, la fabrică. Un sprijin în 
acest sens ne pot acorda și comi
siile de control obștesc.

+ Sancționarea acelora care „se 
joacă" cu calitatea produselor. Aici 
sînt chemate să ne ajute și celelalte 
Organe : sfatul popular, miliția etc.

Sfatul popular al orașului Petroșani

ANUNȚI
Comitetul executiv al Sfatului popular al orașului Pe

troșani anunță că în conformitate cu Hotărirea C.C. al 
P.C.R și a Consiliului de Miniștri nr. 26 din 1966, se dă 
posibilitate celor care doresc să-și cumpere un apartament 
ca proprietate personală în toate orașele Văii Jiului.

In acest scop se pun in vinzate apartamentele din blo
curile F-4 și D-3 din Petrila. C-3 B din Petroșani, D-8 din 
Vulcan și blocurile tip A din orașul Lupeni.

De asemenea, la cererea cetățenilor se pot construi și 
alte tipuri de blocuri proprietate personală cu 2—4—9—12— 
20 de apartamente; costul acestora fiind proporțional cu 
gradul de confort oferit.

Condițiile de contractare sînt: depunerea unui avans 
de 30 la sută din valoarea apartamentului ales, iar diferența 
se achită în rate lunare în termen de 15 ani de la intrarea 
în locuință. Pe timp de 16 ani apartamentele cumpărate 
sînt scutite de impozit.

Cei interesați se pot adresa Secțiunilor de sistematizare 
și arhitectură ale sfaturilor populare orășenești unde pot 
primi lămuririle necesare.

Publicăm mai jos schițele cu împărțirea apartamente
lor și prețurile de vînzare :

BLOCUL T?-3 PETRILA

Apartament cu două camere. Preț
mediu lei 56 700

BLOCUL F-4 PETRÎLA

Apartament cu 2 camere

Primăvara revărsată pe străzi
(Urmare din pag. 1)

nifestanților. Pe o lozincă purtată 
cu demnitate și mîndrie sta scris: 
„Mulțumim din inimă partidului 
pentru copilăria noastră fericită". 

Dorind să exprime și prin viu 
grai recunoștința lor fierbinte 
pentr.u copilăria fericită ce le-a 

- .'creat-a partidul, glasurile cristali
ne ale pionierilor se uneau în 
cîntece de slavă închinate patriei 
și partidului. Adevărate ode ale 
bucuriei și dragostei față de partid, 

> părintele drag al poporului, ele 
exprimau hotărirea pionierilor de 
a păși mereu înainte spre a cuceri 
culmile culturii și civilizației.

...Pe gazonul stadionului, de un 
verde crud, pionierii au format în 
cîteva clipe un careu în jurul ca
targului. Ropotul tobelor și sune
tul goarnelor au vestit începerea

ceremonialului pionieresc tradițio
nal. Pătrunși de importanța mo
mentului, cei peste 2 000 de pio
nieri și școlari, însoțiți de coman
danții detașamentelor și unităților 
au salutat solemn înălțarea drape
lului tricolor pe catarg. Ei au as
cultat apoi cuvîntul țov. prof. Du
nă Elena, președinta Consiliului 
orășenesc Petroșani al Organiza
ției pionierilor, care a dat citire 
Salutului Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, adresat 
pionierilor cu prilejul zilei de 4 
iunie.

După încheierea ceremonialului 
pionieresc, pe stadionul din Petro
șani au avut loc competiții spor
tive și jocuri.

In după-amiaza zilei de 4 iunie, 
in toate școlile Văii Jiului s-au or
ganizat diferite activități pionie
rești interesante și atractive.

Cine consumi 
timpul altuia

/Urmare din pag. 1)

Mai trebuie doar să-și organizeze 
în așa fel serviciile încît aprovi
zionarea să se facă după închide
rea sau înaintea deschiderii unită
ților de pîine. Rezolvarea acestei si
tuații nu mai suportă amînare. Ast
fel pîinea cea de toate zilele va a- 
junge la timp pe masa consuma
torilor. Mulțumirea va fi deplină 
pentru fiecare. (Datată 27 mai, la u- 
nitatea de pline nr. 7 Petroșani).

Și-n unele 
magazine...

...se consumă inutil timp prețios. 
Și din partea unora și din partea 
altora. Adică și din partea celor de 
dincolo de tejghea (vînzătorii) — 
cel mai adesea — și din partea ce
lor de dincoace (cumpărătorii). Unii 
vînzătorl (oare) sînt dezintere
sați (te) dacă fac sau nu vînzare ? 
Cumpărătorul intră, privește, se-n- 
vîrte, solicită marfa, iar vînzătoa- 
rea discută cu o cunoștința despre 
modă; vînzătorul comentează cu un 
amic despre fotbal (moda și fotba
lul — „mari" probleme la ordinea 
zilei). Cum consumă cumpărătorul 
timpul omului din comerț ? Solici- 
tîndu-i „n“ mărfuri și necumpărînd 
nimic. Sigur că asemenea cumpără
tori mofturoși sînt puțini. Amabili
tatea vînzătorului, cointeresarea lui 
de a vinde marfa atrage clientela. 
In comerț trebuie stimulate aseme
nea atitudini. (Datată 29 mai, în 5 
magazine din Petroșani)

fn Editura Politică a apărut .*
ROGER GARAUDY

ÎN DRUMEȚIE
...Cînd zarea se a- 

prindea la asfințit și 
primele umbre ale în
serării coborau peste 
oraș, cei peste 50 pio
nieri și școlari de Ia 
Liceul Petrila, însoțiți 
de prof. Pez Doralina, 

- Marica Maria și Mi- 
hoc Vasile, se întor
ceau satisfăcuți acasă.

Pe fețele tuturor se 
putea citi, alături de 
oboseală, bucuria, ma
rea bucurie pe care 
ți-o dă o excursie re
confortantă și plăcută, 
însoțiți de cîntece, glu
me și jocuri pionie
rești recreative, pleca
seră dis-de-dimineață 
spre cabana Rusu. S-au 
extaziat cu toții încă

i
o dată în fața măre- 
țiilor Parîngului. Jocul 
de orientare turistică, 
organizat în drum, i-a 
determinat să iubească 
parcă mai mult turis
mul, mișcarea, excursi- 
ile-n aer liber.

Și rit de bine, de 
proaspeți, de sănătoși 
s-au simțit a doua zi, 
la școală 1

K4RL MiRX
264 p. 7 lei

Cartea cuprinde patru capitole 
mari : „Marx înaintea marxismu
lui"; „Marxismul, o revoluție în fi
lozofie"; „Marx și economia poli
tică"; „Karl Marx și luptele poli
tice". Punînd în lumină locul în
vățăturii Iui Karl Marx în revolu- 
ționarea gîndirii și a societății 
umane, Roger Garaudy îmbină în 
cartea sa înaltul nivel teoretic al 
expunerii cu un stil viu, făcînd-o 
accesibilă unui public larg.

1. cameră de zi (17,09 m p); 2. dor
mitor (12,06 m p); 3. baie; 4. bu
cătărie (7,37 m p); 5. tampon; 6. 
cămară (1,10 m p); 7. debara; 8. 

logie.

1. cameră de zi (16,36 m p); 3. 
dormitor (12,13 m p); 3. bucătăria 
(6,00 m p); 4. cămară,- # hol; 0.

baie; 7. logie.

BLOCUL C-3 B PETROȘANI

Apartament cu 2 camere. 
Preț mediu 67 800 lei

1. cameră zi (17,18 m p); 2. dor
mitor (12,84 m p); 3. baie (3,42 
m p); 4. bucătărie (7,03 m p); 5.

cămară; 0 hol; 7. logic.

BLOCUL D-8 VULCAN

Apartament cu 2 camere. Preț mediu 68 100 lei

1. cameră zi 
(17,60 m p); 2. 
dormitor (12,07 
m p); 3. bol; 4. 
baie (3,50 m p);
5. bucătărie (6,0» 
m p); 6. cămara;
7. hol; 8. logie.

Apartament cu 3 camere. Preț mediu 93 500 lei

1. cameră de zi 
(17,60 m p); 2. 
dormitor (10,08 
m p); 3. dormi
tor (9,25 m pj; 
4. bucătărie (6,00 
m p); 5. baie;
6. hol; 7. hol; 8. 
cămară; 9. logie;

10. logie.
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Declanșarea unor ciocniri armate 
în Orientul
' CAIRO. Agenția France Presse a- 

nunță că postul de radio Cairo a 
transmis următorul comunicat al 
Comandamentului suprem al for
țelor armate din R.A.U. : „Luni 
dimineață la ora 9, Izraelul a de
clanșat o agresiune terestră și ae
riană de mare amploare împotri
va R.A.U. Avioanele izraeliene au 
efectuat raiduri asupra unui nu
măr de aerodromuri militare în 
Sinai, Canalul de Suez și asupra 
unei baze aeriene din apropiere 
de Cairo. Pe pămînt forțele izrae
liene 
tacuri

Mijlociu
mite că postul de radio Mecca a 
anunțat că forțele armate ale A- 
rabiei Saudite au intrat în Iorda
nia „pentru a lupta alături de 
frații arabi împotriva Izraelului.

Belgrad

au declanșat numeroase a 
pe toate fronturile.

După cum anunță agenția France 
Presse, forțele armate iordaniene 
au fost plasate sub comandamen
tul egiptean. O dată cu introduce
rea legii marțiale, la Amman s-a 
anunțat că 
ministru al 
guvernator

păcii și, în acest scop, își va ală
tura eforturile la acelea ce voir fi 
depuse de națiunile unite.

1 Ministrul de externe turc Ca- 
glayangil a declarat că dacă în 
Orientul Mijlociu va izbucni un 
război de mare amploare, Turcia 
va continua să respecte toate acor
durile ei cu națiunile arabe.

5. Corespondentul A- 
Plopeanu, transmite: 
partid și guvernamen- 
Bulgaria, condusă de

AVIV. Agenția U.P.I. anunță 
purtător de cuvînt militar 
din Tel Aviv a declarat

Saad Joumaa, primul 
Iordaniei, a fost numit 
militar al țării.

Două lupte aeriene auTEL 
că un 
oficial 
luni că între forțele blindate și
forțele aeriene ale R.A.U. și ale 
Izraelului continuă o bătălie în
verșunată la frontiera de sud a 
țării. In declarația 
cuvînt se afirmă : 
luni dimineață, pe 
au loc lupte grele
blindate și aeriene egiptene care 
au acționat împotriva Izraelului 
forțele noastre care au intrat 
acțiune pentru a Ie stăvili".

Surse militare au declarat că
giptenii se îndreaptă în mod vi
zibil spre nord de-a lungul coas
tei Mediteranei. Forțele aeriene ale 
Izraelului se îndreaptă spre sud

purtătorului de 
„Incepînd de 

frontul de sud 
între forțele

BEIRUT.
avut loc luni spre ora prînzului 
înt-re avioane libaneze și izraelie
ne, anunță agenția France Presse, 
citind un comunicat al armatei 
libaneze. Un avion „Mirage" al 
Izraelului a fost doborît, iar cele
lalte au făcut cale-ntoarsă în ur
ma luptelor 
tr-o regiune

Din ordinul generalului Ezer 
Weizman, șeful adjunct al statu
lui major al armatei izraeliene, 
rezerviștii unui număr de 21 de 
unități au fost mobilizați. De ase
menea, toate vehiculele țării au 
fost rechiziționate pentru scopuri 
militare.

BELGRAD 
gerpres, N. 
Delegația de 
tală a R. P. 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de- Miniștri, a sosit luni la 
Belgrad într-o viziță oficială, la in
vitația președintelui U.C.I. și pre
ședinte al R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, Salutîndu-1 pe T. Jivkov și 
persoanele care îl însoțesc, pe ae
roportul din 
șlavia, I. B.
așteptăm cu

cadru] cărora, vom 
în . revistă a rezul- 
obținute pînă acum

care au avut loc în- 
din sudul Libanului

KUWEIT. In Kuweit a fost emis 
luni un decret al emirului Sabah 
Al Salem 
nunță că 
„în stare< 
Izraelul",

al Sabah în care se a- 
Kuweitul se consideră 
de război defensiv cu 
anunță agenția M.E.N.

Regele Marocului, Has-

capitala R.S.F. Iugo- 
Tito a declarat: Noi 
satisfacție apropiatele

convorbiri, în 
face o trecere 
țațelor pozitive 
în colaborarea noastră de bună ve
cinătate și vom examina în comun 
noile căi și posibilități pentru ex
tinderea și consolidarea acestei co
laborări.

In răspunsul său, Todor Jivkov 
a subliniat că actuala vizită va o- 
feri posibilități pentru un schimb 
de păreri în problemele construi
rii socialiste din cele două țăjfi, 
precum și în problemele interna
ționale.

Declarația Ministerului Afacerilor
Externe al R.D. Vietnam

— Un pur-

*

și 
în

e-

DAMASC. Potrivit agenției 
France Presse; un comunicat al 
comandantului șef al forțelor ar
mate ale Republicii Arabe 
difuzat de postul de radio 
mase, a anunțat: „Avioanele 
tre bombardează orașele și 
țiile strategice ale inamicului. Si
ria a intrat în luptă".

Siria, 
Da- 

noas- 
pozi-

„Aviația siriană și iordaniană a 
bombardat orașele Haifa, Natha- 
nya, Kfar Sirkin, Kfar Yvetz, Ma- 
yaln, precum și -alte localități din 
I'zrael. După cum anunță 
de radio Damasc, rafinăria 
Haifa a fost incendiată.

I AMMAN. Agenția Reuter

postul 
de la

tranș

EVENIMENTELE
ILAGOS 5 (Agerpres). — Amba

sada ' S-U.A. din Lagos a cerut tu
turor cetățenilor americani să pă
răsească cit mai repede cu putință 
teritoriul provinciei orientale a Ni
geriei, transmite agenția United 
Press International. Această hotă- 
rîre a fost luată ca urmare a faptu
lui că, potrivit declarației ambasa
dorului american, Nigeria pare să 
se afle in pragul unui război civil. 
Trupe ale guvernului de la Lagos 
au ocupat poziții de-a lungul liniei 
de demarcație dintre teritoriul pro
vinciei orientale și restul Nigeriei. 

■ Agenția U.P.I. semnalează că re- 
zidenții străini din provincia estică 
continuă să fie evacuați în masă. 
Guvernul federal a dat un avertis
ment serios tuturor companiilor și 
oamenilor de afaceri străini, cerîndu- 
le să nu plătească taxe „guvernului" 
de Ia Enugu (capitala provinciei o- 
rientale). Avertismentul constituie 
un nou pas al generalului Gowon 
— șeful guvernului militar de la 
Lagos — pe calea izolării financiare 
și; economice a provinciei estice. 
Transporturile și telecomunicațiile 
cu estul au fost suspendate.

Odumegwu Ojukwu, guvernato
rul militar al Nigeriei orientale, 
proclamată recent stat independent 
sub numele de Republica 
cratică Biafra, a anunțat 
nică introducerea stării de 
și mobilizarea generală a 
lației. Totodată, el a precizat
țele polițienești sînt investite cu 
puteri depline „pentru a preveni 
orice încercare de subversiune". A- 
ceste • măsuri instituite la Enugu 
(capitala Nigeriei orientale), trans-

Demo- 
dumi- 
asediu 
popu- 

că for-

BAGDAD, 
că se află 
Izraelul.

Irakul a anunțat luni 
în stare de război cu

★

de Securitate s-a întru-

RABAT.
san al II-lea, a dat ordin ca tru
pele marocane puse la dispoziția 
Republicii Arabe Unite în conflic
tul arabo-izraelian să pornească 
imediat spre R.A.U., anunță pos
tul de radio Rabat.

■Consiliul
nit luni după-amiază într-o ședin
ță extraordinară pentru a exami
na situația din Orientul Mijlociu.

KHARTUM. In cadrul reuniunii 
urgente a Adunării Constituante 
sudaneze, premierul Mohamed Ah
med Mahgoub a declarat că Su
danul se consideră în stare de 
război cu Izraelul. El a adăugat 
eâ toate forțele armațe ale Su
danului vor fi trimise de urgență 
pe front.

ALGER. Agenția algeriană de 
presă a anunțat că un contingent 
al armatei naționale populare din 
Algeria va pleca marți seara spre 
Orientul Mijlociu.

Postul de radio Bagdad a anun
țat că avioanele irakiene au intrat 
în acțiune și au început să bom
bardeze pozițiile și instalațiile 
raelulhî.

HANOI 5 (Agerpres).
tător de cuvînt al Ministerului A- 
faeerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva intensi
ficării sprijinului pe care autorită
țile australiene îl acordă imperia
liștilor americani în războiul de a- 
gresiune din Vietnam.

In declarație se arată că, spre 
sfîrșitul lunii mai, în cursul unei o- 
perațiuni împotriva unei regiuni 
populate din provincia Phuoc Tuy 
din Vietnamul de sud avioanele 
australiene au răspîndit produse 
chimice toxice. Aceasta este o nouă 
dovadă a intensificării alianței au-

torităților australiene cu imperia
liștii americani, se menționează în 
declarație, relevîndu-se că Afe.tra- 
lia nu numai că a trimis forțe te
restre și aeriene în Vietnamul de 
sud, dar a folosit nave de război 
pentru a bombarda numeroase re
giuni din Vietnamul de nord și de 
sud.

Ministerul Afacerilor Externe, 
condamnă hotărît actele de război 
susmenționate și cere să -se pună 
capăt alianței cu Statele Unite și 
să fie retrase din Vietnamul . de 
sud toate forțele terestre, aeriene și 
navale australiene.

Iz-
Lupte violentă în Vietnamul de sud

(Agerpres). — Pentru 
în ultimele trei zile,

ANKARA. Agenția France Presse 
transmite: La încheierea ședinței 
Consiliului de Miniștri, determina
tă de începerea ostilităților în O- 
rientul Mijlociu, primul ministru 
turc, Suleiman Demirel, a decla
rat că țara sa nu este implicată 
în conflictul arabo-izraelian și 
speră într-o restabilire rapidă a

aumite postul de radio Biafra, 
fost cerute de „creșterea amenin
țărilor din afară". Este vorba, 
precizează corespondenții de pre
să, de acțiunile întreprinse de Go- 
won, conducătorul guvernului fe
deral, care a instituit o blocadă e- 
conomică împotriva provinciei o- 
rientale și a decretat mobilizarea 
generală pentru a preveni secesiu
nea statului nigerian.

FESTIVAL 
PUȘKIN

Festivalul anual de poezie, con
sacrat creației pușkiniene, s-a în
cheiat în satul Mihailovskoe, unde 
marele poet și-a petrecut o parte 
a vieții și a scris piesa „Boris Go
dunov", cîteva 
gheni Oneghin" 
sale.

In fața unei 
100 000 oameni,
prozatori sovietici au citit din crea
ția

capitole din „Ev- 
și alte creații ale

asistențe de peste 
cunoscuți poeți șl

lui Pușkin.
A

IN

DJEDDAH. Regele Feisal a 
donat trupelor saudite aflate 
teritoriul Iordaniei să se alăture 
armatei iordaniene în lupta împo
trivă forțelor armate ale Izraelu- 
lui, anunță postul de radio Djed- 
dah. Forțele saudite și comandan
ții lor au primit ordin să ocupe po
ziții pentru „a participa la luptă", 
precizează postul de radio men
ționat.

or-
pe

întrunirea Consiliului 
NATO.

PARIS. Agenția France Presse 
anunță că Consiliul reprezentanți
lor N.A.T.O. s-a întrunit la Paris 
pentru a examina situația creată 
în urma declanșării conflictului 
armat din Orientul Mijlociu.

SAIGON 5 
a doua oară 
tabăra militară de la Tân An, ca
pitala provinciei Long An (35 km 
de Saigon), a fost atacată duminică 
de unități ale forțelor patriotice. 
Intre patrioți și trupele guverna
mentale care se aflau în tabără 
au fost angajate lupte.

In același timp, în ultimele 24 
de ore s-au semnalat ciocniri vio-

BAGDAD 5 (Agerpres). — Du
minică s-a deschis la Bagdad o 
conferință a țărilor arabe produ
cătoare de petrol, convocată 
inițiativa guvernului irakian, 
chizînd lucrările conferinței, 
ședințele Irakului, generalul
del Rahman Aref, a făcut apel la 
toți participanții cerîndu-le să na
ționalizeze sau să sechestreze pro
prietățile oricăreia dintre compa-

din 
Des- 
pre- 
Ab-

Noi incidente rasiale la Boston
La Roxbury, cartierul negrilor din Boston, s-au produs duminică 

seara noi incidente. Poliția a operat arestări.
Vineri și sîmbătă acest cartier a îost scena unor ciocniri violente 

între populația de culoare și poliție. Aproximativ 1 900 de polițiști au 
intervenit pentru reprimarea demonstrațiilor populației de culoare. Nouă 
persoane au fost rănite;

EPIDEMIE CIUDATA
O epidemie ciudată a 

minică ravagii în rîndul 
localității Doha (emiratul Qatar), 
provocînd moartea și îmbolnăvi-

GRECIA CONTINUA ARESTĂRILE

Da Nang, 
americane

lente în apropiere de 
unde importante forțe 
sînt angajate în operația „Union- 
Two“. Luptele s-au desfășurat .-în 
cea mai mare parte într-o regiune 
deluroasă, înțesată cu adăposturi 
fortificate ale patrioților. Bilanțul 
acestei acțiuni lansate de pușcașii 
americani susținuți de aviație și 
artilerie se ridică la 54 ameriokni 
uciși și 120 răniți.

rrîile occidentale ce operează pe 
teritoriu arab în caz că acestea 
vor continua să vîndă petrol Izrae
lului sau altor țări și ar sprijini 
această țară într-un război cu sta
tele arabe.

Postul de radio Bagdad a anun- 
dat că participanții la conferință 
au aprobat ordinea de zi și au ho
tărît crearea unui subcomitet care 
să continue discuțiile.

„Cosmos-163**
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat satelitul artificial al Pănaîntului I 
„Cosmos-163'‘. La bordul satelitului 
este instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetării spațiului 
osmic în conformitate cu progra

mul anunțat de, agenția TASȘ la 
martie 1962. La bord mai există 
sistem radio pentru măsurarea 
precizie a elementelor orbitei, 
sistem radiotelemeiric p.entWA

făcut du- 
populației

16 
un 
cu 
un
transmiterea pe Pămînt a datelor 
cu privire la funcționarea; instala
țiilor și aparatelor științifice. Apa- 
ratajul satelitului funcționează nor
mal. Informațiile parvenite sînt pre
lucrate de centrul de coordonare și 
calcul.

Guvernul de dictatură militară din Grecia continuă arestările în rîn- 
oponenților săi. Citind surse apropiate guvernului cipriot, agențiadul

France Presse, anunță că a fost arestat fostul ministru de externe al 
Greciei — Evanghelos Averof, unul dintre liderii partidului Uniunea na
țional radicală (E.R.E.). Potrivit aceleiași surse, Pafsanias Lvkurezos, fost 
ministru de interne, a fost arestat și el, iar 10. deputați ce aparțineau 
Uniunii de centru au fost deportați în Insula Folegandros.

rea gravă a cîtorva sute de persoa
ne. Se pare că este vorba de c 
otrăvire în masă, provocată de 
poluarea, din cauze rămase pentru 
moment necunoscute, a principalei 
surse de apă din localitate.

..Lac de petrol** în Marea Nordului
După cum anunță ziarul „De Telegraaf" în" Marea Nordului a 

fost descoperit un „lac de petrol" al cărui diametru depășește 50 km. 
Potrivit părerii specialiștilor, acest lac s-a format după ce un petro
lier neidentificat, încâlcind normele maritime existente și-a curățat re
zervoarele de petrol.

Ziarul citat precizează că „lacul de petrol" se apropie de coas- 
tele Olandei.
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