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DIN DECADĂ ÎN DECADĂ
Cine merită laude 
și cine nu

Prima decadă din iunie — ulti
ma lună a semestrului. Ce indică 
„barometrul" ritmicității pentru ex
ploatările miniere din bazin î

In primul rînd — realizări me
ritorii la majoritatea exploatărilor. 
Colectivele minelor Lupeni, Uri
cani, Petrila și Lonea au depășiri. 
Aprecieri deosebite se cuvin co
lectivului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Lupeni, colectiv 
care în prima decadă a realizat o 
depășire substanțială: 4 200 tone
cărbuhe. Este un rod evident al 
strădaniilor colectivului minei, al . 
măsurilor multiple aplicate aici 

, pentru perfecționarea organizării 
producției și a muncii, pentru rea
lizarea ritmică a planului. Un plus 
inimos au înscris pe graficul în
trecerii și minerii uricăneni: 1111 
tone cărbune.

Și totuși... prima decadă a adus 
combinatului un minus destul de 
mare: 2 770 tone. De unde și de 
cp ? Pentru că „plusul" realizat de 
exploatările susamintite e „înghi
țit" de minele care nu s-au eli
berat încă de „maladia" neritmici- 
tățiî. Astfel, mina Aninoasa a ră
mas datoare față de planul din pri
ma decadă cu 3 979 tone,- Vulcanul 
cu 1 913 tone, iar Dîlja și Paro- 
șeni, la un Ioc, cu peste 600 tone.

La calitate... 
doar posibilități

rul'1 în această lună. 
Doar așa se explică ră
mânerea în urmă de 81 
m l la lucrări miniere 
după prima decadă. Mi
na Vulctin are un mi
nus de 55 m l, Dîlja 
are 25,5 fn l, Aninoasa 
— 11,8 m l, Lonea —

— Am pășit bine în această lu
nă, ni se comunica de la biroul 
C.T.C. al combinatului. Majorita
tea exploatărilor — Lonea, Petri
la, Dîlja, Lupeni și Paroșeni — au 
fost „sub cenușa admisă1', lată 
deci că sînt1' posibilități pentru 
realizarea indicatorului de calitate.

Deci decada se încheie tot cu 
bine ?

— Asta nu, din păcate, 
mele zile indicatorul de 
al cărbunelui brut a fost 
neglijat. O singură mină,
Paroșeni, se încadrează în cenușa 
admisă, restul sînt cu depășiri. 
Vulcanul — cu cea mai măre — 
de 4,3 puncte, Urîcaniul — de 2,2 
puncte, apoi Aninoasa, Dîlja etc. 
iar pe combinat s-a înregistrat o 
depășire de 1,5 puncte.

In ulti- 
calitate 

din nou 
cea din

La investiții 
minus 81 mi
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109,u % 
106/8% 
100,6% 
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9,2 m l și chiar și Pe
trila — 1,1 m l. Astfel, 
deși minele Paroșeni, 
Bărbăteni, Uricani și 
Lupeni au avut depășiri 
între 1,5—9 m l, pe com
binat situație e defici
tară — minus 81 ml.

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a primit 
pe ambasadorul 
R. P. Mongole

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar 1 general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit luni, 12 iunie 1967 pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Mon
gole în Republica Socialistă Româ
nia, Togoociin Ghenden, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Clasamentul hărniciei
PE EXPLOATĂRI

Lupeni
Uricani
Petrila
Lunea

PE SECTOARE

Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul 
Sectorul

VIII Lupeni 
1 Uricani 
V Lupeni
IX Lupeni 
I Lupeni
I Petrila
I Lonea
III Petrila
II Dîlja 
II Vulcan
IV Lonea

120%
118%
114%
H4%
H4% 
112% 
no% 
109% 
109% 
108% 
108%

Aminarea vizilei tovarășului 
nicolae Loausescu

Io II. J. f. Iugoslavia
ln urma înțelegerii comune, vi

zita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, care Ia invi
tația președintelui Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președinte al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, I. B. Tito, tre
buia să aibă loc la mijlocul lunii 
iunie 1967, se amină pentru o da
tă asupra căreia se va conveni 
ulterior.

Un șef de schimb destoinic — Butoi Marin din 
brigada lui Sandu Mihai de la sectorul XI investiții 
al minei Lupeni — brigadă care a excavat de la în
ceputul anului peste 900 m c de steril peste plan.

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Spectacol de succes

Ieri seară, în sala de spectacole 
a Casei de cultură din Petroșani, Tea
trul de stat din Reșița a prezentat 
spectacolul eu comedia „Soacră, ou 
trei nurori" (Ochiul b^tii) de Geor
ge Vasilescu, după povestirea lui 
Ion Creangă. Spectacolul s-a bu
curat de un real succes.

Cum întîmpină Valea Jiului turiștii ?
iar în urmă cu o săptămînă (3 iu
nie) a fost redeschisă cabana de la 
Lunea Florilor.

Și pentru că este vorba de felul 
cum vom primi în Valea Jiului 
oaspeți din țară sau de peste ho
tare, adresăm secției gospodărie a 
Sfatului popular și Comitetului oră
șenesc U.T.C. propunerea —ziaru
lui nostru a făcut o propunere si
milară și în anul trecut — de a în
treprinde o acțiune pentru acope
rirea șinelor montate peste pîrîul 
care traversează Peștera Boli. In 
acest fel s-ar crea posibilitatea tu
riștilor de a vizita peștera — una 
din cele mai mari din Transilvania. 
De asemenea, credem că nu este 
încă suficient ce s-a făcut îh dome
niul reclamei turistice. La dispozi
ția oaspeților — fie străini sau au
tohtoni — trebuie să fie puse pa
nouri care să constituie surse de 
informare în adevăratul înțeles ai 
cuvîntului unde se află stații de 
benzină, ce obiective merită vizi
tate, cum se poate ajunge la poli
clinică, spital, bancă sau miliție. Și 
uitîndu-ne in jurul nostru mai sînt 
și altele de făcut.

Turistul este un oaspete care tre
buie așteptat. Datoria organelor 
noastre locale este de a face totul 
cu simț de răspundere pentru ca tu- 
riȘtUl sosit pe meleagurile noastre 
să se simtă bine, să place cu im
presii dintre cele mai plăcute.

F. CRISTIAN

“'Ne aflăm în plin' an* turistic.- In 
toate localitățile țării s-au făcut — 
și continuă să se facă — pregătiri 
pentru a-i întimpina, așa cum se cu
vine, pe vizitatori. Ce s-a realizat 
în acest domeniu în Valea Jiului ?

Pregătirile au început mai de 
mult și se pare că pitoreasca Vale 
a Jiului va fi o gazdă ospitalieră 
pentru vizitatori. Traseele turis
tice au stat îh mod deosebit în a- 
tenția gospodarilor orașului nostru. 
Prin acțiuni patriotice, la care au 
participat numeroși cetățeni, s-au 
reparat mii de metri pătrați de 
străzi și trotuare, au fost amena
jate eîteva hectare de zone verzi 
noi și s-au plantat peste 1 000 de ar
bori ornamentali. Se fac ultimile fi
nisări pentru modernizarea Pieții 
Victoriei din Petroșani.

Aceeași atenție a fost acordată 
drumurilor care străbat localitățile 
Văii Jiului. S-a lucrat intens la de- 
săVîrșirea „toaletei1* șoselei națio
nale pe porțiunea Bănița — Uri
cani; s-au aplicat plombe asfaltu
lui, au fost curățate acostamentele 
și s-au vopsit bornele de' beton și 
parapetele. Intre Crivadia și Paro- 
șehi, în apropierea drumului

Sectoarele de investiții, în 
joritate, au pornit cu „încetinito

77MI-

Pe poarta preparației cărbunelui din Lupeni iese un nou convoi de 
Vagoane cu cărbune cocsificabiL

i 
i

țional, s-au amenajat- mai multe re
fugii pentru autoturisme.

Au fost montate 125 tăblițe indica
toare și urmează să sosească alte 
270 pentru a fi /instalate. Intr-un 
Viitor apropiat urmează să fie ter
minate lucrările de reparare a dru
murilor Petroșani — Petrila și Is- 
croni — Aninoasa.

In orașul Petroșani au fost ame
najate patru stații de parcare pen
tru autoturisme. De asemenea, pe 
întregul traseu de Ia Banița pînă la 
Uricani au fost zugrăvite și repa
rate fațadele clădirilor, s-au repa
rat gardurile si trotuarele. In pre
zent Se lucrează la repararea dru
mului care leagă Petroșaniul de ca
bana Rusu.

Nu au fost neglijate nici locurile 
de popas ale turiștilor — localurile 
de alimentație publică. Restauran
tele „Straja" din Vulcan și „Cina" 
din Lupeni, bufetul „Vîrful cu dor” 
din Cîmpu lui Neag au fost de cu- 
rînd renovate. La intrarea în co
muna Banița a fost instalat un 
chioșc cu răcoritoare, iar un chioșc 
asemănător se află în curs de mon
tare la ieșirea din orașul Lupeni. Se 

. apropie de sfîrșit lucrările de ame
najare a unul Cafă-bar la Petroșani.

Cum mulți dintre turiști vor ale
ge .drept loc de popas cabanele, 
punerea la punct a acestora a stat 
în centrul -atenției. încă în cursul 
lunii mai ,s-au terminat amenajările 
la cabanele Cîmpu lui Neag si Rusu,

ie
Magazinul de material sportiv 

nr. 80 din Petroșani a primit un 
lot de biciclete tip „Tohan“ — 28 
pentru adulți. Nici cei mici n-au 
fost uitați. Pe ei îi așteaptă bici
cletele „Pionier". Pe cînd o cursă 
ciclistă ?

Concert 
îndrăgiți

Filarmonica 
nescu"

cu interpret

stat „George E- 
întreprinde un

de
București .

turneu prin orașele Văii Jiului cu 
orchestra „Barbu 
noscuții interpreți
Iară
Ion
Vlad
Ana

Lăutaru" și cu- 
de muzică popu- 
Maria Lătărețu, 
Damian Luca,

românească :
Cristoreanu,

Dionisie, Minodota Nemeș, 
Ispas și Ștefan Lâzărescu.

Preocupare
La I.O.I.L. Petroșani, în urma so

licitărilor din ce în ce mai mari 
în 
în 
In 
de
tru copii, taburete și bucătării tip 
„Sibiu".

deservirea populației, s-au pus 
lucru diverse tipuri de mobilă, 
prezent se lucrează la paturi 
lemn pentru copii, saltele pen-

O CONSTRUCȚIE URGENTA

minei Ani-

Aninoasa* . 
funicular

Incepînd cu data de 
1 iunie, întreaga pro
ducție a 
noasa este extrasă prin 
complexul 
sud Noul,
csre ’.ranspo> tâ cărbu- , 
nele acestei exploatări, 
la preparați a Coroești 
funcționează, de ase
menea, din plin.

Se poate afirma cu 
toată certitudinea că 
de modul în care func
ționează funicularul. 
depinde în mare mă
sură pulsul activității 
întregii exploatări. Ilî- ■ 
treruperile în trans
portul pe funicular se

transmit, din aproape 
în aproape, pînă în 
sectoarele subterane. .

Iată de ce întreține
rea în perfectă stare 
de funcționare a funi- 
cularului constituie o 

. cerință., de prim ordin 
pentru activitatea ex
ploatării. In scopul a* 

' sigurării bunei între
țineri a funicularului, 
s-a preconizat con
strucția, în incinta A- 
ninoasa-sud, a unui a- 
telier, care de altfel a 
și fost proiectat.

Din motive greu de 
înțeles începerea con* 

* strucției acestui ate*

Her ,de întreținere în- 
tîrzie, deși lipsa, lui se 
face . puternic simțită. 
Repararea cupelor de
fecte, a trenurilor de 
roți, revizia aparatelor 
de cuplare și alte lu
crări de întreținere ca
re trebuie efectuate 
zilnic, reclamă prezen
ta atelierului. Or, în' 
lipsa lui, aceste lu
crări 'Se fac în puncte 
improvizate sau. sub 
cerul liber în condiții 
grele, ' cU cheltuieli 
mari de tifnp și ma
noperă. îat atunci cînd 
improvizațiile devin 
insuficiente,: ramele cu

pelor sau alte ansam
bluri de piese trebuie 
transportate cale de 
mai bine de 2 km la 
atelierul vechiului fu
nicular din incinta A- 
ninoasa-nord.

începerea construc
ției atelierului nu poa
te fi amînată ! Sîntem 
în luna iunie și după 
cum experiența a do
vedit-o, organizarea 
șantierului, executarea 
construcției, finisajul, 
instalarea utilajelor și 
amenajarea nu sînt lu
crări de 1 o lună-douâ. 
In cazul cînd atelierul 
nu va fi terminat pînă 
la venirea iernii, tiu

(Continuare în pag. a 3-a)
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RUGBI

SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAIU

ACT FINAL ÎN CATEGORIA A
0 RAPID — CAMPIOANA ȚĂ

RII;
< JIUL PE LOCUL 8;
+ C.S.M.S. IAȘI ȘI POLITEH

NICA TIMIȘOARA IN B;

Ieri, pe șase stadioane din țară 
s-au desfășurat meciurile ultimei 
etape a campionatului categoriei 
A. Ca urmare a rezultatului de ega
litate înregistrat în partida deci
sivă de la Ploiești, echipa Rapid 
București a intrat în posesia mult 
rîvnitului titlu de campioană a țării. 
Pentru primă data în istoria celor 
50 de ani de fotbal românesc, fot
baliștii din Ciulești își văd astfel 
încununate toate eforturile.

Echipele care retrogradează în ca
tegoria secundă se cunoșteau cu o 
săptămînă înainte, așa că, cel puțin 
pentru un an, studenții ieșeni și ti
mișoreni nu vor mai fi gazde sau 
oaspeți celor mai bune echipe de 
fotbal din țară. Echipa noastră. 
Jiul, ținînd să șteargă impresia nu

prea bună lăsată în ultimele me
ciuri de acasă, a obținut duminică 
pe stadionul „1 Mai" din Timișoara, 
o frumoasă șl meritată victorie. Lo
cul 8 pe care-1 Ocupă fotbaliștii noș
tri în finalul campionatului este

meritoriu. Dacă nu și-ar fi permis 
însă momentele de relaxare din 
meciurile cu „U“ Cluj și Dinamo 
București jiuliștii puteau să adau
ge acum la titlul de „cea mai eficace 
înaintare" și un loc mai bun în...

LUPENENII AU OBȚINUT O

știința Petroșani — 
Grivița Roșie București 5-11

CLASAME
1. RAPID
2. Dinamo București
3. Univ. Craiova
4. Farul
5. Steaua
6. Univ. Cluj
7. Steagul roșu
8. Jiul
9. Petrolul

10. Progresul
11. U.T.A.
12. Dinamo Pitești
13. C.S.M.S.
14. Poli. Timișoara

N T u L FI N AL
26 13 8 5 39—21 34
26 13 • 7 38—23 32
26 13 4 9 38—32 30
26 11 7 8 38—36 29
26 10 6 10 36—28 26
26 9 8 9 31—30 26
26 10 6 10 31—37 26
26 11 3 12 41—32 25
26 9 7 10 25—26 25
26 9 6 11 29—34 24
26 7 10 9 31—36 24
26 10 3 13 34—41 23
26 7 7 12 30—53 21
26 6 7 13 33—45 19

Cu toate că a fost învinsă, e- 
ehipa locală a dat o ripostă dîrză 
campionilor țării, practicînd un 
joc modern, în viteză, cu atacuri 
periculoase pe aripi. Experimen- 
tații rugbiști grivițeni, pentru a 
nu da speranțe gazdelor, înscriu 
primele trei puncte chiar în min. 
3 prin Irimescu. Nu după mult 
timp însă, în urma unei intercep
ții a lui Truță, Drăcea înscrie o 
încercare la centru, transformată 
apoi de Iliescu. Luînd conducerea 
studenții se instalează în terenul 
adversarului, forțînd majorarea 
scorului. Aceasta însă nu se pro
duce; grivițenii „scapă" de presing

și la un contraatac Marinescu în
scrie o încercare, transformată din 
nou de Irimescu. Prima repriză 
se termină cu scorul de 11 la 5, 
ultimele trei puncte fiind „opera" 
lui Wusek. Partea a doua a me
ciului se desfășoară in nota de 
dominare a studenților, dar scorul 
nu se mai modifică.

Au jucat mai bine decît ceilalți 
Demian, M- Rusu, Irimescu (Gri
vița Roșie), Humeniuc, Truță și 
Iliescu de la gazde. A condus cu 
scăpări Florin Tudorache din Bu
curești.

EMILIAN NEAGOE
student

ATLETISM

Zece titluri de campioni regionali

VIZĂ...

MINERUL LUPENI — VAGONUL ARAD 3-2
încă de la meciul trecut specta

torii din Lupeni au început să facă 
calcule contabilicești; echipa lor se 
afla în zona „apelor tulburi", a- 
menințată cu retrogradarea.

In partida cu Vagonul Arad fot
baliștii de la Minerul au intrat pe 
teren optimiști, ferm hotărîți să 
cîștige. Dar minutele treceau cu re
peziciune fără să aducă golul. Miza 
jocului era mare și de rezultatul 
lui depindea în mare măsură itine- 
rariul echipei lupenene în viitorul 
campionat. In minutul 12 — stu
poare. Arădeanul Macavei ia o ac
țiune pe cont propriu, trimite plasat 
la Dembrovski, acesta îl lasă în ur
mă pe Ambrus, îl fentează pe Hlo
pețchi și înscrie ușor în poarta 
goală. Acesta a fost dușul rece care 
le trebuia minerilor. In minutul 23 
survine egalarea. Șoptereanu es
te faultat grosolan de un apărător 
advers. Arbitrul dictează lovitură 
liberă. Execută Precup către Șopte
reanu care reia fulgerător. Gher- 
ghel n-are timp să schițeze nici un 
gest și scoate mingea din plasă. E- 
galarea trezește speranțe noi. Tan
demul Foca-Cărare începe să de
vină motorul care sincronizează a-

Constantin, secondat la tușă de Pa- 
raschiV Alexandru și Cîțu Mircea 
au condus mulțumitor următoarele 
formații ;

Minerul Lupeni : Hlopețchi — 
Pralea, Popescu, Ambrus. Pali — 
Foca. Cărare — Cotroază. Sima. 
Precup, Șoptereanu. Vagonul Arad ■ 
Gherghel — Lenart. Boros Matu- 
șinka. Muhloroth — Mihai, Stă
noaie — Dembrovski, Dvorjac, 
Schweilinger, Macavei (min. 81 
Toma).

★

Localnicii au făcut un meci fru
mos. Aceasta e îmbucurător dar 
ne întrebăm de ce n-au făcut-o ma: 
de mult, nu acum cînd trebuie să 
limpezească în favoarea lor apele 
din clasament. Dar după cum se 
știe, și C.F.R. Arad a cîștigat cu 
1—0 și se poate afirma că numai o 
viză a fost pusă pe brevetul ră- 
mînerii în categoria B. Meciul vi
itor, în deplasare, va trebui cîști
gat pentru ca să se limpezească a-

pele. Acest lucru îl cer toți simpa- 
tizanții fotbalului lupenean.

Valeriu COANDRAȘ 
Nicolae BOTA

In zilele de 10 și 11 iunie s-a 
disputat Ia Hunedoara etapa regio
nală a campionatului republican 
de atletism — juniori categoria I 
și II. In ciuda timpului nefavo
rabil și a pistei moale reprezen
tanții Văii Jiului au cucerit 10 
țitluri de campioni regionali, ur- 
mînd a participa la finalele pe 
țară. S-au impus in fața unor ad
versari de certă valoare : Ma- 
gheru loan (Jiul) eîștigătorul pro
belor de 1 500 și 3 000 metri; Bu
ruian Ileana (Jiul) la 500 metri; 
Pometescu Mariana (Minerul Lu
peni) câștigătoarea la 100 m, 200 
m și 400 m; Boroș Vasile (Școala 
profesională Lupeni) Ia 800 m cu

2,06,1; Țipțer B. (Liceul Petrila) 
la disc, Păunică Toma (Liceul Pe
trila) la ciocan, Cosma Alex. (Li
ceul Petrila) — locul II la înălți
me, cu 1,70 m. Locuri meritorii — 
II și III — au mai obținut Gheor- 
ghiță Mariana, Mărăscu Maricica, 
Imling Maria, Trocan Ioan, Ban 
Tiberiu și Filip Estera.

O dată cu felicitările penț( i 
buna reprezentare a atletismu. 5 
Văii Jiului la aceste întreceri, le 
dorim tinerilor campioni regio
nali mult succes la faza republi
cană.

Prof. CIOFÎCA IOAN
C.S.O. Petroșani

Echipa Minerul 
Uricani, cîștigă- 
toarea campiona
tului orășenesc 
de fotbal, ediția 
1967.

Sus de Ia stin
gă la dreapta: 
ing. Apostu Vic
tor, președintele 
secției de fotbal, 
Vlad loan, an
trenorul echipei, 
Ciminga loan, 
Incze loan, Jianu 
loan, Udrescu 
loan, Cristea Au
rel, lacob loan 
organizatorul sec 
ției de fotbaL

Jos : Peter Ru 
dolf, Tuță Con
stantin, Jura

Gheorghe, Bușu Ioan, Birtalan Bela, Mistodie Gheorghe, Pleșa Ludovic.

tacurile Minerului. In minutul 27 
Precup și Sima țes o broderie 
frumoasă pe cîțiva metri pătrați, 
la mijlocul terenului și ultimul, 
printr-un șut-centrare, îl deschide 
pe Cotroază care înscrie imparabil.

In repriza secundă Minerul Lu- 
peni muncește sîrguincios pentru 
cîștigarea meciului. In minutul 52 
extrema dreaptă Dembrovski îl de
pășește însă pe Pali, se strecoară 
prin culoarul strimt al apărării și 
șutează aducînd egalarea. Situația 
de pe teren devine din ce în ce 
mai atractivă și mai presărată cu 
faze palpitante. După trei minute 
Foca și Sima împing din nou cu 
forță atacul înainte. Acest lucru 
are ca urmare înscrierea ultimului 
gol de către Cotroază care pecetlu
iește victoria : 3—2. Am mai notat 
faza din min. 70 cînd Stănoaie. a 
tras puternic la poartă, Hlopețchi 
a prins apoî s-a bîlbîit și a scă
pat-o în picioarele lui 
care-i țintește bine... 
Ambruș.

Arbitrul bucureștean

Dembrovski 
spatele lui

Bărbulescu

Meci amical de popice
Duminică, pe arena de popice 

„Utilajul" din Petroșani a avut 
loc meciul amical de popice între 
echipele Utilajul Petroșani și Jiul 
Petroșani. Scorul acestei întîlniri 
amicale a fost de 2 306 p.d. la 2 233 
p.d. în favoarea echipei Utilajul.

Rezultatele individuale mai bune 
au fost realizate de Strosz L. — 406 
p.d. în favoarea echipei Utilajul, 
(de la Utilajul), Ștefan I. — 386 p.d. 
și Spătan N. — 385 p.d. (de la Jiul).

D. BREZOIANU

AGENDA CAMPIONATELE! REGIONAL
înaintea ultimei etape, în 

pionatul regional de fotbal 
totul s-a clarificat. Deși, în 
direct, derbiul Știința — 
Brad a revenit net studenților pe-
troșăneni, brădenii nu mai pot 
pierde locul I și. dreptul de a par-

cam- 
deja 
meci 

Aurul

ticipa la barajul pentru promova
rea în categoria C. Numai în e- 
ventualitatea că... dar, cum Mine
rul Vulcan nu mai este în stare 
să producă surprize, Știința Pe
troșani trebuie — cel puțin deo
camdată — să se resemneze.

fost apreciat de 
centru ca foarte

către arbitrul de 
bun.

GHEORGHE CAZAN
arbitru de fotbal

Știința net superioară liderului
Meci la discreția 
gazdelor

pentru gazde. Cel de-al treilea 
gol al gazdelor e opera lui Petcu.

In repriza a H-a lonenii dau do
vadă de oboseală și în minutul 70, 
printr-o pătrundere individuală a 
lui Marian, oaspeții reduc din 
handicap: 3—1 — rezultat cu ca
re ia sfîrșit întîlnirea.

Terenul din Petrila a găzduit 
duminică întîlnirea fruntașelor cla
samentului campionatului regional 
de fotbal — Știința din localitate 
și Aurul din Brad. Rezultatul 
partidei interesa mai puțin deoa
rece liderul, Aurul Brad, avea un 
avantaj de 3 puncte dar ultimul 
meci urmează să-1 joace acasă în 
compania Minerului Vulcan. Prac
tic, deci, studenții nu mai aveau 
nici o posibilitate de a cîștiga 
campionatul. Tribunele pline aș
teptau de acum să asiste la un 
spectacol frumos ce trebuia să-1 
crfere ambele echipe. Studenții au 
intrat hotărîți să facă un meci 
frumos, lucru pe care l-au și rea
lizat. Așa se face că din primele 
minute s-au așezat în careul oaspe
ților. Dar printr-o pasă lungă tra
să de apărătorii Aurului, mingea 
e interceptată de Szilagyi care șu- 
tează de la 25 metri și înscrie. La 
acest gol portarul Tudor P. are o 
mare contribuțje deoarece mingea 
a fost prinsă dar n scăpat-o din 
mîinî în plasă. Oaspeții, bucuroși, 
încearcă un nou atac. Dar studen
ții știu să cîștige și atunci cînd 
sînt conduși. Nu trec dedt 3 mi
nute și combinațiile judecate ale

studenților dezorganizează apăra
rea brădenilor. Răsădeanu scapă 
singur și Farcaș, venit din urmă, 
îl trîntește în careu. Lui Muntea- 
nu (Știința) nu-i revine decît sar
cina să transforme lovitura de 
la 11 metri. Studenții dovedesc 
mult calm și clarviziune în- con
struirea atacurilor. Ca urmare a 
acestei dominări insistente, Papu
ră și Covaci ridică pe find scorul 
la 2—1 și apoi la 3—1 în favoarea 
studenților.

In repriza a doua cei care atacă 
sînt tot studenții: Ei fac de acum 
un adevărat spectacol pentru pu
blic. In astfel de condiții „cade" 
și cel de-al 4-lea gol, cel mai 
frumos al partidei, și care e o ope
ră colectivă, în final, rolul de rea
lizator jucîndu-1
astfel meciul se încheie 
rul de 4—1 în favoarea 
lor.

De la Știința a muncit
treaga echipă și îndeosebi Păscu- 
lescu, Știr, Munteanu, Kovacs, Pă- 
nescu și Tudor V. De la Aurul — 
Szilagyi și Farcaș. Arbitrajul lui 
Oniga (Teiuș) a fost corect. El a 
fost ajutat la tușă de Sima (De
va) și Mareș (Petroșani), care a

etapă, echipa de 
a întîlnit pe Tex- 
în minutul 26 e-

I. TEȘCAN
corespondent

Răsădeanu.
cu 

studenți-

Și 
sco-

mult în-

In penultima 
fotbal din Loneă 
tila Sebeș. Pînă 
chipa oaspete are două ocazii cla
re de a înscrie dar portarul Ma- 
tzanga de la gazde reține cu ușu
rință. Primul gol este marcat de 
către gazde, la o acțiune perso
nală a lui Aruncuteanu în minu
tul 27. La numai 8 minute același 
Aruncuteanu ridică scorul la 2—0

CLASA

In etapa de duminică s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate: 
Constructorul Hunedoara — I.G.O. 
Deva 3—1; Minerul Ghelar — Da
cia Orăștie 0—0; Minerul Telluc 
— C.F.R. Simeria 3—0; Minerul 
Vulcan — Minerul Aninoasa 4—2: 
Unirea Albă - 
(neprezentare).

E N T

Voința Ilia 3—0

L L

ULTIMA ETAPA

1. Aurul Brad 25 17 4 4 59—23 38
2. Știința Petroșani 25 17 3 5 84—22 37
3. Minerul Teliuc 25 15 0 10 49—30 30
4. Unirea Alba 25 15 0 10 45—36 30
5. Parîngul Lonea 25 12 3 10 50—41--27
6. Minerul Ghelar 25 11 5 9 39—37 27
7. C.F.R. Simeria 25 11 4 10 38—45 26
8. Textila Sebeș 25 11 4 10 35 -45 26
9. Dacia Orăștie 25 11 3 11 57—32 25

10. Minerul Aninoasa 25 11 1 13 49—38 23
11. Constructorul Hunedoara 25 10 2 13 29—41 22
12. I.G.O. Deva 25 6 7 12 21—58 19
13. Minerul Vulcan 25 5 5 15 33—67 15

Orăștie — Parlngul

Aurul Brad — Minerul Vulcan; 
Minerul Aninoasa — Minerul Te- 
liuc; C.F.R. Simeria — Minerul

Gnelar; Dacia
Lonea; Textila Sebeș — Unirea 
Alba; Voința Ilia — Constructorul 
Hunedoara; I.G.O. Deva — Știința 
Petroșani.
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Nucleul comuniștilor din școli mereu
Comitetul orășenesc de partid 

Petrila a acordat atenție îndrumă
rii muncii organizațiilor de partid 
din școlile de cultură generală 
pentru primirea în partid a celor 

, mai bune cadre didactice.
Ca urmare titlul de comunist a 

fost acordat acelor cadre didactice 
care prin activitatea obștească, 
comportarea morală în societate și 
familie, prin întreaga lor muncă și 
conduită au dovedit că merită acest 
înalt titlu. Printre acestea se nu
mără Stoica Cornelia, Josan Olivia, 
profesoare Ia Liceul din Petrila, 
Luca Mariana, Popa Maria de la 
Școala generală nr. 5 Petrila, Be- 
regszaszl Edit, Cocor Dan, Cocor 
Maria, Băgineanu Maria, de la 
Școala generală nr. 1 Petrila, Ari- 
bășoiu Matei de la Școala gene
rală nr. 2 Lonea, Bălănescu Cor
nelia de la Școala generală din 
Cimpa șl alții.

Măsurile adoptate și aplicate de 
biroul comitetului orășenesc de 
partid, munca desfășurată de orga
nizațiile de bază din cadrul școli
lor nu au întârziat să-și arate roa
dele. La 1 martie 1967 numărul 
membrilor de partid în școlile pe- 
trilene era de 69 ceea ce repre

zintă un procent de 51,4 la sută 
din electivul total al cadrelor di
dactice din orașul nostru.

Pentru a spori aportul organiza
țiilor de partid în desfășurarea pro
cesului instructiv-educativ, comite
tul orășenesc a format un colectiv 
compus din cadre didactice, mem
bri de partid cu experiență, care 
au făcut o analiză temeinică în u- 
nitățile școlare. In urma acestor 
analize s-au stabilit o serie de 
măsuri menite să ducă la întărirea 
rolului de conducător politic al or
ganizațiilor de bază din școli în 
îmbunătățirea muncii didactice și 
de educare comunistă a elevilor. 
Astfel, adunarea generală de Ia 
Școala generală nr. 5 a dezbătut 
modul în care cadrele didactice se 
preocupă de pregătirea temeinică 
a lecțiilor, iar la Școala generală 
nr. 2 s-a analizat felul în care se 
preocupă cadrele didactice de 
continua ridicare a nivelului ideo
logic etc.

Ridicarea nivelului politic al ca
drelor didactice este oglindit de 
creșterea calității muncii instructiv- 
educative în școli. Profesorii și în
vățătorii se pregătesc cu simț de 
răspundere pentru lecții, asigurînd

mai puternic
un conținut științific bogat al a- 
cestora. In activitatea didactică din 
școlile din Petrila sînt îmbrățișate 
tot mai mult metode și mijloace 
moderne. Un număr tot mai mare 
de cadre didactice utilizează, în 
predarea diferitelor obiecte, mij
loace audio-vlzuale cum sînt: mag
netofonul, discul, diaiilmul etc. ca
re ridică calitatea instruCtiv-educa- 
tivă a lecțiilor, ajută copiii să în
țeleagă mai bine materiile predate.

Deși s-au obținut realizări im
portante în direcția Întăririi rolu
lui organizațiilor de bază în școli, 
totuși în conducerea și îndrumarea 
acestora mai sînt și deficiențe.

De aceea pe viitor, biroul comi
tetului orășenesc de partid Petrila 
va milita cu mai multă consecven
ță pentru continua întărire a rîn- 
durilor organizațiilor de partid din 
școli, de a asigura creșterea conti
nuă a rolului de conducător al or
ganizațiilor de partid din aceste 
lăcașe de educare a viitorilor con
structori ai socialismului.

CARPEN IOAN

CU VITEZA... MELCULUI

TELEVIZIUNE
13 iunie

18,00 In direct... Transmisiune 
de la Aeroportul Băneasa.

18.30 Pentru copii. A fost o- 
dată... „Sfatul lui Pas- 
Compas" de Al. N. Po
pescu. Scenetă pentru 
păpuși. Filmul „Sportivii".

19,00 Pentru tineretul școlar : 
„1 001 de întrebări". „Lu
mea fără soare" (din via
ța peșterilor).

19.30 Telejurnalul de seară.

O consfrucfie urgentă
(Urmare din pag. 1) 

se poate asigura func
ționarea normală a fu- 
nicularului în condi
țiile anotimpului geros, 
cînd dificultățile de 
transport sînt mult 
mai mari.

Construcția și ame
najarea grabnică a a-

telierului este impusă 
și de faptul că anumi
te lucrări și instalații 
ale funicularului au 
fost executate la un 
nivel calitativ scăzut 
și, paralel cu funcțio
narea lui, o serie de 
deficiențe trebuie re
mediate.

19,50 Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Aventurile lui Robin 
Hood.

20,30 Seară de teatru. „Patima 
roșie" de Mihail Sorbul. 
Transmisie de la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale". 
In pauze : Recital poetic : 
Charles Baudelaire. Șah.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

Această stare de lu
cruri impune organe
lor de resort din 
C.C.V.J. luarea de mă
suri imediate pentru 
construcția în incinta 
Aninoasa-sud a atelie
rului de întreținere a 
noului funicular.

Așa a crescut prestigiul 
comitetelor de cetafeni

Am în față un dosar cu cele 35 
de comitete de cetățeni ce sprijină 
activitatea gospodărească a Sfatu
lui popular al orașului Uricani, 
munca educativ-cetâțeneăscă în 
rîndurile populației localității noas
tre. Pe cîteva file este trecută în 
mod succint activitatea desfășu
rată de acești vrednici gospodari 
ai treburilor obștești. Să seri deo
dată despre toate e peste putință. 
De aceea am crezut de cuviință 
să scriu doar despre două comi
tete de cetățeni în fruntea cărora 
se află deputății Caragea Pompi- 
liu și Modîlcă Constantin. Bria 
cele două comitete, sfatul popular 
ține o legătură permanentă cu lo
cuitorii din circumscripțiile electo
rale nr. 11 și 29. Deputății Mo
dîlcă Constantin și Caragea Pom- 
piliu aduc cu regularitate la cu
noștința cetățenilor ceea ce se dis
cută la sesiunile sfatului popular, 
îi mobilizează la acțiunile obștești. 
Totodată ei aduc la cunoștință co
mitetului executiv propunerile iz- 
vorîte din mase, urmăresc ca ele 
să .fie traduse în viață.

circumscripția nr. 11 unde 
este deputat Caragea Pompiliu 
s-au făcut multe lucruri bune. 
Zonele verzi sînt bine întreținute, 
iar strada 23 August a fost asfal
tată pe o lungime, de 379 metri.

In exploatare: Un post de transformare 
și o linie electrică de 6 Kv

In cursul acestei săptămîni 
a fost pus în funcțiune un nou 
post aerian de transformare de 
6/04 KV/63 KVA împreună cu 
o linie aeriană de racord, de 
6 KV, în cătunul Taia — Lo
nea. Prin darea In funcție a 
acestor lucrări a fost îmbună
tățită considerabil alimentarea 
cu energie electrică a consu
matorilor din această zonă. 

Din inițiativa comitetului de ce
tățeni, în cartier a fost înființată 
o bibliotecă volantă ce cuprinde 
130 de volume și un stand de cărți. 

Responsabilitatea acestor mijloace 
de culturalizare a fost încredin
țată tovarășului Piloiu Ferdinand. 
Tot din inițiativa oomitetului de 
cetățeni au fost completate broaș
tele și geamurile de la beciuri. 
Paralel cu aceasta, comitetul de 
cetățeni desfășoară o intensă mun
că educativă de păstrare a ceea 
ce s-a creat.

Deputatul Modîlcă Constantin 
împreună cu locuitorii din circum
scripția nr. 29 au efectuai 211 ore 
de muncă obștească la plantarea 
arborilor și arbuștilor ornamentali, 
amenajarea zonelor verzi și păs
trarea unei curățenii exemplare în 
blocuri și în jurul lor. Vorbind 
despre activitatea obștească nu 
poți să nu reliefezi munca desfă
șurată de Cesăreanu Maria, Bria 
Maria, Curelar Ioana și Mischie 
Maria, gospodine harnice și pri
cepute ale treburilor obștești. 
Acestea sînt doar cîteva din acțiu
nile inițiate de cele două comi
tete de cetățeni. Ele sînt însă mult 
mai numeroase.

COCHECI VAS1IE 
vicepreședinte al Sfatului popular 

Uricani

Lucrarea a fost executată de 
echipa tov. Petreanu Dănilă 
din lotul IV al S.C.M. Valea 
Jiului — LR.E.H.

Din echipă s-au evidențiat 
în mod deosebit electricienii 
Narița Aurel, Dumitru Petru 
și Munteanu Nlcolae.

IOAN COMAN 
corespondent

La Clubul sindicatelor din Lu- 
pend a început, în urmă cu mai 
multe luni, modernizarea bibliote
cii. Firește, înnoirile preconizate 
sînt oportune. Dar, din păcate, se 
desfășoară cu viteza... melcului.

Unele din lucrările de moder
nizare s-au terminat deja. Biblio
teca a fost dotată cu rafturi încă
pătoare (în clișeu) care au fost așezate 
cu grijă pe locul dinainte stabilit. Se 
părea că după sosirea rafturilor 
lucrările vor lua sfîrșit. Faptele 
dovedesc însă contrariul. Raftu
rile stau goale, în timp ce cărțile 
continuă să se afle „așezate" pe 
pardosea sau pe mese în depozi
tul bibliotecii. întrebate de ce nu

pun cărțile pe rafturile noi, tov. 
Raț Aurelia și Adam, cele două 
bibliotecare ale clubului, au invo
cat un „argument" serios. Raftu

ortBia i» stimul
Preparată cărbunelui Cernești 
(orașul Vulcan) angajează imediat
4 mecanici de locomotivă cu aburi

rile n-au... sticlă din care motiv 
nu pot fi așezate cărțile în ele! 
Curios că tov. Făiniș D., directorul 
clubului, acceptă „argumentul" in
vocat de bibliotecare și nu îa nici 
o măsură pentru remedierea situa
ției arătată.

Exploatarea 
Minieră Dîija

Angajează imediat:

—• responsabil(ă) 
de cantină

condiții: stagiu de 2 
1|2 ani în funcția de șef 
fi șef ajutor de unitate 
de alimentație publică.

Informații supli
mentare la serviciul 
personal al E. M. Dîija 
str. M. Eminescu nr. 22

PROGRAM
14

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,00 RADIOJURNAL; 6,20 
Radio-publicitate; 7.00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,45 Sumarul presei; 8,00 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8,25 La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,30 
Program muzical: 19,10 Curs de 
limbă franceză (reluarea emisiunii 
din 13 iunie); 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,18 Muzică ușoară; 12,15 
COORDONATE CULTURALE; 12,25 
Arii din operete; 12,35 Nestemate 
folclorice; 13.00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 13,13 Succese 
ale muzicii ușoare: 13,30 întâlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 Cîntă Trio Grigoriu

DE RADIO
Iunie

și formația „I, Menestrelii"; 14,15 
DE CE ? DE UNDE ? DE CÎND ?
14,30 Muzică ușoară; 15,00 BULE
TIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru- 
tier; 15,20 Muzică ușoară; 15,50 Jo
curi populare executate la ocarină; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Recital de 
operă Lya Hubic; 16,45 Cîntece cio
bănești și jocuri populare; 17,10 Că
lătorie în istoria civilizației; 17,40 
Muzică românească; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,25 Muzică ușoară; 
18,40 ANTENA TINERETULUI; 
19,00 Concert de melodii româ
nești; 19,30 Sport; 19,40 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA; 20,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 21,05 A- 
TENȚIUNE. PĂRINȚI !; 21,25 Me- 
lodii-magazin; 22,00 RADIOJUR

NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,15 Muzică ușoară pe meridiane; 
22,50 Viața muzicală a Capitalei; 
23,10 Almanah muzical; 24,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,05 Muzică u- 
șoară; 2,55-3,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier.

FILME
14 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Rio 
Conchos; Republica : Relaxează-te. 
dragă; PETRILA: Week-end la 
Zuydcoote; LONEA — Minerul: 
Alfabetul fricii; LIVEZEN1 : Mo
neda antică; CR1V1DIA : Cît timp 
ești sănătos; PAROȘENI: Therese 
Desqueyroux; LUpEni — Munci
toresc : In fiecare zi sărbătoare; 
Cultural: Insulele fermecate;
BARBATENI : Brățara de granate; 
URICANI: Cei 7 din Teba.

Doritorii se vor adresa la biroul 
personal al unității menționate. 

Sînt acceptați și pensionarii

I.C. I.L. SIMERIA
ANGAJEAZA DE URGENȚA:

— UN ȘEF DEPOZIT BRÎNZETURI la depozitul halelor 
pieții Petroșani.

Condiții: studii elementare; (fără antecedente)

Salarizarea 1 200 lei pe lună.

Date suplimentare se pot da la sediul Fabricii de pro
duse lactate — LivezenI, telefon 1823 sau 1824.



STEAGUL ROȘU

SITll|ll DIN ORIENTUL MIJLOCIII
CAiiRO 12 (Agerpres). — Potrivit 

unui decret promulgat duminică de 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, în funcția de șef de stat 
major al forțelor armate egiptene a 
fast numit generalul Abdel Moneim 
Mohamed Riad Abdallah. Genera
lul Salah El Dine Mohsen a fost 
numit comandant șef adjunct al 
forțelor armate, iar generalul Fouad 
Mohamed Ahmed Fikry a fost de
semnat comandant șef al forțelor 
navale egiptene. Ieri, din Cairo s-a 
anunțat că președintele Nasser a 
acceptat demisia comandanților a- 
viației. marinei și trupelor terestre.

Postul de radio Cairo, care trans
mitea de peste două săptămâni un 
Singur program pe toate frecven
țele, a anunțat că, începînd de as
tăzi (marți), își va relua programele 
obișnuite.

-In emisiunile sale, postul de ra
dio Cairo a insistat în special asu
pra reluării activității în producție 
de către toti cetățenii țării. Unul din 
apelurile difuzate subliniază că re
luarea activității cu o energie spo- 
riță.'și cu o.mai mare voință este 
calea spre ștergerea urmelor războ
iului. „Munca creatoare în uzină, pe 
ogoare și în toate domeniile vieții 
este principala noastră preocupare", 
se arată în apel.

¥
BELGRAD 12 (Agerpres). Guver

nul R.S.F. Iugoslavia a adresat o 
notă Izrăelului în care condamnă 
agresiunea împotriva R.A.U. și a ce
lorlalte țări arabe și cere ca tru
pele izraeliene să se retragă urgent 
de pe teritoriile ocupate pe pozi
țiile' dinaintea începerii ostilităților. 
In- caz contrar, se spune în notă, 
guvernul iugoslav va fi silit să re
examineze relațiile sale cu Izraelul. 
In încheiere se subliniază că în
treaga răspundere pentru consecin
țele care vor decurge din aceasta 
va reveni în exclusivitate guver
nului izraelian.

a hotărît să rupă relațiile diplo
matice cu statul Izrael.

★
VARȘOVIA 12 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția P.A.P., 
Marian Naszkowski, adjunct al

ministrului afacerilor externe 
R. P. Polone, l-a convocat la 
iunie pe ambasadorul Izrăelului 
la Varșovia și i-a declarat că gu
vernul Republicii Populare Polone 
a hotărît 
matice cu

Consiliul de Securitate 
s-a întrunit la cererea

â

unor ra-

duminică 
„afirma- 

siriană 
forțele 
nici o

Gideon

âl

12

să rupă relațiile diplo- 
Izraelul.

agresiunea izraeliană șicondamne 
pentru retragerea trupelor izrae
liene din teritoriile ocupate.

După o pauză, Consiliul a adop
tat în unanimitate și fără dezba
teri un „consensus", condamnînd 
orice violare a încetării focului și 
interzicînd orice mișcare de trupe 
dincolo de pozițiile din momentul 
încetării focului. Consiliul de Se
curitate a fixat o nouă ședință pen
tru luni seara, la ora 21 GMT.

0 delegație română a sosit la Sofia
SOFIA 12. — Corespondentul Agerpres, Gh. 

a sosit la Sofia o delegație română condusă de 
nistrul sănătății și prevederilor sociale.

La sosire, delegația a fost întîmpinată de dr. 
sănătății și prevederilor sociale al R. P. Bulgaria și 
oficiale.

A fost prezent loan Beldean, ambasadorul R. S. România la Sofia.

leva, 
acad.

Kiril

transmite: Luni 
Aurel Moga, mi-

Ignatov, ministru] 
de alte persoane

iu- 
Iz-

*

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
Agenția M.T.I. anunță că la 12 
nie însărcinatul cu afaceri al
raelului la Budapesta a fost invi
tat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P. Ungare, unde i-a fost 
prezentată o notă verbală în care 
se arată că guvernul R. P. Ungare

V --------- --  . _ .

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate ai O.N.U. 
s-a întrunit într-o nouă ședință de 
urgență în noaptea de duminică 
spre luni la ora 02,55 GMT, la ce
rerea Siriei. In scrisoarea adresată 
președintelui Consiliului de Securi
tate, reprezentantul Siriei, George 
Tomeh, declară că forte izraeliene 
au ocupat localitatea Rafid la 3 
ore și 17 minute după încetarea fo
cului și nu permit deplasarea ob
servatorilor O.N.U. la fața locului

Secretarul general al O.N.U.
dat citire la deschiderea ședinței 
Consiliului de Securitate 
poarte »ile generalului Odd Bull, în 
care se relatează că observatorii 
O.N.U. confirmă faptul că duminică 
tancuri izraeliene din regiunea Ra
fid și Jakhadar s-au îndreptat spre 
est și spre sud. Pe de altă parte. U 
Thant a adus la cunoștința Consi 
liului de Securitate că autoritățile 
izraeliene au comunicat 
seara generalului Bull că
țiile conținute în plîngerea 
sînt fără temei, deoarece 
izraeliene nu efectuează 
înaintare".

Reprezentantul Izrăelului,
Rafael, a confirmat că au avut loc 
mișcări de tancuri izraeliene, dar 
acestea s-ar fi produs „în spatele 
liniilor de încetare a focului".

Reprezentantul S.U.A., Arthur 
Goldberg, a prezentat Consiliului o 
nouă rezoluție care condamnă „ori
ce violare a încetării focului". Re
prezentantul sovietic a caracterizat 
această rezoluție ca urmărind să 
aducă servicii agresorului prin în
cercarea de a legaliza ocuparea te
ritoriului țărilor arabe obținut prin 
violență. Consiliul de Securitate a 
spus Fedorenko trebuie să adopte 
măsuri ferme pentru încetarea 
mediată a acțiunilor militare,

Portul Alexandria 
a fost închis tuturor navelor 
americane și britanice

ALEXANDRIA 12 (Agerpres). — 
Portul Alexandria a fost închis 
tuturor navelor americane și bri
tanice, a anunțat luni conducerea 
portuară. Această, măsură a fost 
adoptată în urma hotărîrii Confe
derației pan-arabe a muncii de a 
boicota vasele engleze și america
ne. Pe de altă parte se anunță că 
cargoul grec „Marina-5“, avînd la 
bordul său familii britanice eva
cuate din R.A.U., va părăsi mîine 
Alexandria cu 
gusta (Cipru).

destinația Fama-

i- 
să

(Agerpres). — Gene- 
Gowon, șeful guver- 
federal din Nigeria, 
în guvernul său 11

după desprinderea provinciei 
rientale din cadrul federației.

o-

Nigeria se întoarce
spre o administrație civilă

LAGOS 12
ralul Yakubu
nțilui militar
a inclus luni
personalități civile și a anunțat că 
Nigeria, măcinată în ultima vreme 
de- contradicții interne, se întoarce
spre o administrație civilă. Cu pri
lejul instaurării celor 11 perso
nalități, Yakubu Gowon a declarat, 
potrivit agenției Reuter, că a luat 
„o decizie irevocabilă pentru a 
pune capăt rebeliunii din provin
cia orientală", unde autoritățile lo
cale au proclamat republica „Bia- 
fra" prin desprinderea acestei re
giuni din Federația Nigeriana.

Potrivit declarației Iui Gowon, 
persoanele civile incluse în gu- 
v.ern vor prelua conducerea unor 
portofolii ministeriale, specificînd că 
personal va deține' postul de mi
nistru al apărării și va controla pen
tru o perioadă de timp unul sau 
două- ministere. Din guvern vor 
face, de asemenea, parte ofițeri, re- 
ptezentînd armata și poliția, pentru 
a ajuta autoritățile „în special pe 
perioada cît în țară va fi menți
nută starea de urgență"; instituită

Dezbaterile sesiunii Conferinței 
Internaționale
* GENEVA 12. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman, transmite: 
Participanții la cea de-a 51-a se
siune a Conferinței Internaționale 
a Muncii au început* dezbaterile 
pe marginea raportului prezentat 
de directorul general al Organi
zației Internaționale a Muncii, Da
vid A. Morse. Delegații din Chile, 
Panama, Japonia, Yemen și alte 
state s-au ocupat de lipsa de drep
turi sindicale într-o serie de țări 
și de decalajul dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările in
dustrializate.

Delegatul român, Petre Lupu,

a Muncii
președintele Comitetului de Stat 
pentru Problemele Organizării 
Muncii și Producției și ale Sala
rizării, a luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor despre revoluția teh- 
nico-științifică. Șeful delegației ro
mâne a 
atenție 
formării 
perioare
xigențele progresului tehnico-sți- 
ințific, al economiei moderne. In 
afara eforturilor naționale . însă, 
a spus vorbitorul, 
tant ar putea să-l 
rea internațională.

precizat că în România o 
deosebită este acordată 
echilibrate a cadrelor su- - 
și medii, în raport cu e-

un rol impor- 
joace coopera-

r-

Luptele din Vietnamul de sud
SA1GON 12 (Agerpres). — In ul

timele 24 de ore, în Vietnamul de 
sud s-a semnalat o intensă activi
tate a patrioților care au acționat 
îndeosebi împotriva trupelor ame
ricane amplasate în apropierea ta
berei militare de la Da Nang. In 
noaptea de duminică spre luni, 
scrie agenția Associated Press, pa- 
trioții au lansat trei atacuri succe
sive asupra unui batalion ameri
can și. asupra șoselei naționale nr. 
1 (sud-est de localitatea Dong Ha),

La Seul continuă demonstrațiile
SEUL 12 (Agerpres). 

In capitala sud-coreea- 
nă continuă demon
strațiile organizate în 
semn de protest față 
de modul de desfășu
rare și rezultatele a- 
legerilor parlamentare 
încheiate recent 
victoria aceluiași 
neral Pak Cijan 
care și-a asigurat 
acest mod un
mandat prezidenția1 
pentru o perioadă de 
patru ani. „O adevă
rată campanie Împotri
va falsificării rezulta
telor, scrie corespon
dentul agenției Asso-

cu 
ge- 
Hi, 
în 

nou

ciated Press, a fost or
ganizată de partidele 
de opoziție, în special 
de Sinmindan, princi
pala grupare potrivni
că lui Hi, care cere 
organizarea unei noi 
confruntări electorale". 
Riposta președintelui 
nu s-a lăsat așteptată : 
după cum 
ția Reuter, 
anunțat că 
prezentanți
lor de opoziție au fost 
arestați, ceea ce „a 
ridicat cu încă un grad 
temperatura politică 
din capitala sud-co- 
reeană". Ca o reacție

scrie agen
ta Seul s-a
97 de re- 

ai grupări-

INCIDENTE RASIALE IN S. II. A.
•

Puternice incidente rasiale au avut loc duminică seara între poliție 
și tinerii de culoare din orașul Prattville (statul Alabama), ca urmare a 
arestării de către garda națională a lui Stokeley Caramichael, președin
tele Comitetului studențesc de coordonare a acțiunilor neviolente. Au 
fost operate noi arestări.

Pe de altă parte, localitatea Tampa (statul Florida) a fost teatrul 
unor puternice manifestații antisegregaționiste. Poliția a intervenit cu 
brutalitate folosind gaze lacrimogene și cîini polițiști pentru a-i îm
prăștia pe manifestanți. Un tînăr negru a fost împușcat. Au fost operate 
numeroase arestări.

Conferință mondială asupra fumatului
Oameni de știință, educatori și 

fizicieni din peste 25 de țâri vor 
participa la conferința mondială 
asupra fumatului și sănătății, ca-

Sesiunea Seimului
R. P. Polone

La 12 iunie s-a deschis sesiunea 
Seimului R. P. Polone.

In ședința de dimineață, la pri
mul punct al ordinii de zi a luat 
cuvîntul Ștefan Jedrichowski, pre
ședintele Comisiei de stat a pla
nificării, care a prezentat un refe
rat cu privire la modul cum se 
îndeplinește planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
poloneze pe anii 1966—1970.

re va avea Ioc în septembrie a. c. 
la New York, a anunțat agenția 
Associated Press.

Conferința va fi prezidată de 
dr. Luțher Terry de la Societatea 
americană de luptă împotriva can
cerului.

anunțate, 
studenți 

luni pe

la arestările 
peste 500 de 
s-au adunat 
străzile din apropierea
Colegiului juridic al 
universității naționale 
din Seul, demonstrînd 
împotriva falsificării 
rezultatelor electorale 
și cerînd organizarea 
unor noi alegeri. De
monstrația, scrie cores
pondentul agenției As
sociated Press, „amin
tește prin intensitatea 
ei de puternicele re
volte studențești care 
au dus în 1960 la răs
turnarea fostului dic
tator Li Sîn Man".

Bsapta Iugoslavei
Agenția Taniug a- 

nunță că, in ultimele 
două zile, asuprcl Iugo
slaviei s-au abătut ploi 
torențiale însoțite de 
puternice descărcări e- 
lectrice și furtuni, ca
re au pricinuit însem
nate pagube materiale. 
S-a produs o scădere 
bruscă a temperaturii, 
iar în Slovenia a că
zut și zăpadă. Cele 
mai puternice furtuni

Lansarea unei rachete
La 12 iunie, ora 5,40 (ora Mosco

vei), în Uniunea Sovietică a fost 
lansată o rachetă cosmică cu o

rănind aproape 100 de soldați și o- 
fițeri americani.

Ciocniri sporadice au avut Ioc și 
luni dimineața la Gîo Linh, Phu 
Bai și Quang Ngai. In timpul lup
telor de Ia Quang Ngai, scrie agen
ția Reuter, americanii au deschis 
focul asupra propriilor poziții, 
„greșeală" soldată cu trei morți și 
21 de răniți. Făcînd bilanțul ac
țiunilor lansate de patrioți între 21 
aprilie și 5 iunie, agenția V.N.A. 
menționează, citing cifre incom
plete. că în această perioadă for
țele patriotice sud-vietnameze . au 
scos din luptă în provincia Quang 
Ngam 7 500 de militari, dintre care 
5 295 americani. In același timp au 
fost distruse sau avariate 95 avi--h 
oane de diferite tipuri, 108 vehicule 
militare, 88 de tancuri și care blin
date de luptă. A fost capturată o 
mare cantitate de arme și muniții.

RIPOSTA FERMA ,
"V

HANOI 12 (Agerpres). — agen
ția V.N.A. anunță că în cursul rai
durilor aeriene întreprinse de avia
ția americană, la 11 iunie deasupra 
orașului Hanoi și a provinciilor 
Quang Ninh, Ha Bac și Lang Son 
au fost doborâte șapte avioane ame
ricane, iar altele au fost avariate. 
Pînă la data de 11 iunie,' precizează 
agenția, numărul total al avioane
lor americane doborîte în R. ’D. 
Vietnam se ridică la 2 014.

s-aa alffliil BUhrnite Mni 
s-au semnalat în Voi- 
vodina, Belgrad și zo
nele centrale ale țării.

Agenția relatează că 
pe străzile Belgradului 
curgeau adevărate to
rente, iar vîntul puter
nic a smuls crengile 
copacilor și țigla de 
pe acoperișuri. Legătu
rile telefonice dintre 
Belgrad și Zemun au 
fost întrerupte din

cosmice

Restabilirea relațiilor diplomatice între Tunisia 
și R. A. U.

Intre Tunisia și R.A.U. au fost restabilite relațiile diplomatice, 
anunță agenția France Presse. Hotărîrea guvernelor de la Cairo și Tu
nis este interpretată ca o acțiune destinată să întărească unitatea 
lumii arabe.

După cum se știe, în aprilie 1965 guvernul R.A.U. hotârîse să-și 
retragă ambasadorul de la Tunis, iar în octombrie 1966 Consiliul de 
Miniștri al Tunisiei a rupt relațiile diplomatice cu R.A.U. *

cauza avarierii cablu
lui. La Belgrad, canti
tatea precipitațiilor a 
ajuns la 50 litri pe 
metrul pătrat, iar la 
Kopar — 62 litri. S&~ 
apreciază că s-au pri
cinuit însemnate pagu
be semănăturilor și li
vezilor de pomi:' Au
toritățile au luat mă
surile care se impu
neau.

•f

spre Venus
stație interplanetară automată în 
direcția planetei Venus.

Ultima treaptă a rachetei : a fost 
în prealabil plasată pe o orbită 
intermediară de satelit artificial 
al Pămîntului, țar apoi și-a luat 
startul de pe această orbită și a 
asigurat zborul stației automate 
„Venus 4“ cu o greutate de 1 106 
kilograme.

Zborul stației automate pînâ la 
planeta Venus va dura peste patri^ 
luni.
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