
Proletari din toate țările, Jnl&țvd I .

agul roșu
r

'XTHU.Nr. 5219

Marți
2 august 

196G

4 pag, 25 bani
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

întoarcerea delegației
guvernamentale române

din Turcia V

Ea sosire pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăfeș, 
Alexandru Drăghi-ci, Iiie Verdeț, 
Gheorghe Radulescu, Iosif Banc, de 
membri ai guvernului. Au fost de 
față Argun Coban, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Turciei la Bu
curești și membri ai ambasadei.

. 1 , ' t

Duminică s-a înapoiat în Capitală, 
venind din Ankara, delegația gu
vernamentală română condusă de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care la invi
tația președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Turcia, Suleyman 
Demirel, a făcut o vizită în această 
țară.

Vizita in Danemarca
a

t

ce privește...
i

au înscris în luna iulie minerii
ULAN -BATOR

lucrările de investifii.
în- (

>

metri 
betonare — în procente cuprinse 

și 102 la sută. La acest capitol, pe 
se ridică ia 211 m 1 iar la lucrări 
de plan au fost depășite cu 22 la

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste ’Românî'a ' ~

TOVARĂȘULUI JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE MONGOLE

invitația guvernului danez,
ofi- 
ju-Socialiste România,

Gheorghe Maurer, însoțit de

ministrul afacerilor exteYne, Corne
lia Mărreșcu, va face o vizită 
cială în Danemarca, în a doua 
mătate a lunii august ax.

La
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii 
Ion

rezultate lăudabile
din Lonea, Petrila, Dîlja, Aninoasa și Lupeni care au 
extras cărbune cu un conținut de șist egal sau mai 
mic decît cel admis. Și Ia...

califafea cărbunelui...

NICOLAE CEAUȘESCU 1 
secretar general al Comitetului Central • 

al Partidului Comunist Român ; ’

In înfîmpînarea Zilei minerului

FAPTE LA ZI Luna iulie

Din carnetul corespondentului

însemnări de la un concurs

(Continuare in pag. 3-a)

muzicală 
antologia

din organizatorii reuniunilor de ti
neret. Tovarășul Duca și-a expri
mat încrederea în reușita concu.rsu- 
lui accentuînd caracterul său infor
mativ, însemnătatea pe care o are

0 La clubul muncito
resc din Petrila a avut

Pe exploatări •••

INFIîUlVTIND STINGĂ
(La cariera de calcar de la Peștera Bolii)

loc o audiție 
intitulată „Din 
muzicii populare româ
nești".

Bilanț fructuos 
în întrecere

Peste cîteva zile, întreaga țară va sărbători pe cel 
care scoate la lumină bogățiile adîncurilor — pe mi
ner. Cum întîmpină lucrătorii Combinatului carbonifer. 
Valea Jiului acest eveniment deosebit ? Prin fapte de 
muncă demne de laudă.

La producfia extrasă...
după 7 luni de muncă rodnică, sarcinile de plan, 

pe combinat, fiind depășite lună de lună, din abata
jele bazinului nostru s-au trimis la ziuă peste 39 000 
tone de cărbune cocsificabil și energetic. Deosebjt de 
vrednice s-au dovedit a fi colectivele exploatărilor 
miniere LONEA, LUPENI, URICANI, VULCAN și A- 
NINOASA; de Ia începutul anului au cumulat de
pășiri cuprinse între 16 000 și 1000 tone de cărbune. 
In luna iulie, dintre cele 7 exploatări miniere cel 
mai ridicat plus I-a obținut mina Lupeni (+ 3 678 
tonej iar dintre sectoare colectivul sectorului II de Ia 
mina Lonea. In ceea

au fost înregistrate succese in luna de curînd 
cheiată. Sectoarele de investiții de la LONEA, DILJA, 
URICANI, LUPENI, PAROȘENI și VULCAN au io St 
la înălțime; au realizat indicatorul principal 
liniari săpare plus 
între 116,5 la sută 
C.C.V.J., depășirea 
geologice sarcinile 
sută.

I 

t 

președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Aflînd cu adîncă mîhnire vestea despre pierderile umane și mate
riale provocate de inundațiile care au avut loc în orașul Ulan Bator, vă 
exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central a! Partidului Popular Revo
luționar Mongol, guvernului și poporului frate mongol cea mai sinceră 
compasiune din partea întregului popor român și a noastră personal.*

Vă rugăm șă transmiteți condoleanțele noastre familiilor celor cafe 
au pierit cu prilejul acestei calamități.

0 La Vulcan a fost 
recepționat un nou bloc 
cu 72 de apartamente. 
Și in orașul Lupeni este 
in curs de recepție blo
cul D 3 cu 66 de apar
tamente. De la începutul 
anului și pină in prezent 
în Valea Jiului au fost 
date în folosință 590 de 
apartamente confortabile.

0 Colectivul atelieru
lui de tîmpiârie al 
I.O.I.L. Petroșani a livrat 
magazinelor de mobilă 
din Lupeni și Petroșani 
18 garnituri de cameră 
combinată tip „Nădlag" 
precum și 19 canapele 
tip „Carpați".

0 Echipa de fotbal 
Jiul Petrila va susține 
miercuri după-amiază pe 
stadionul Jiul din Petro
șani un meci de verifi
care cu . o formație din 
categoria B.

0 In zilele de 4, 5 și 
6 august va avea Ioc la 
Petroșani etapa de zonă 
a campionatului de cali
ficare pentru categoria 
A la baschet feminin. 
Participă echipele cîști- 
gătoare ale regiunilor 
Hunedoara, Ploiești și 
Brașov.

FJ

Vîlcică Petre, Coșa Vasile, Mun- 
teanu Constantin. Ciunaie loan și 
Dobîrceanu Constantin erau în sea
ra aceea printre primii veniți la 
joia de tineret din Uricani. Antiaipînd 
numărul participanților, conducerea 
clubului asigurase încăperea cu un 
număr apreciabil de scaune nece
sare desfășurării concursului în 
condiții optime. Dar cum socoteala 
de acasă nu se potrivește cu cea... 
de la club, numărul celor care au 
ținut să participe 
dovedit mai mare, 
sosiți mai devreme 
grupuri noi dintre 
La un moment dat
paseră iar ultimii sosiți au trebuit 
să se mulțumească cu un loc în 
picioare. Explicația acestei frecven
te a fost introducerea, în progra
mul joii de tineret, a unui concurs 
fulger „Cine știe cîștigă" pe tema 
„Valea Jiului ieri și azi".

Cuvîntiul de deschidere în legă
tură cu regulamentul și ordinea de 
desfășurare a concursului a fost 
rostit de tov SrUtM Duca. unu1

Reflecții

la concurs s-a 
astfel că celor 
li s-au alăturat 
cei „întîrziați". 
băncile se ocu-

Față de 
plan

7o

Față de 
angajament 

%
Lupeni 102,8 102
Lonea 102,8 101
Vulcan 102,2 101
Uricani 100,8 99
Petrila 100,1 99

sectoare
Sectorul V Lonea 117 113
Sectorul I Lupeni 110 HO
Sectorul H Lonea 110 109
Sectorul V Lupeni 110 108
Sectorul VI Vulcan 109 109
Sectorul III Lupeni 108 108
Sectorul III Vulcan 107 105
Sectorul III Petrila 105 104
Sectorul IV Vulcan 105 104
Sectorul III Uricani 104 101

cunoașterea și întregirea cunoștin
țelor despTe trecutul, prezentul și 
viitorul Văii noastre.

Fețele ascultătorilor s-au luminat, 
umplîndu-se de voioșie și satisfac
ție deplină. Motivul ? Tema con-

Elegantă și con
fort — iată ce va
oieri noul
de locuințe (în fi
nisaj) din cartie
rul Livezeni.
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Jumătate
Călător fără o țintă 

precisă prin ori
care din localitățile Văii 
noastre fiind, ai posibi
litatea să vezi, să auzi, 
să reflectezi. Să vezi la 
tot pasul semnele unor 
împliniri menite să in
cinte ochiul și să bucure 
sufletul. Să auzi, din no
ianul de frînturi de dis
cuție care-ți trec pe lin
gă ureche, povestirea cu 
ton de confesiune a unui 
băiat de 20 de ani, în sa-

din întreg
lopetă pătată de vaselină 
și ulei — semne ale pro
fesiei sale — despre 
poarta sărutului' și co
loana infinitului; să per
cepi cu simțurile tale 
acea abia 
transformare 
se întîmplă 
de la o zi 
care tu i-o 
pului prezent prin com
parația cu timpul trecut. 
Să reflectezi la toate și 
să ajungi la constatarea,

perceptibilă 
în bine care 

in oameni 
la alta, pe 
atribui tim-

valabilă aici și oriunde 
la noi, că ceea ce vezi, 
auzi și simți e ceva fi
resc, ceva așteptat. Și 
dacă reflecțiile tale vin 
uneori în contradicție cu 
ceva sau cu cineva, a- 
tunci rămii descumpănit 
de parcă cineva sau 
ceva ți-a redus din bu
curia de a putea spune ; 
„aceasta e măsura tim
pului nostru".

In raportul general — 
particular, în astfel de

cazuri, primul factor al 
raportului descrește in
sesizabil și asta nu impa
cientează. Dar particula
rul iși face simțită pre
zența și atunci simți ca 
pe o necesitate interioa
ră dorința de a-1 ridicu
liza.

Relatarea pe scurt a 
cîtorva întîmplări, din 
care numele de oameni 
lipsesc intenționat, au 
darul de a supune ridi
colului 
de care

acel particular 
vorbeam.

p ta înainte cu trei 
sferturi de oră de

începerea transmiterii 
meciului din semifinalele 
campionatului mondial de 
fotbal dintre Anglia și

Portugalia. Cind la sta
ția capăt a autobuzului 
Petrila — Livezeni a a- 
părut autobuzul, cîțiva 
călători s-au îndreptat 
plini de nerăbdare spre 
ușa autobuzului. Din ușă 
șoferul anunță malițios : 
„nu urcați că am defec
țiune și nu plec". Am 
citit in ochii acelor pa
sageri care se grăbeați 
spre împlinirea unei bu
curii — bucuria de a 
vedea la televizor pen
tru prima dată la ei In 
casă un meci mare — re
gretul și un reproș mut. 
L-a văzut și șoferul. Și

I. CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)
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FOTBAL

Un meci traditional și util
Fotbaliștii de la Jiul Petrila, 

proaspăt promovați în categoria A, 
Și-ău încheiat vacanța. Săptămina 
trecuta el și-au reluat antrenamen
tele și au susținut chiar două me
ciuri amicale. Primul — cu Prepa
ratorul Petrila din campionatul ra- 
iohal, iar al doilea — In compania 
unei formații alcătuită din foști ju- 
citerl al Jiului care, după ce șl-au 
atîrnat In cui ghetele cu crampoane, 
o parte din ei au trecut să se ocupe 
de creșterea și antrenarea tinerilor 
fotbaliști.

Acest din urmă meci, disputat du
minică la Petroșani, a stîrnit inte
resul Iubitorilor de fotbal din loca- 
litâte, el venind să continue tradiția 
unor astfel de fntîlniri in orașul 
nostru. De aceea, în tribunele sta
dionului „Jiul" au poposit dumi
nică mulți spectatori. Au venii 
pentru a-i vedea la lucru pe fotba
liștii de la Jiul, care le-au oferit 
anul acesta marea satisfacție de a 
promova în prima categorie de fot
bal a țării, și care, în 24 august, 
vor evolua acasă în cadrul primei 
etape a campionatului categoriei A, 
ediția 1966-1967. Au Venit pentru a 
urmări robinsonadele Iui Crisnic, 
blocajele prompte ale Iui Nicorici, 
driblingul lui Farkaș I, păttunderlle 
iui Clurdărescu, țuturile-bombă ale 
iui Farkaș ti și Gabor, intervențiile 
salvatoare ale lui Panait.

Și spectatorii au plecat satisfăcuți 
de la Stadion. Medul a fost, in ge
neral, plăcut, disputat, aș zice chiar 
amuzant, de-a lungul celor 90 de 
minute evoluînd nu mai puțin de 30 
de jucători în ambele formații. 
Spectatorii au văzut, așadar, la lu 
cru vechea gardă a Jiului Care a 
acționat mulți ani în categoria A,x 
și care a avut în Crisnic un mare 
portar. El a făcut dovada calităților 
■ale și cu prilejul acestui meci, tar 
gestul lui Ion Vasile — de a-i în- 
mina vls-A-vls-ului său de poartă un 
măre buchet de flori — a fost fru
mos *1 onorabil. S-au reintllnit deci 
șl In acest an pe gazonul verde 
foștii jucători ai Jiului: Crisnic, 
Panait, Romoșan, Farkaș I, Pop IV, 
Dalesnu, Tttrcuș, Ciurdărescu, Ga
bor, Farkaș Ii și ceilalți cu actualii 
jucători al Jiului: Ion Vasile, Ni- 
ceară, Cazan, Crăciun, Martinovlcl.

Peisaj rustic montan, din Cimpu lui Neag,

Peionescu, CaSandra et comp, in
tr-o demonstrație de fotbal dem
nă de apreciat.

„Foștii" au demonstrat că au știut 
mult lotbal. Am văzut la ei preluări 
de mingi și stopuri perfecte, șuturi 
puternice, anticiparea fazelor, in
tervenții sigure. Acum însă kilo
gramele și anii nu-i mai ajută. Ghio
ceii din păr le reduc viteza și im
petuozitatea. De, anii nu iartă I

„Actualii", printre care am zărit 
citeva „noutăți", au demonstrat .-și 
ei că știu fotbal. Ei s-au mișcat cu 
multă ușurință în teren, au com
binat inteligent și în viteză, mai 
ales pe partea dreaptă, unde Mar- 
tinovici a fost cel de totdeauna,' au 
Vădit multă poftă de joc, au șutat 
mult și periculos la poartă. Este 
adevărat însă că nu li s-a opus o 
rezistență prea dirză din partea ad
versarului, a cărui greutate o pu
tem aprecia numai la... propriu. 
Scorul de 7—3 în favoarea echipei 
lui Cazan interesează mai puțin. 
Ceea ce interesează pe toți iubitorii 
fotbalului din Valea Jiului este că 
echipa antrenată de Eugen Mladin 
se pare Că se află într-o bună dis
poziție, că se antrenează cu sir- 
guință pentru a ne aduce în con
tinuare Satisfacțiile pe care le aș
teptăm

Fină la reluarea campionatului 
categoriei A de fotbal, în 24 august. 
Jitii va mal susține o serie de in- 
tîlniri, în cadrul cărora echipa se 
va Omogeniza, își va îmbunătăți sti
lul de joc. și considerăm că va 
reuși să se încadreze satisfăcător în 
rîndul celor mai bune echipe de 
fotbal din țară. Duminică, 7 august, 
de pildă, îi vom putea urmări pe 
fotbaliștii noștri jucînd în compa
nia formației U.T.A. în cadrul ,.Cu
pei de vară", iar peste o săptămîhă. 
el se vor deplasa Ia Craiova unde 
vor întîlni formația locală Știinta în 
cadrul aceleiași competiții. Joi, 11 
august ne va vizita formația S. K. 
Rostov (Uniunea Sovietică), dumi 
nici 17 august, vom primi, tot acasă, 
replica formației Politehnica Timi
șoara In cadrul „Cupei de vară", 
lat miercuri 24 august — lovitura 
de începere In ediția 1966—1967 a 
campionatului categoriei A de fot
bal.

Comentarii 
pe marginea 
campionatului 
mondial de fotbal

LONDRA 11 (Agerpres). — Deși 
întrecerile campionatului mondial 
de fotbal s-au încheiat, totuși co
mentariile continuă. Se fac deela- 
rații, se fac bilanțuri, se alcătuiesc 
formații etc.

După finală, Alf Ramsey, antrei.o- 
rul echipei Angliei, câștigătoarea 
trofeului, a declarat: „Am ajuns și 
la îndeplinirea pronosticului, făcut 
cu doi ani în urmă, și evident sînt 
foarte mulțumit de acest lucru. A 
fost o finală magnifică, contra unor 
adversari valoroși Prelungirile au 
permis echipei cu o condiție fizică 
superioară să se impună".

De partea cealaltă, H. Schon, an
trenorul formației R. F. Germane a 
spus; „Englezii au fost adversarii 
cei mai curajoși și ei merită titlul 
de campioni ai lumii. Conducăto
rul lor de joc, Bobby Charlton 
este extraordinar, Irezistibil".

★
De-a lungul întregului turneu fi

nal, Anglia, noua campioană a lu
mii, a făcut un singur maci nul 
(0—0 cu Uruguay în partida de 
debut). Cîștigâtorii cupei „JuleB Ri
mei" au marcat în 6 meciuri 11 go
luri și au primit 3. Primul gol pri
mit de portarul echipei Angliei a 
fost marcat de Eusebio, golgeterul 
competiției, care a transformat o 
lovitură de la 11 metri în partida 
din semifinală. Cele 11 goluri ale 
campionilor lumii au fost realizate 
de HtirSt (4), Bobby Charlton (3), 
Hunt (3) și Peters.

★
Cealaltă finalistă a campionatului 

mondial, R. F. Germană, a înregis
trat și ea un meci egal (0—0 cu 
Argentina). Atacul său a marcat ÎS 
goluri, âvîlld un golaveraj inferior 
campionilor : 2,5 față de 3,6.

★
Cel mai eficace atac este cel al 

Portugaliei cu 17 goluri. El este ur
mat în ordine de atacul R. F. Ger
mane Cu 15 goluri în 6 meciuri, 
Angliei cu 11 goluri în 6 partide și 
Ungariei cu 8 goluri în 4 înțîlniri.

*
Primul gol al turneului final a 

fost marcat de Pele, în minutul 13 
al partidei Brazilia — Bulgaria, iar 
ultimul a fost înscris de Hurst (An
glia), în minutul 120 al finalei.

Drumetind prin munții Retezatului
Plecâm în zorii zilei din orașul 

Uricani. Autobuzul ne transportă 
spre Cîmpu lui Neag. De aici o 
pornim pe jos. Străbatem distanța 
pînă la Bordul Izvorului. Poposim 
la Gura Butii. Miresme dulci, îm
bietoare, aromate de nectarul Ho
ților se împtăștie în aer. Ne aflăm 
la 1 000 m altitudine. Mai înain
tăm încă 100 m și intrăm în Gîltna 
cu Fagi. Avem în dreapta dealul 
Străunele cu brazi înalți inșiruiți 
pe culme. Traversăm un culoar În
tunecos, iolosind ca ghid marcajul 
— o cruce roșie. Umbra ne învă
luie sub îngusta fîșie de cer întinsă 
pe grebenii munților. După încă un 
ceas de drum, se deschide în fața 
noastră o priveliște îneîntătoare 
Valea Bufii. Urcăm spre stîneie 
„La Fețe" situate lă cota 1 510 m. 
Ne optim la cabana Buta unde am 
fost găzduiți o după-amiază și o 
noapte, în încîntătorul refugiu tu
ristic.

In dimineața zilei următoare con
tinuăm itinerariul. In lumina irizată 
a răsătitului de soare, în razele 
piezișe ce se tăsfrîng în lumini
șuri, ieșim din pădure tăind de-a 
dreptul coasta Bufii, Traseul nr. 2 
pe care-1 parcurgem, de aici în 
colo, este comun cu traseul nr. 13. 
Suim pe o cărăruie îngustă pînă în 
șaua Plaiului Mic. Privim. De aici 
se vede foarte bine piciorul Pele- 
gil și Coama Silve lului. Pășim pta-

In cadrul Spartachiadei de vară 
~ etapa orășeneazcă — duminică 
au avut loc întrecerile etapei a Ill-a 
la ramurile: tir, popice, handbal ți 
semifinalele la fotbal, la care au
participat peste 100 de tineri. Din 
cauza timpului nefavorabil, nu S-au 
putut organiza întrecerile de ci
clism, înot și atletism, ele ur- 
mînd să aibă loc în cursul acestei 
săptămîni.

Cu ocazia întrecerilor disputate 
am cunoscut pe primii campioni ai 
actualei ediții a Spartachiadei de 
vară, sportivi care vOr reprezenta 
orașul nostru la etapa interraională 
și regionala.

La poligonul de tir din Petroșani, 
cei 6 concurent! aparțintnd asocia
ției sportive Utilajul Petroșani, s-au 
întrecut la proba de 10 focuri cul
cat nerezemat. Primul loc a fost 
ocupat de Ștefan Cîmpeanu care a 
totalizat 81 puncte, urmat de Con
stantin Berzan cu 77 puncte și Nyu- 
iaș Andrei cu 73 puncte. Cu totul 
nejustificată a foet lipaa trăgători
lor din localitățile Aninoasa, Pe
trila, Paroșenl și Uricani, cu țoale 
că asociațiile sportive respective au 
fost anunțate din timp.

Intîlnirea de handbal care a avut

Terenuri de sport
întreaga Vale a Jiului poartă Iti 

mod pregnant amprenta înnoirilor 
Jn centrele miniere Lonta, Petrila 
Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani s-au înălțat, In anii noștri, zeci 
fi sute de blocuri Insumind mu de 
apartamente. Spre a face odihna 
celor ce trăiesc în noile cartiere 
plăcută și reconfortantă, în jurul 
blocurilor au fost amenajate «pății 
verzi cu iarbă mătăsoasa șl fiori. 
Și totuși le lipsește ceva acestor 
cartiere, locurile de joacă pentru 
copii. Există e drept citeva solarii 
pentru cel mici dar copiii mai răsă- 
rlțl consideră că nu-i de demnita
tea lor să se dea huța în leagăn. 
Imprumutlnd numele Iul Mozet cui 
Ivănescu ei joacă handbal, sau se 
cred Pele in persoană bătînd min
gea din zori și pînă seară.

Din lipSă de terenuri Sportive 
simple, amenajate în noile cartiere, 
copiii bat mingea pe zonele verzi 
Privindu-i ai două sentimente dia
metral opuse: regretul că se de
teriorează un lucru frumos, creai 
prin muncă și ehtUZlasm uman co
lectiv, și bucurie văzJnd Joaca pil . 
nă de fericire a odraslelor noastre 
Dar nu te poți transforma intr-un 
fel de Cerber Și să interzici cu de- 
săvîrșire copiilor să se joace. Am 
fi cruzi ți nedrepți interzicîndu-le 
această bucurie a copilăriei. Pînă 
și oamenilor mari le place să bală 
mingea. N-o fac însă, din respect 
față de munca semenilor lor care 
au amenajat aceste spații verzi, și 
chiar a lor, deoarece aproape cu 

gul acestei lumi de basm captivați 
de iatmecui naturii, scrutînd cu 
nesaț depărtările.

Coborim mai mult spre miază
noapte pe o potecă întunecoasă cu 
lespezi mari de piatră. O strungă 
luminoasă se deschide brusc. Se 
dezvăluie Gura Bucurai cu toate 
irumusețile el. Traseu) nr. 13, uri 
cerculeț cu un punct albastru m

Itinerar turistic
mijloc, se ramifică Ia stînga prin 
dreptul Taurilor Păpușii, pe Va
lea Lăpușnicului Mare. Lăsăm în 
stînga lacurile Ana și Lla, ochiuri 
de cleștar în inima Retezatului 
Grohotișurile sînt din ce in ce mai 
dese iar urcușul mai anevoios.

E ora 10 dimineața. Niște mo 
gildețe de-abia se conturează pe 
vîrtul zimțat ai Sliveiului. Oricum 
te-ai întoarce să privește nu deslu
șești decit numai spinări goale de 
munți, iezere și căldări glaciale.

Seara se lasă într-o liniște spec 
trală. Obosiți de drumeție ne strîn- 
qem in jutul focului de tabără 
Noaptea ni s-a părut scurtă. La ora 

lăsăm totul in cort și tăcem o 
escală pe Peleaga. La poalele ei he 
intlmpină lacul Ghimpele. După Cî- 
teva ore de urcuș continuu sîntem 
sus ia 2 509 m, pe Vițiul Peleaga

ioc pe terenul Jiul din Petroșani 
intre echipele Utilajul $1 Voința Lu
pani. a dat clștig de cauză jucăto- 
rllor de la Utilajul cu 11—9.

La arena de popice „Viscoza" din
I upeni 3 echipe masculine s-au în
trecut pentru cucerirea primului loc 
la această ramură sportivă. Pre- 
zentînd o echipă mai omogenă, fi
latorii din Lupeni s-au clasat pe 
primul loc cu 780 p.d. Locul II a 
revenit echipei minerilor din Uri- 
câni cu 712 p.d., Constructorul Lu
peni ocupînd locul in cu 709 p.d. 
S-au remarcat popicarii: Vereș Be
la și Vișan Dumitru de la Uricani, 
Daatcu loan, Hâș Viorel si Cătănaș 
Vasile de la Viscoza, Vasiu Petru 
și Alexandru Constantin din echipa 
constructorilor din Lupeni. In semi
finalele la fotbal, reprezentanta 
preparatorilor petrileni a obținut 
victoria cu 3~—1 In dauna jucăto
rilor de la fabtica de pline, iar cei 
de la Aninoasa au clștigat prin ne- 
prozentarea celor de la I.P.I.P. Live- 
zenl, astfel că marți, 2 august 1966, 
se vor tnttlnl în finală jucătorii de 
la Preparația Petrila șl Minerul 
Aninoasa.

S. BÂLOI
activist C.S.O.

în noile cartiere
toții au participat la acțiunile pa
triotice organizate în acest scop. 
Atuhci cate-i soluția ? Ea există 
chiar și in planurile de slstemațț- 
zare, lipsește doar In mod concret 
în aproape toate cartierele noi din 
Valea Jl-ultri : Amenajarea de tete- i 
nuri sportive simple. E oare ața 
de greu să se amenajeze în cartie
re terenuri de handbal în 7, ori 
volei! Credem că un asemenea te
ren nu este mai costisitor docil a- 
menajarea unei zone verzi pe a- 
ceeași suprafață. Resurse locale, a- 
vem. In toată Valea Jiului se gă
sește zgură roșie din belșug, iar 
amenajarea bazelor sportive se poa
te face prin muncă patriotică a ti
nerilor mobilizați de organizațiile 
U.T.C., de pionieri și școlari. O 
dată pornită această acțiune, sîntem 
siguri că la îndemnul organizațiilor 
de partid, a comitetelor de bloc și 
deputation toți locuitorii cartieru
lui își vor aduce contribuția la a- 
rflenajarea lor.

In anii noului cincinal, în cen
trele miniere din Valea Jiului vor 
apare noi cartiere de blocuri In
sumind aproape 8 000 de aparta
mente. Sfaturile populare vor tre
bui să. vegheze ca planurile de 
sistematizare să cuprindă tezenuri 
de joacă și sportive simple cît mai 
multe și judicios amplasate crein- 
du-se în acest fel condiții de prac
ticate a sportului în aer liber, evi- 
tindu-se totodată în acest fel dete
riorarea spațiilor verzi 

înalt și lainic se ridică in dreapta 
vîrtul Retezai. Legenda spune că 
aici, demult, cînd iii tara noastră 
tratau uriași, Retezatul at fi avut 
piscul ca și ceilalți munți. Un u- 
tiaș însă, trăind în dușmănie cu alți 
uriași, vecini de-ai săi, a aruncat 
cu tttinie un Her de plug care s-a 
lovit de munte retezîndu-i vîriul. 
De atunci el a rămas așa. cum se 
vede și astăzi. In stînga lut se în
tinde Custura Retezatului iar în 
dreapta vîriul Bucura și Custura 
Bucurii care lac legătura intre ‘vîr- 
ful Retezat și Vîriul Peleaga. Prin 
lentila binoclului zărim dincolo de 
Peleaga vîrtul Păpușii și Custura 
Păpușii, ce cobară în zig-zag spre 
Valea Pelegii. Sîntem oaspeții a- 
cestor monumente ale naturii, ai 
crestelor pe a căror picioare în
guste săltă sprintene caprele negre. 
Inspirăm adine aerul ozonat și ră
coros ce pares are un gust dulceag 
ii apos de zăpadă topită. Sorbim 
din priviri depărtările. Cine ne-a 
ttdus pe aceste spintecători de mun
te ? Dragostea pentru frumos. Co
borî tn din nou. Poposim iarăși în 
Cort. Pentru ziuă următoare ne pro
punem Să vizităm alte meleaguri.

Zilele de excursie s-au scurs re
pede. Ne întoarcem spre casă au- 
cînd în inimi inegalabilele frumu
seți ale Retezatului.

V&letiu COANDRA$
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Educația patriotică a tinerilor 
o chestiune de răspundere

H

Iormarea la tineri a trăsăturilor 
moralei comuniste necesită o edu
cație permanentă și multilaterală. 
După cum au arătat șl documen
tele celui de-al VIII-lea Congres al 
U.T.C. educația patriotică a tinerei 
generații se desfășoară în două di
recții importante: educația în spi
ritul patriotismului socialist șl edu
cația în spiritul internaționalismului 
proletar. In acest sens, comitetul 
U.T.C. de la preparația Lupeni a 
desfășurat o vie activitate folosind 
forme care se adaptează la speci
ficul muncii din întreprinderea 
noastră.

Una din acțiunile inițiate de co
mitetul U.T.C. a fost cunoașterea 
frumuseților și bogățiilor patriei 
noastre. In această direcție s-au 
prezentat o serie de expuneri ca de 
exemplu: „Munții Retezat", „Cen
tre industriale pe cursul rîului Jiu'*, 
care au avut ca urmare lărgirea ori
zontului de cunoștințe al tinerilor 
noștri. Pentru ușurința fixării idei- 
loi s-au folosit hărți sugestive *— 
făcute de un colectiv de tineri din 
întreprindere pe care erau trasate 
itinerarele respective, s-au organi
za* excursii de 2—3 zile în munții 
Retezat și chiar vizionarea, în co
lectiv, a jurnalelor de actualitate 
cate prezentau obiective economice 
^despre care s-a vorbit în cadrul 
expunerilor. Aceste acțiuni au stîr- 
nit interesul tinerilor. In discuțiile 
care au urmat expunerilor mulți 
dintre el, manifestîndu-și dorința Ca 
aceste acțiuni să fie permanentizate, 
au sugerat noi teme șl chiar forme 
mai atractive de prezentare a lor.

Din experiența acumulată pînă 
acum am ajuns la concluzia că 
aceste acțiuni ar avea o eficacitate 
mai mare dacă materialul ar fi în
tocmit și expus de cadre didactice 
eu o pregătire corespunzătoare. De 
asemeni, credem că ar fi foarte util 
să găsim în librării diafllme cu te
me adecvate acestor acțiuni.

Merită subliniată inițiativa orga
nizației de bază nr. 3 spălare care 
a organizat o expoziție cu cele mai 
frumoase vederi din țară și un ori
ginal concurs care s-a desfășurat 
astlel: Din expoziția prezentată s-au 
luat un număr de 2—3 vederi. Tî- 
nărul Care le lua trebuia să vor
bească despre tot ce cunoștea în 
legătură cu localitatea prezentată în

Pe urmele materialelor publicate

S-au luat măsuri 
de îndreptare

In ziarul „Steagul roșu" nr. 5 192 
din 1 iulie a- c., a fost publicată 
însemnarea „Gospodarii mai au 
probleme de soluționat'1. In această 
însemnare erau criticați gospodării 
de la O.C.L. Produse industriale 
care nu iau măsuri de adăpostire a 
mobilei ce se găsea afară, lingă 
magazinul de mobilă din locali
tate.

In legătură cu cele semnalate, 
conducerea O.C.L. Produse indus
triale Petroșani arată în răspunsul 
trimis redacției că „s-au lupt mă
surile necesare pentru adăpostirea 
mobilei în depozitele de care dis
punem în prezent, evitîndu-se astfel 
eventualele degradări ale mobilei 
din cauza intemperiilor".

Nu se putea oare face acest 
lucru mai din timp ? Noi credem că 
da...

*

In articolul intitulat „Fisuri în 
atitudinea față de muncă, față de

Noi tipuri de ceasuri 
românești
TIMIȘOARA. — In ultima peri

oadă întreprinderea de specialitate 
din Arad a introdus în. fabricație 
noi tipuri de ceasuri. Unul din 
acestea este destinat birourilor, la
boratoarelor, sălilor de așteptare. Un 
altul, pentru gospodine este mon
tat într-o carcasă din material 
plastic în culori pastel, cu 14 pietre 
și tragere la 8 zile. Ceasul este 
prevăzut cu un avertizor reglabil. 

vederea respectivă. Acest original 
concurs a stimulat foarte mult do
rința tineretului nostru de a citi și 
cunoaște temeinic geografia patriei. 
Unii tineri, ca de exemplu Andre- 
ieș Constantin și Ancuța Dumitru au 
dat răspunsuri bine documentate.

Pentru o mai bună cunoaștere a 
activității economice din Valea Jiu
lui am organizat o serie de vizite 
la preparațille CorOeȘti și Petrlla, 
U.R.U.M.P. și Vlscoza Lupeni.

In mod asemănător s-au inițiat ac
țiuni pentru cunoașterea istoriei po
porului, a vieții și activității perso
nalităților proeminente din trecutul 
poporului nostru. Cu acest prilej 
s-au prezentat prelegeri despre 
Avram lancu, Horia, Cloșca și 
Crișan, N. Bălcescu, precum și 
numeroase expuneri pentru cunoaș
terea realizărilor și a minunatelor 
perspective care se deschid in dez
voltarea economică a țării noastre.

O altă formă de educație patrio
tică pe care am căutat să o adap
tăm la posibilitățile noastre este în
grijirea monumentelor istorice. In 
curtea preparației se găsesc două 
plăci comemorative care cinstesc 
memoria minerilor căzuți la 6 au
gust 1929 in lupta pentru obține
rea unor condiții mai bune de viață.

De aceste plăci comemorative se 
ocupă — prin rotație — flecare or
ganizație de bază U.T.C. Periodic au 
loc în fața lor intîlnlri cu vechi mt- 
lltanți ai mișcării muncitorești care 
au luat parte la aceste lupte. Evo
carea acelor momente trezește in su
fletul tinerilor admirația pentru cei 
care s-au jertfit pentru ca noi as
tăzi să ne bucurăm de o Viață fe
ricită, entuziasmul de a munci cu 
mai mult elan pentru ca această 
jertfă să nu ii fost zadarnică.

In general, în activitatea noastră 
am înregistrat o serie de succese 
care ne dau încredere în forțele de 
care dispunem. Acestea însă nu ne 
mulțumesc. Avem posibilități să Ob
ținem rezultate mai buhe, dar a- 
ceasta presupune să folosim forme 
cit mai atractive cu un bogat con
ținut de idei care să corespundă 
exigenței uteclștilor de Ia prepara- 
ția Lupeni.

ALMAJAN ȘTEFAN 
locțiitorul secretarului 

Comitetului U.T.C. de la preparația 
Lupeni

om", publicat în ziarul „Steagul 
roșu" nr. 5 183 din. 21 iunie 1966, 
era criticată atitudinea necorespun
zătoare manifestată la locul de 
muncă de către lucrătoarele frize
riei nr. 3 din orașul Lupeni.

Raspunzînd redacției, conducerea 
cooperativei „Deservirea", de care 
aparține unitatea de frizerie nr. 3, 
arată că cele semnalate în articol 
sînt juste. împotriva lucrătoarelor 
unității de frizerie nr. 3, care s-au 
făcut vinovate de abaterile semna
late în articol, au fost luate mă
suri de sancționare.

Ce fel de sancțiuni le-a aplicat 
acestora, conducerea cooperativei 
din Lupeni a „uitat" să ni le in
dice. Așteptăm de data aceasta un 
răspuns concret.

însemnări de Ia un concurs
(Urmare din pag. l-a)

cursului le dădea prilejul să-și ve
rifice cunoștințele intr-un „examen' 
minuțios. S-au difuzat buletinele de 
concurs, s-au citit întrebările dîn- 
du-se indicații și detalii. La puțin 
timp, un număr mare de tineri s-au 
îndreptat, gălăgioși și înfierbântați 
de nerăbdare, spre masa juriului 
pentru a depune buletinele. Apoi 
s-a anunțat pauza concursului după 
care tinerii s-au antrenat la dans, 
iar tov. Duca, împreună cu al ti 
cîțiva tovarăși din activul U.T.C 
au examinat cu atenție răspunsu
rile participanților stabilind puncta
jul. Nu peste mult timp s-a anunțat 
și rezultatul concursului. Toți erau 
numai ochi și urechi.

In sală emoții. Și iată că „juriul" 
a anunțat că pe primul loc s*e ele* 

I sat utecistul Diacon u Cornel, cu

Jumătate
(Urmate din pag. i-a)

i-a pirul râu pentru slă
biciunea lui (probabil 
„defecțiunea" i-o dictase 
dorinfa lui de a se aciua 
mal repede pe la vreun 
prieten din Petrila Care 
avea televizor). Pini la 
urma a învins omenia 
din el și pasagerii au 
căpătat permisiunea sd 
urce în autobuz. Ce va 
ti răcind șoferul ia ce
lălalt capăt al liniei (căci 
a ajuns cu bine la ca
păt) ? Va fi reușit să-Și 
învingă din nou tentația 
— rod al individiialis-

liMn dispariție 
a mi eiilie

Mal era o oră pînă ta siirși- 
tul șutului. Pe vatra abatajului 
rit. 601 de la Sectorul UI al mi
nei Lonea se alia cărbune din 
belșug; se pușcase cu cîțva 
timp în urmă. Deodată, trans
portorul s-a oprit; se Ivise o 
defeefiune. Brigadierul, minerul 
Căjocaru Ioan, a trimis de ur
gență după' oamenii din briga
da Complexă însărcinată cu în
treținerea utilajelor electro
mecanice din sector, echipa

IN OBIECTIV : 
cei care pătează 

onoarea colectivului

condusă de Csekeldi Ftahcisc. 
investigațiile au durat aproxi- \ 
tnativ o jumătate de oră, dar 
n-a fost chip să se dea de ur
ma echipei. Abia măi tîrziu s-a 
aliat că Csekeldi, împreună cu 
ai săi cinci ortaci, au... tulit-o 
spre ziuă.

Au fost găsit! în biroul mai
ștrilor. Discutau aprins. Tema 
convorbirii: „despre munca de
pusă de-a lungul schimbului" 
— au explicat ei.

— Și de ce ați plecat cu o 
oră mai devreme din mină ț — 
au lost întrebați.

— Meciul de la Londra, tra
te; la ora 16 începe transmisia, 
la televizor. Ce nalba, mi în
țelegi ?

— Dar afiafi eă ia unul din 
abataje s-a defectat un trans
portor pe care n-are cine-1 re
para. $-apoi nu pot înțelege de 
ce a fost nevoie să ieșîți din 
mină cu 3 ore înaintea trans
misiei ?

Cum băiefii sint cuprinși de 
uraganul patimilor regelui spăr
turilor iată-i pășind vina CU 
precizia lui Eusebio. Csekeldi. 
șeiul echipei: „Am lăsat pe a- 
jutorul meu, pe Șoit". Șoit: 
„Eu am lăsat pe Marcu, revi
zorul de transportoare", Mar* 
cu: (ajuns pe tușă) N-a mai 
avut cui pasă... Și Ostiei,

misterioasa dispariție a fost 
pe deplin elucidată 
iar echipa lui Csekeldi 
cu „mustrare" sancționată.

Francisc VETRO

nouă răspunsuri exacte. Pe lotul ÎI, 
la egalitate de puncte s-au aflat 
concurenții Goșa Vasile și Muritea- 
nu Dumitru, iar pe locul III. tot 
la egalitate de puncte, s-au situat 
Vîlcică Petru și Bdythe Ștefan. Au 
urmat întrebările de baraj pentru 
desemnarea locurilor H și 111 în 
clasament.

La întrebările puse, Munteanu Du
mitru nu a întimpinat nici o greu
tate. Raspunzînd cu siguranță el 
s-a clasat pe locul 11. La rîndul 
său concurentul Vîlcică Petru a 
răspuns prompt la întrebări ceea 
ce i-a adus locul III în concurs.

Sunetul puternic al unei trom
pete a anunțat înclinarea premiilor. 
In fața juriului s-au prezentat ciș- 
tigătorii. Sțrîngeri de mină, felici
tări, aplauze entuziaste. Toate ur
mate de ritm melodic», tineresc ca
re a invitat pe palticipanți la dans,

din întreg
mului t Mi-at fi plăcut 
s-o învingă încă o dată.

JLf agatlnul cu auto- 
servire din car

tierul Livezeni, simbălă 
seara, cu zece minute 
înainte de închiderea 
pentru public. In toate 
taloanele se mai ser
vește încă. Numai vîn- 
zătoarea de la „colonia
le" își numără banii. E 
tinără. Cumpărătorul 
din fata raionului e pri
mit cu un refuz. Se uită 
nedumerit la ceas apoi 
ia celelalte raioane unde 
încă se Vinde. Vînzătoa- 
rea ii surprinde privirea

semnificativa t „degeaba 
Vă Uitați, nu mai ser
vim". A servit totuși. A 
servit deși cumpărătorul 
nu i-a reproșat nimic. 
Poate doar privirea lui 
să ti lost o mustrate 
pentru ea. Și de data a- 
cgasla pornirea cea rea 
a fost învinsă.

O zi oarecare la 
grădina de vara 

„Parc" din Petroșani. 
Clientul caută din ochi 
pe ospătar dat fi întil- 
nește pe responsabil. „Ci
ne servește la masă, vă 
rog „intîi ia loc („ia" 
și nu „luafi") la masă și 
apoi întreabă". De aici 
discuții despre politețe 
și obligativitate prOieSiO- 
nală, In care ultimul CU*

I.C.R.T.I. și O.C.L. Produse industriale
PETROȘANI

A XIXȚĂ 
publicul consumator c& s*a pus in vi Bi
zare, prin magazinele de specialitate 
din Valea Jiului, UN BOGAT SORTIMENT 
DE STOFE PENTRU MOBILA DIN PRO
DUCȚIA INTERNA Șl DIN IMPORT. Do
ritorii pot gâsi la alegere sortimentul 
preferat.

Lapte proaspăt pasteurizat
Primiți zilnic la domiciliu pe bază de 

abonamente deoadale, chenzinale sau lu
nare, cu plata anticipat.

Abonamentele se tac pentru cartierele 
„Carpalf* și „Livezem" din Petroșani, ia se
diul Direcțiunii O. C. L Alimentara Petro
șani, sir. Republicii nr. 102, telefon 270.

PROGRAM DE RADIO
3 august

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
Program muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri, muzică; 6,45 Program mu
zical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport, Buletin meteo-ru
tier; 7,15 Aranjamente pentru fan
fară; 7,30 Ritmurile dimineții; 7,45 
Salut voios de pionier,- 8,00 Suma
rul presei; 8,08 Soliști de muzică 
populară; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: în
țepăturile de insecte,- 9,35 Muzică 
populară; 9,45 Recital de harpă Ni* 
Cr.nor Zabaleta,- 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Cîntece de Emil Le- 
rescu, 10,15 Melodii și instrumen
te populare; 10,30 EMISIUNEA LI* 
TERARÂ PENTRU ȘCOLARI; 10,55 
„Cantata Patriei" de Laurențiu Pro- 
feta,- 11,20 Limba noastră (reluarea 
emisiunii din 2 august); 11,30 Or
chestra de coarde Constantin Bîr- 
san; 11,45 Muzică populară,- 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 12,10 Teatrul muzical din 
Constanța prezintă fragmente din 
opereta „Mam' zelle Nitouche" de 
Herve,- 12,30 Cîntă corul ansam
blului Sfatului popular al Capitalei; 
12,45 Concertul nr. 1 în Mi bemol 
major pentru pian și orchestră de 
Liszt — solist Valentin Gheorghiu; 
13,07 Mu2ică ușoară; 13,30 Muzică 
populară,- 14,00 BULETIN DE3ȘT1RI. 

TELEV1Z1LNE
2 august

18,00 Pentru copii și tineretul școlar: Filmul: „Băiatul care făcea 
totul pe jumătate"; Înotul... în zece lecții (IX); Pe ulițele satului româ
nesc — transmisiune de la Muzeul Satului; 19,00 Telejurnalul de seara; 
19,15 Telecronica economică : Oameni la pupitre" — emisiune despre .au
tomatizare și calificarea superioară,- 19,35 Recital poetic: Ion Barbu, 19,50 
Film serial: „Supraviețuitorii; 20,15 Seară de teatru. „Scurtă convorbiră" cu 
Valentina Levidova. Interpretează colectivul Teatrului de Stat din Sibiu. 
In pauze : Preludiu „Mamaia — 1966“ — poșta televiziunii; 22,30 Tele
jurnalul de noapte, 22,40 Buletinul meteorologic, 22,45 închiderea emi
siunii.

vlnt l-a avut... responsa
bilul. Halal 1 Mă gîndeam 
la proverbul românesc 
„Vorba dulce, mult adu
ce". Lui ce i-a adus vâr- 
ba rea ? Că de servit, 
clientul a fost servit. Și 
onoarea localului a fost 
salvată de ospătar.

/umătăți de măsură 
din întregul care, 

se numește OMENIE. 
Particularul, rod al in
dividualismului, a scos 
capul deși a tre
buit să și-l ascundă 
din nou. Dar atunci ci rid 
nu și-l ascunde ? Atunci 
opinia colectivului tre
buie să arunce ANATE
MA asupra lui. să se îm
plinească întregul la ca
re avem dreptul.

Buletin meteo-rutier; 14,08 Sport. 
Poșta sportivă radio de Ion Ghi- 
rilă,- 14,15 Piese de estradă; 14,40 
Arii din opere, 15,00 Program de 
doine șl jocuri; 15,30 Caleidoscop 
muzical,- 16,00 RADIOJURNAL. 
SpOrt. Buletin meteorologic; 16,15 
Muzică ușoară; 16,30 Goncertul în 
Re major pentru vioară șl orches 
tră de Constantin Bobescu ■— solist 
compozitorul; 17,03 Cîntă sextetul 
vocal feminin „Perlnița"; 17,15 OBI
CEIURI ȘI TRADIȚII POPULARE 
RGMANEȘTI; 17,30 Cîntecul săptă- 
mînii : „Patrie sfîntă" de loan Chi- 
rescu, versuri de Maria BanUș; 
17,50 Program de tartgouri; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Muzică ușoa
ră; 18,25 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Melo
dia zilei : „Să mă ierți" de Robert 
Flavian,- text și interpretare Marga
reta Pîslaru; 19,35 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Concert de melodii ro
mânești; 20,50 Gintă Nilla Plzzi,- 
21,05 EDIȚIE RADIOFONICĂ' Geor
ge Coșbuc: Poezia sociali; 2ț,25 
MELODII MAGAZIN : Emisiune mu- 
zical-distractivă; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport, Buletin meteorologic; 
22,20 Muzică ușoară; 22,35 Momen
te muzicale de Schubert; 22,50 Mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN -DE 
ȘTIRI.



STEAGUL ROȘU

ViRTR iNTEmURTiOMIILfi
SITUAȚIA DIM VIETNAM

Americanii au bombardat 
zona demilitarizată

HANOI 1 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 30 iulie,; avi
oane americane de tipul „B-52" au 

' bombardat pentru prima dată o lo
calitate aflată în partea de sud a 
zonei demilitarizate, la numai 1 km 
de rîul Ben Hai, linia de demarca
ție militară provizorie. In aceeași 
zi, un purtător de cuvînt al arma
tei americane de la Saigon a recu
noscut în mod deschis această ac
țiune. Intr-o scrisoare de protest a- 
dresată Comisiei internaționale 
supraveghere și control 
de către Misiunea de 
înaltului comandament 
Populare Vietnameze se

„Acesta este un act de agresiune 
extrem de primejdios, întreprins de 
imperialiștii americani, care încalcă 
statutul zonei demilitarizate și acor
durile de la Geneva 
privire la Vietnam, 
zonei demilitarizate de 
„B—52" demonstrează
carea lor de a contracara înfrîn- 
gerile suferite de corpurile expedi- 
ționare din Vietnamul de sud, im
perialiștii americani nu dau înapoi 
de Ia nici un act de război, nici 
chiar de la violarea zonei tampon 
dintre Vietnamul de nord și de sud, 
creînd prin aceasta o situație ex
trem de primejdioasă în această 
parțe a lumii.

Misiunea de legătură declară că 
guvernul S.U.A. și administrația de 
la' Saigon vor trebui să-și asume

de 
în Vietnam 
legătură a 
al Armatei 
spune :

din 1954 cu 
Bombardarea 

către avioane 
că, în încer-

întreaga răspundere pentru toate 
consecințele actelor întreprinse de 
ei în zona demilitarizată.

Misiunea de legătură cere ca Sta
tele Unite și administrația de la 
Saigon sa pună capăt imediat acte
lor de război de acest fel, precum 
și tuturor celorlalte acte de violare 
a statutului zonei demilitarizate", se 
spune în încheierea mesajului.

★
SAIGON 1 (Agerpres). — PatriO- 

ții sud-vietnamezi au dat un atac 
asupra unei unități a celei de-a 
25-a divizii de infanterie ameri
cană, care a durat timp de două 
ore, provocînd pierderi unității a- 
mericane, care ia parte la operațiu
nea „Paul Revere".

Agenția de presă americană Uni
ted Press Internațional semnalează 
pătrunderea a 9 batalioane ale for
țelor de eliberare națională din 
Vietnamul de sud în regiunea din 
imediata apropiere a Saigonului, ac
țiune caracterizată ca „fără prece
dent". Patru dintre acestea se află 
ascunse în cătunele și satele aflate 
la aproximativ 15—18 mile de Sai
gon, iar alte patru sînt ascunse, 
potrivit presupunerilor agenției, 
printre locuitorii aflați în raza de 
10 mile de la Saigon. Ultimul din
tre aceste batalioane, s-ar afla chiar 
în orașul Saigon răspîpdit printre 
locuitorii orașului, care îi sprijină 
pe luptătorii Frontului National 
Eliberare din Vietnamul de sud.

de

Situata din Nigeria 
continuă să rămînă confuză

ALGER 1. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Re
beliunea declanșată vinerea trecu
tă de către o fracțiune a armatei 
nigeriene pare să fi atins o nouă 
faza. Luni dimineața locotenent-co- 
Ionelul Yakubu Gowon, reprezentînd 
grupat disident al armatei, care a 
cfeelanșat rebeliunea, a făcut o de
clarație radiodifuzată în care a a- 
nunțat că a. preluat puterea în 
geria și funcția de comandant 
prem al forțelor armate.

Yakubu Gowon a confirmat
generalul Ironsi, șeful guvernului 
militar nigerian, a fost reținut de 
unitățile rebele la Ibadan, dar a 
declarat dă nu știe unde se află 
acesta. EI a menționat că sub con
ducerea sa, politica de unificare a

Ni- 
su-

Că

Nigeriei, prin înlăturarea federalis
mului tribal — preconizată de gu
vernul Ironsi — va fi abandonată. 
Pe plan internațional însă obliga
țiile asumate de guvernul anterior 
vor fi respectate, și va fi continua
tă linia politică de pînă acum.

Situația din țară nu pare însă să 
se fi liniștit, relatează corespon
dentul agenției Reuter. In timp ce 
Gowon își ținea discursul său la 
radio, lingă aeroportul din apro
pierea Lagos-ului au reînceput Lup
tele între trupele loiale guvernului 
Ironsi și forțele disidente. De ase
menea, în regiunile de nord și vest 
ale Nigeriei, forțele disidente con
tinuă să lupte cu unități ale arma
tei nigeriene credincioase guvernu
lui central.

Un nou procedeu de stingere 
a incendiilor la sonde

Dispariția 
unui minister

Anglia sprijină 
acțiunile agresive ale S.U.A»

LONDRA 1 (Agerpres). — Un pur- 
tător de cuvînt al Ministerului de 
externe britanic a exprimat spriji
nul guvernului englez pentru noile 
acțitihi agresive americane în Viet
nam, mai precis pentru bombarda
rea de către aviația americană a 
30nei demilitarizate dintre Vietna
mul de nord și Vietnamul de sud. 
Observatorii pun în legătură acest 
n . sprijin britanic pentru acțiu
nile americane în Vietnam cu re
centele convorbiri pe care premie
rul Wilson le-a avut la Washington 
cu președintele Johnson. Ziarul 
„Morning Star" scrie că „ultimă de
clarație a Ministerului de Externe 
britanic, privind sprijinirea S.U.A. în 
Vietnam, demonstrează că guvernul 
intenționează să meargă și mai de
parte decît pînă acum în susținerea 
războiului agresiv al S.U.A.".

Se anunță că mai multe persona
lități britanice au semnat un apel 
în Care se cere încetarea bombar
damentelor americane și retragerea 
trupelor S.U.A. din Vietnam. Prin
tre Semnatarii apelului se află patru 
membri 
bri ai 
rici și 
matic.

Se așteaptă ca 
meză să figureze 
importante ale agendei

anuale a -Partidului laburist, care 
se întrunește în octombrie la Brigh
ton. Mai mult de 40 de organizații 
locale ale partidului și sindicatelor 
au înaintat proiecte de rezoluții în 
care este criticată politica britanică 
de sprijinire a războiului agresiv 
dus de S.U.A. în Vietnam.

PARIS 1 (Agerpres). — La Lus- 
săgnet, la rezervoarele firmei „Socie- 
te Nationale des Petroles d' Aqui
taine" a avut loc recent 
riență avînd ca obiectiv 
unor flăcări cu o înălțime 
rezultate din 
debitat la 70

Tehnicienii 
secunde să 
dificultate, proiectînd un jet de 
ze Produsul chimic respectiv 
este altceva decît bicarbonat de 
dip. stabilizat și calibrat.

Tehnicienii afirmă că 1 200 kg 
acest prcdus ar fi fost 
pentru stingerea incendiului sondei 
de petrol de la Gassi-TouiL (Saha
ra) din 1961, incendiu care ă durat 
cinci luni. Noul procedeu de stin
gere a incendiilor are o mare im
portanță economică și oferă, în a- 
celași timp, o nouă garanție de se
curitate muncitorilor de la sonde 
și rafinării.

o expe- 
stingerea 

de 100 m, 
unui gazaprinderea 

mc pe secundă, 
au reușit în numai 5 
stingă flăcările fără 

ga- 
nu 
so-

Avantajul acestui procedeu fran
cez constă, printre altele, în posi
bilitatea de repetare a operației, 
căci reîncărcarea extinctoarelor se 
face foarte repede. Se precizează 
că tehnica aplicării procedeului mai 
trebuie perfecționată înainte de a 
putea fi folosită în caz de erupție 
liberă la o sondă petrolieră.

Grave incidente
din 

suficient

Conferința generală yemenită

rostite, 
au con- 
Saudite 

material 
fostului

Potrivit acordului de la Taez, a ară
tat Iriani, Consiliul consultativ va 
fi format din 101 membri. Conducă
torii de triburi din Yemen își vor 
alege reprezentanții în acest consi
liu. Li crările Consiliului Consulta
tiv vor începe imediat după ale
geri.

NEW YORK 1 (Agerpres). — In 
diverse orașe din Statele Unite 
s-au produs duminică numeroase 
incidente între populația da culoa
re și poliție, care a operat arestări 
și a intervenit brutal împotriva 
negrilor și portoricaniJor. La Los 
Angeles, în cartierul Watts, unde 
anul trecut și la începutul acestui 
an negrii s-au ridicat în masă pen
tru drepturile lor civile și pentru 
condiții de viață omenești, a avut 
loc un nou incident, provocat de 
arestarea unui negru. Imediat, re
latează France Presse, s-a format o 
adevărată mișcare împotriva albi
lor și a poliției, Ia care au luat 
parte sute de persoane. La cererea 
poliției au sosit la fața locului 20 
de automobile cu polițiști pentru 
a împiedica extinderea incidentu
lui.

In același timp la Omaha, în sta
tul Nebraska, după ce poliția a 
arestat un negru învinuit că se 
afla' în stare de ebrietate, .un nu
meros grup de cetățeni de culoare 
au protestat, prganizînd un adevă-

ai parlamentului, 
Consiliilor 
membri ai

10 mem- 
municipale, cle- 
corpului diplo-

problema vietna- 
printre punctele 

conferinței

SANAA 1 (Agerpres). La Sanaa 
se desfășoară lucrările Conferinței 
generale yemenite, la care parti
cipă șefii de triburi și reprezentan
ții vieții politice din Republica Ara
bă Yemen. In cuvîntările 
participanții la conferință 
damnat guvernul Arabiei 
pentru sprijinul moral și 
pe care îl acordă adepților
Imam, și-au reafirmat hotărîrea de 
a lupta pentru apărarea cuceririlor 
revoluției și au chemat poporul ye- 
menit să dejoace toate uneltirile 
împotriva regimului republican.

In cuvîntarea rostită în fața par- 
ticipanților, Abdul Răhman al-Iriani, 
membru în Consiliul republican al 
Yemenului, a arătat că în cursul 
lunii august vor avea loc în Re
publica Arabă Yemen alegeri pen
tru Consiliul consultativ al țării,

Greva mecanicilor de avioane 
din S.U.A. continuă

BAGDAD. Ministrul irakian 
al apărării, generalul Shaket 
Mahmoud Shukri, s-a înapoiat 
luni la Bagdad după vizita o- 
ticială pe care a eiectuat-o in 
R.A.U. La sosire, el a declarai 
că scopul acestei vizite a lost 
examinarea, împreună cu auto
ritățile egiptene, a unor pro
bleme referitoare la constitui- . 
rea comandamentului politic u- 
niticat al R.A.U. și Irak, men- 
ț ioni nd că intre cele două părți 
s-a manifestat o deplină iden
titate de vederi în această pri
vință.

bulgaro-egiptean de colaborare 
economică și tehnico-științilică.

MADRID. Tendințele nefavo
rabile semnalate în evoluția 
balanței comerciale a Spaniei 
au continuat să se manifeste 
și în cursul primelor cinci 
luni ale anului 1966. Potrivit 
Unor date oficiale citate de 
cotidianul economic francez

PE SCURT

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Greva celor 35 000 de mecanici de 
avioane de la cinci mari companii 
de transporturi aeriene din S.U.A. 
continuă ca urmare a respingerii de 
către membrii de rînd ai sindica-" 
țului — într-o proporție de 3 la 1 
— a acordului realizat vineri seara 
între președintele Johnson și re
prezentanții sindicatului mecanicilor 
și ai patronatului. Această hotă
rîre a provocat surpriză în Statele 
Unite,' întrucît este pentru prima 
oară cînd președintele Johnson su
feră un asemenea eșec în cursul 
intervențiilor sale personale pentru 
a se pune capăt conflictelor de 
muncă.

După cum relatează agenția U.P.I., 
membrii sindicatului au procedat la 
o adevărată rebeliune împotriva 
conducerii lor, respingînd acordul 
încheiat sub supravegherea pre
ședintelui S.U.A.

Prevederile acordului au fost res
pinse cu o majoritate zdrobitoare 
de voturi, care a atins uneori chiar 
80 la sută la New York, Was
hington, 
Boston și în alte 
sindicatului au luat 
întrucît acordul nu 
rire a salariilor 
avioane pe măsura 
vieții în țară.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Petroșani,

LONDRA. Potrivit unor date 
oficiale citate de publicația e- 
conomică franceză „Agefi", pro
ducția de oțel a Angliei a scă
zut în «cursul primelor șase luni 
ale anului 1966 cu 9 la sută in 
raport cu perioada corespunză
toare a anului precedent.

1
„Agefi", deficitul înregistrat de 
balanța comercială spaniolă s-a 
cifrat în aceste luni la suma 
de 65 650 235 526 pesetas.

i la New York, 
Baltimore, Los Angeles, ' 

orașe. Membrii 
această hotărîre 
prevede- o spo- 

mecanicilor de 
creșterii costului

SOFIA. Delegația guverna
mentală a Republicii Arabe U- 
nite, în frunte cu Mohammed 

" Sukeir, ministrul economiei, co
merțului exterior și al planifi
cării, a părăsit duminică Sofia, 
îndreptîndu-se spre patrie. De
legația a participat la lucrările 
primei sesiuni a Comitetului

BOGOTA. Un detașament de 
partizani din departamentul 
Santander (Columbia) a atacat 
un post de poliție. In cursul 
ciocnirii un polițist a lost ucis, 
iar mai mulți au fost răniți 
Partizanii au capturat numeroa
se arme și muniții.

str. Republicii nr. 56 Tel. Interurban 322, automat 269.

SOFIA. Producția 
în R. P. Bulgaria a 
anul acesta succese 
te, relatează agenția
Astfel, în primele șase luni ale

animalieră 
înregistrat 
importan- 

B.T.A.

LONDRA. 1 (Agerpres). — 
Duminică la miezul nopții a 
încetat să mai existe una din
tre cele mai vechi și mai de 
tristă amintire instituții din 
Anglia — Ministerul coloniilor. 
Potrivit hotărîrii anunțate în 
mai de primul ministru brita
nic, Harold Wilson, începînd 
de la 1 august, Ministerul co
loniilor se unește cu Ministe
rul pentru relațiile cu Common- 
wealthul, constituind Departa
mentul Commonwealthului. Ve
chiul Minister al coloniilor, în
ființat cu 300 de ani în urmă, 
își pierde astfel identitatea. A- 
ceastă măsură se integrează în 
planul guvernamental de reor
ganizare administrativă, deter
minată, între altele, de dificul
tățile economice prin care tre
ce, în momentul de față, An
glia. De altfel, atribuțiile aces
tui departament fuseseră se
rios reduse în ultimii ani, ca 
urmare a proclamării indepen
denței multor colonii britanice. 
Va continua să existe, totuși, , 
în cadrul Ministerului Common-.' 
wealthului o secție aparte, „a • 
teritoriilor dependente", iar 
postul de ministru pentru co
lonii, deținut actualmente de 
Frederick Lee, va mai dăinui 
un timp.

rasiale
și cerînd eliberarea celui 

Poliția s-a năpustit asupra 
și folosind bastoane de 
și arme de foc a ucis un 

rănit numeroase

rat marș prin cartierul din nordul 
orașului 
arestat, 
negrilor 
cauciuc
adolescent și a 
persoane. Au fost operate 27 de a- 
restăTi, chiar în apropierea locului 
unde cu cîteva luni în urmă a fost 
ucis de rasiști negrul Edward Byrd. 
Pe măsură ce revolta negrilor a 
luat amploare, relatează agenția 
U.P.I., incidentele s-au extins și 
în alte părți ale cartierului, unde 
s-au semnalat în foarte scurt timp, 
mai multe incendii și numeroase 
explozii. Polițiștii aflați la fața 
cului au fost aprovizionați cu 
mament suplimentar, în timp ce 
toritățile au apelat 
tionale.

Pe de altă parte 
Brooklyn, din New
mativ 200 de portoricani au atacat 
poliția, care arestase un cetățean 
de culoare. In mai multe părți ale 
cartierului au fost semnalate ex
plozii.

la gărzile

lo- 
ar- 
au- 
na-

în cartierul 
York, aproxi-

anului, producția de grăsimi 
animale a sporit cu 17 873 to
ne. In gospodăriile agricole co
operative de muncă s-a obți
nut în medie cu 81 litri lapte 
mai mult decît în aceeași pe 
rioadă a anului trecut.

COPENHAGA. Ministrul ăe 
externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu, care se ailă în tur
neu într-o serie de țări nordi
ce, a declarat duminică la Co
penhaga că torțele O.N.U. în 
Cipru ar putea ii înlocuite de 
un grup de observatori civili 
ai O.N.U. Dreptul de a tace 
această propunere, a spus ei 
aparține, însă, secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
După cum informează agenția 
France Presse, bugetul Berli
nului occidental pentru anul 
1967 prevede un deficit de 64 
milioane de mărci.

VIENA. Deficitul balanței co
merciale a Austriei în primul 
semestru al anului în curs a 
crescut cu 3 miliarde de șilingi 
în raport cu aceeași perioadă 
a anului trecut.
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