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Cum putem înnobila 
personalitatea orașului

PETE NEGRE
CE AR PUTEA FI ȘTERSE

14 ani cititor 
.Steagul

mai bună întreținere, 
prin reparații de bună 
calitate, clădirile se 
vor schimba mult.

Dar să facem o vi
zită prtn oraș. Să por- 

Afîm de la suburbia 
Dărănești și să .străba
tem orașul pînă la car
tierul Livezeni. De la 
Dărănești pînă la 
U.R.U.M.P. șoseaua -nu 
are trotuare și descrie 
patru semicercuri pe
riculoase. Dacă vin- 
două mașini . din di
recții opuse, pietonul 
surprins pe această 
porțiune trebuie, șă se 
retragă pe marginea 
drumului în noroi sau 
să coboare în șanț.

Mergem mai departe 
pe porțiunea drumului 
U.R.U.M.P. — , Piața 
Victoriei. Dacă par
curgi această porțiune 
de drum pe jos, tre
buie să ai noroc să nu 
fii stropit pînă-n creș
tet cu noroi ca și pe
reții și ferestrele clă
dirilor mărginașe. De 
ce ? Pentru că apa și 
tot noroiul de pe drum 
se-adună Ia marginea

■ l . ' . ~
mai trimite I.C.O. oa
meni să adune acest 
noroi m grămezi la 
marginea trotuarului, 
dar nu le transportă 

.de acolo, iar mașinile 
care trec le împrăștie, 
le transformă din nou 
în noroi. (îmi vine in

-Sînt de 
al ziarului „I 
roșu". In ultimul timp 
itli-au stîrnit interesul 
îndeosebi , articolele 
„Cum putem înnobila 
personalitatea orașu
lui". Mi-a plăcut mai 
ales ultimul articol, al 
cărui autor, după pă
rerea mea, a dovedit 
o vedere largă asupra 
problemelor edilitar-ur- 
banistice.. Prin rîndu- 
rile de' față vreau' să 
particip și eu la- dis
cuția ce se poartă cu 
cîteva observații. Iată 
prima:

Dacă pe văruitura ex,- 
terioară a unei clădiri 
au apărut pete mur
dare din cauze dife
rite (jgheaburi, burla
ne . sau . țigle sparte), 
acestea nu se înlătură 
de. fapt dacă văruim 
din, nou peretele mur
dar. Gospodarii noștri 
ar trebui să înlăture 
m primul rînd, cauza

> să dispară efectul 
. și. după aceea, adică 
după; reparația necesa
ră, să se treacă la vă- 
ruirea. clădirilor., In „
orașul „nostru, îh, afara .trotuarului, , Cîieodată 
de cîteva puncte atrac
tive, cum sînt Casa de 
cultură, clădirea nouă 
a; oficiului i p.TiT.R.. 
clubul. parcul
de lîngă acest club 
etc., avem puține clă
diri cu care ne putem 
ffiîndri. Or, . printr-o

lui Don 
morile de

seama de

minte lupta 
Quichotte cu 
vînt...).

Nu-mi dau 
ce s-a semănat iarbă
pe marginea drumului 
dinspre uzină în loc 
să.‘se fi făcut un tro
tuar, care să . ușureze 
circulația 
estetica 
țjuni 
mult 
parte 
vechi 
cealaltă parte hala de 
turnătorie a U.R.U.M.P. 
cu „linii moderne, dar 
de o culoare sumbră, 
deprimantă. Un singur 
punct consolabil este 
clădirea 
Dar. în 
clădiri 
deschide 
duce la _
— o stradă cu o înfă
țișare sub orice critică.

Am ajuns în Piața 
Victoriei, a cărei mo
dernizare merge gu vi
teza melcului. E ra
țional oare aa repara
rea unui i punct, așa de 
Important, . cu un tra
fic de circulație atît 
de ‘ intens să fie 'pre
lungită de la un an 
la altul?’

F. NUBBR
pensionar

pietonilor. Și 
acestei por- 

drum lasă 
dorit. Intr-o 

clădiri joase, 
și urîte, iar pe

de 
de

pompierilor, 
fața acestei 

frumoase se 
strada- care 

garajul I.C.O.

(Cont, în pag. a 3-a)
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• Cînd și cum, se 
poarta ochelarii

PRIVIND DE LA O FEREASTRĂ

AGENDA ELECTORALA
Candidafii la sfat cu alegătorii
Incepînd cu viitoarea legislatură 

ce începe după alegerile din 5 
martie. Sfatul popular din Comuna 
Cîmpu lui Neag va avea 19 ,depu- 
tați față de . 9 cîți are în prezent. 
Aceasta va ' duce ’ la participarea 
mai numeroasă și ’ nemijlocită a 
celor mai pricepuți și activi ce
tățeni din comună , la . conducerea 
treburilor .obștești,, la gospodări
rea și înfrumusețarea localității.

Intîlnirile ce au avutlof între 
candrdații de deputați sl alegăto- 

din circumscripțiile electorale 
fo^t.adpvă^ațe Ședinței dg lucrti 
care cetățenii .au făcut- peste

rii 
. au
în ___ ____  . . . .
30 propuneri pe linie de gospodă
rire și înfrumusețare a comunei, 
comerț, cultur-ă și sănătate, anga- 
jînd'U-se totodată să participe la 
realizarea lor.

Printre propunerile făcute enu
merăm : terminarea pînă la 23 Au
gust a. c. 
ce se află 
drumului 
de 8 km, 
cursului Jiului unde este pericol

a noului cămin cultural 
în construcție, repararea 
comunal pe o distanță 
îndiguirea si corectarea

Duminică a avut loc 
la căminul cultural din 
Banița returul fazei in- 
tercomunale a celui de-a! 
VlII-lea concurs al fot- 
mațiilor artistice de a- 
matori. Au participat for
mațiile din Cimpa, Bă 
nița ți Jieț.

Iată în clișeu echipa 
de fluierași a căminului 
cultural din Jieț.

CEI DE LA „CURSE LUNGI"
Viscolise toată ziua, drumul era 

înzăpezit. Autocamionul ce poartă 
numărul 21 HD 1264, încărcat cu 
5 tone de cablu, a fost nevoit 
să-și întrerupă cursa. Asta s-a în- 
timplat în urmă cu trei săpțămîni, 
pe șoseaua care, leagă orașul 
Gheotghe Gheofghiu-Dej de Tg'. 
Secuiesc, undeva pe Valea Oitu
zului.

— Am făcut un foc precum 
haiducii — povestește conducăto
rul lui 21 HD 1 264, Florea Con
stantin, dar am stat pe ghimpi 
pînă dimineața, cînd drumul a fost, 
în sfârșit, eliberat de zăpadă. Știam 
că este așteptat cablul deoarece 
.aceste cîteva mii de metri de fir 
metalic erau necesare pent ru ' pu
nerea în funcție a unei stații de 
transformare de la termoc.entra a 
din ' Paroșeni.

In cele din urmă, cablul a so
sit la timp la termocentrală. Omul 
de l<t volanul lui 21 ffț) 1264 îți

£ întâmplarea de pe Va 
lea Oituzului

Q Cîțiva dintre sutami 
iști

O A dispărut însoțitorul
amintește doar că drumul făcu-, 
de la Valea Oituzului pînă la Pa
roșeni a fost o adevărată „cursă 
rapidă".

Florea este doar unul dintre șo
ferii Autobazei din Petroșani, spe
cializați pentru curse lungi. Dar 
citef ihtîmplări, mai palpitante sau 
mai hazlii, îți pot povesti acești 
oameni care își trăiesc o buna 
parte din viață străbătînd dru
murile. țârii...

Conducătorul auto cu cea mai 
baltă calificare, disciplinat, eu 
experiență, cinstit, descurcăreț —- 
&cedta este profilul șoferului de

cursă lungă. In vizită la autobaza 
din Petroșani vel auzi astfel de a- 
precicri făcute la adresa lui Col- 
țatu Gheorghe — cel veșnic serios 
și totuși hîtru, Muscalu Alexan
dru, căruia datorită -staturii sale 
pirpirii i se mai spune și „Tra
bant'1, Necșoiu loan, despre care 
toți spun că este „un copil de za
hăr", Cruceru Constantin, Florea 
Constantin, Marian Ludovic^ Bo- 
țindeanu Aron, Chiraș . Constantin 
sau Pocșan Vasile.

La serviciul tehnic al autoba
zei, tehnicianul Kerestey Arpad ne 
vorbește despre realizările oame
nilor care străbat drumurile țării 
la volanul unui „Bucegi" sau 
„Carpați". Aflăm că Florea a 
parcurs deja peste . 120 Q00 km e- 
chivalenți : fără reparații . capitale

Frâncișc. VETRO
t I ■ . .

(Continuare în pag. a 3-a)

în Anglia 
a unei delegații 
guvernamentale 
române

lor , in 
gospodărești, nu 

asupra hotărîrilor

de inundații, curățirea pășunilot 
alpine, amenajarea traseului tu
ristic Cîmpu lui1 Neag — Cîmpu- 
șei, construcția unor podețe, ca
nalizarea piraielor ce brăzdează 
comună, construirea a două tere
nuri de sport etc. ■

In cuvîntul lor, cetățenii au a- 
râtat că unii deputați nu au fost 
întotdeauna îh mijlocul 
timpul acțiunii 
i-au informat
luate de sfatul popular: activiia- 
tea culturală desfășurată, pe raza 
comunei nu a fost la nivelul ce
rințelor,- asistență sanitară ' a- lă
sat uneori de dorit, iar transpor
tul în comun pe timpul iernii nu 
a fost asigurat în condiții cores
punzătoare. In- cadrul întîlnirilor, 
prin propunerile si sugestiile tor. 
cetățenii au „contribuit la îmbună
tățirea stilului ție muncă: al i 
putaților .sfatului', popular din 
rnună. .

ISPAS PASCAL 
secretarul Sfatului popular 

al comunei Cîmpu lui Neag

de-
co-

O delegație guvernamentală, 
condusă de Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
a plecat luni dimineața în Anglia, 
pentru a duce tratative în vede
rea încheierii unui acord de co
laborare științifică și tehnică în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Regatului 
Unit al Marii Britanii.

Din delegație fac parte acad 
Ștefan Peter fi. vicepreședinte,și 
conf. Ing Traian Dudas.. Ăeeretar 
general al C.N.C.S. precum și un 
grup de consilieri si exporti

In cursul după-amiezii de ieri, 
delegația ■ guvernamentală condusă 
de Roman Moldovan a sosit în 
capitala Angliei.

(Aeerpres)

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI

DIV ORAȘ

Una din cele mai 
înalte depășiri

In cursul zilei de 
ieri; sectorul V de la 
mina Lupeni, colectiv 
căruia i s-a - decernai 
de curînd, pentru ' a 
patra oară, diploma de 
sector fruntaș în în
trecerea socialistă, a 
extras1 cea de-a 3 300-a 
tonă de cărbune peste 
sarcinile de plan,- ,rea- 
lizînd astfel una din 
cele mai- înalte depă
șiri de la început ul 
anului, între sectoarele 
productive ale’ bazinu
lui nostru carbonifer

Secție de tapițerie 
pentru deservirea 
populației

Ieri, Cooperativa 
„Jiul" din Petroșani a 
deschis ' •> îh Petroșani, 
în Piața , Victoriei, - o 
secție de tapițerie 
pentru reparații și 
confecții.’

«

DLW REGIUNE

Pregătiri pentru „Dialog la distanță"
După cum se știe,' 

in seara zilei de 2t> 
.martie va avea loc m 
„Dialog la distanță". 
De data aceasta se vor 
întrece . regiunile. Hu
nedoara și Cluj. La 
Clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara, de cî- 
teva , zile au ■ început 
să se facă pregătiri

intense pentru o cit 
mai bună prezentare 
a regiunii noastre in. 
fața, micului ecran. A 
început formarea sche
letului formațiilor ar
tistice, s-a stabilit pia
nul. pregătirilor iar u- 
nele formații și soliști 
au înqeput repeți țiile.

RIN ȚARA
La Bicaz a început producerea filerulul

In secția de producere a amendamentelor 
calcaroase a Fabricii de ciment- din Bicaz s-au 
făcut amenajări pentru fabricarea unui va
loros material de construcție — filerul . (ingre
dient folosit la prepararea asfaltului pentru 
șosele). Primele 400 de tone de filer, produs la 
Bicaz au. și fost expediate șantierelor de con
strucții' de drumuri.

Punct de reparare 
a ceasornicelor

Tot ieri,’ în cadrul 
microcomplexului co
operației ' meșteșugă
rești din Aninoasa, a 
fost deschis un punct 
unde se! efectuează re
parații de ceasornice

Tipuri moderne de cuptoare-tunel 
pentru copt pîine

Au fost omologate două tipuri moderne de 
cuptoare-tunel pentru copt pîine și produse de 
franzelărie, cu -capacități de 20" și respectiv 10 
tone în 24 ore. Noile utilaje, realizate de uzi
nele „Tehnofr.ig" din Cluj, se pretează a. fi 
întrebuințate de sine stătător, dar mai, ales în 
liniile tehnologice automatizate ale fabricilor 
de pîine.

Construcția metalică, cu izolație termică ur 
soară, este realizată la un înalt nivel .tehnic, 
ele putînd fi comparabile cu produse similare 
fabricate în alte țâri. ■ ■

(Agerpres)



£ STEAGUL ROȘU

Activitatea sportivă tn școli

SPORT.* SPORT . SPORT La Liceul din Uricani — 
rezultate bune pentru început

Dtipâ un meci dârz disputat

Steagul roșu Brașov — 
Jiul Petroșani 2-0 (1*0)

BRAȘOV. (De la trimisul nos
tru spacial). Un stadion plin pînă 
ip refuz, o galerie infernală, de
clanșată în permanență și înar
mată cu lozinci înflăcărate, o do
rință unanimă de reabilitare to
tală pentru înfrîngerea categorică 
din tur — iată atmosfera în care 
s-a desfășurat meciul de la Bra
șov. Deși rezultatele concludente 
obținute în partidele amicale le 
dădeau dreptul să plivească cu 
încredere partida cu Jiul, jucă
torii brașoveni și miile de specta
tori așteptau meciul cu emoții și 
teamă de a nu pierde puncte pre- 
țipase, Pai'tida desfășurată pe 
un teren foarte moale, desfundat, 
cu multe băltoace, a fost aprig 
disputată. Jucătorii ambelor echipe 
au făcut pe parcursul întregii 
partide o adevărată risipă de 
ănergie.

Chiar de la început brașovenii 
atacă cu toate forțele supunîhd 
unui presing puternic apărarea 
Jiului. In min. 4, Ioniță scapă spre 
poartă dar este blocat la timp de 
Ion Vașile. Cu mult calm apărarea 
noastră rezistă cu succes, iar mij
locașii Libardi și Toia resping din 
față atacurile inițiate de stegari. 
Primul șut la poartă îl notăm în 
min. 5 Martinovici trece în vi
teză printre Nagy și Campo, șu
tind puternic pe jos dar Ada- 
mache prinde. Faze palpitante în- 
Cep să se succeadă cu repeziciune 
de la o poartă la alta. Cei care 
«V apropie mai mult de poarta 
adversă, șutind periculos, sînt ju

In Cheile Jiețului
Vine, Vine primăvara... Oricit 

s-ar „strădui", iarna nu mai 
are putere. A început să deo 
colțul ierbii. Vestitorii primă
verii încep să-și scoală sfioși 
capetele plăpînde de sub hai
na de zăpadă. In curînd flo
răresele îi vor purta în coșu- 
lefe pe gingașii mesageri ai 
primăverii — ghioceii. Firele 
de mătase își găsesc în aceste 
zile una din tradiționalele lor 
întrebuințări: confecționarea
de șnururi. Sigur pentru nu 
mai puțin tradiționalele măr- 
țișoare.

Natura se trezește la Viață. 
Vezi aceasta, o simți evadind 
măcar pentru o zi din tu
multul cotidian pentru a ad
mira de sus, de la cabane, 
împrejurimile Văii, drumețind 
pe poteci de munte sau pe 
itinerariile cheilor Buții și 
Jiețului.

Fotografului amator care a 
fost duminică la Cheile Jie
țului nu i-a scăpat prilejul de 
a imortaliza pe peliculă o 
imagine deosebit de plastică: 
crusta de zăpadă șt gheață

s c Hl Doi schiori — 8 titluri de campioni regionali
Timp de două zile (25 și 26 fe

bruarie a.c.) pîrtiile de la cabana 
Straja au găzduit etapa regională 
a. campionatului republican de 
schi rezervată seniorilor. La com
petiție au participat cei mai buni 
Schiori din Valea Jiului, din ra
ioanele Alba și Orăștie și din ora
șul Hunedoara.

Vremea excelentă șl starea co
respunzătoare a pîrtiei au permis 
celor 30 de sportivi să-și dispute 
dm șansele pentru cucerirea titlu

cătorii de la Jiul, In Clin. 11, în 
urma unui fault împotriva lui 
Casandra, Peronescu execută o lo
vitură liberă de la circa 25 m de 
poarta echipei brașovene. Adama- 
che se remarcă culegînd curajos 
cu cîteva fracțiuni de secundă 
înainte de a fi trimisă în gol, min
gea, din picioarele lui Martinovici. 
Imediat apoi, Toia încearcă vigi
lența portarului brașovean prin- 
tr-un șut puternic de la distanță. 
Meciul începe să se joace mai 
mult la mijlocul terenului. Mij
locașii noștri alimentează cu mingi 
utile înaintarea. In. min. 21 Libardi 
îl deschide în adîncime pe Ca- 
sandra care, depășind pe Jenei, 
este placat de portarul Adamache. 
In același minut Mihai, care pînă 
atunci .jucase fără greșeală, acor
dă corner. Execută Ivăncescu pînă 
la Alecu care, de la 5 m, trage 
alături. In min. 26 înregistrăm pri
mul șut pe spațiul porții lui Ion 
VaSile. Al doilea șut al brașoveni
lor aduce și primul gol. O minge 
centrată de Gyorfi îl găsește liber 
pe Ioniță, care de la 8 m reia din 
voie în gol, făcînd inutil plonjonul 
disperat al lui îon Vasile. După 
gol jucătorii din Petroșani încep 
să-și organizeze mai judicios ata
curile. Martinovici, în vervă deo
sebită, driblează frumos și cen
trează precis pe centru, unde Pe
ronescu și Casandra sînt împiedi
cați în permanență de a trage la 
poartă. Jenei și în special Alecu 
abuzează de țineri cu mîna, con
trolează frecvent picioarele adver

gr vrea să se arunce în bra
țele Jiețului, dar puterea soa
relui nu le ajută deocamdată.

Sint în aceste zile in Cheile 
Jiețului imagini fermecătoare, 
superbe: limbi prelungite de 
zăpadă că coboară de undeva 
din înaltul crestelor, țurțuri 
de gheață de dimensiunea ze
cilor de metri ce stau parcă 
atîrnați de nori, brazi ce nu 
și-au pierdut niciodată culoa
rea verde, șopot de repezi iz
voare lovindu-se cu furie de 
pietre, cascade de dimensiuni 
reduse pe care le formează 
Jiețul în coborișul său galo
pant.

E în toate acestea și o in
vitație la excursie, Ia drume
ție, la vizitarea locurilor ce 
ne înconjoară, locuri atît de 
fermecătoare. E unul din spor
turile cele mai frumoase, cele 
mai complete: turismul — 
cunoașterea și admirarea fru
museților naturii, confruntarea 
cu natura pe culmi mai joase 
sau mdi înalte. Tineri și mai 
puțin tineri, ne cheamă na
tura, înălțimile.

lui de campion regional și totodată 
dreptul de a participa la finale.

Dovedind o bună pregătire, Mun- 
teanu Constantin de la Energia 
Paroșeni a reușit o performanță 
cum de mult nu s-a întîmplat 
într-un asemenea concurs, cuce
rind toate cele trei titluri de cam
pion regional, precum și combinata 
pe trei probe. Aceeași performanță 
a obținut-o și colega sa de aso
ciație Keltz Lidia.

Iată ordinea primilor trei cla
sați : Slalom urfaț — băieți: 1, 

sarilor. In min. 30, la o învălmă
șeală, Casandra este cosit în careu 
dar arbitrul lasă jocul să conti
nue. Apoi Toia ia o acțiune pe 
cont propriu, driblează doi adver
sari dar este oprit din acțiune, ne- 
glijîndu-se legea avantajului. Re
priza a doua începe furtunos. Âu 
loc faze create cu multă clarviziune 
și fantezie la ambele porți. In min. 
47, Casandra, primind o minge în 
adîncime, pornește vijelios • spre 
poartă dar este faultat grosolan 
la 20 m de poartă. In min. 59, din- 
tr-o fază care nu punea probleme, 
Gane, dintr-un unghi dificil, își 
încearcă șansa cu un șut — Cen
trare care aduce al doilea gol bra
șovean. S-ar părea că meciul este 
jucat. Echipa noastră insă nu de
pune armele. Deși conduși cu 2—0, 
jucătorii Jiului combină din ce în 
ce mai frumos. Trecerile rapide și 
uneori precise ale balonului din
tr-un compartiment al echipei in 
altul, denotă dorința, poate tar
divă, a jiuliștilor de a reface han
dicapul. Pînă Ia sfîrșitul. meciului, 
jucătorii de la Jiul se află în miri 
83, 85 și 87 în situații clare de a 
marca, dar sînt faultați sau ob- 
strucționați de adversari.

A fost un meci de mare luptă, 
un meci specific de campionat. în 
care ambele echipe au depus toa
te eforturile pentru a învinge. 
Echipa Jiul, contrar previziunilor 
unor sceptici, a jucat deschis, cu
rajos. Unele greșeli din apărare, 
plasamentul defectuos la unele a- 
tacuri furibunde ale brașovenilor, 
folosirea pasei scurte cînd se im
punea pasa lungă în adîncime, 
cît și imprecizia șuturilor pe poar
tă au condus echipa Jiul Ia !n- 
frîngere.

Viorel TEODORESCU

Munteanu Constantin — Energia 
Paroșeni; 2. Kato Adalbert — Mi
nerul Lupeni; 3. Gerstembrein An
drei — Voința Petroșani; Fete: 
Keltz Lidia — Energia Paroșeni; 
2. Beloi Silvia — Constructorul 
minier Petroșani; 3. Ursan Paula — 
Minerul Lupeni; Coborîre : 1. Mun
teanu Constantin; 2. Bănuț Fran- 
cisc — Minerul Lupeni; 3. Kato 
Adalbert. Fete: aceeași ordine ca 
la slalom uriaș. Slalom special -. 1. 
Munteanu Constantin; 2. Gerstem
brein Andrei; 3. Bîrlida Dumitru

Pînă nu de mult nu se putea 
vorbi despre o activitate sportivă 
în școala noastră. Cei cîțiva elevi 
care iubeau sportul îl practicau 
izolat, nu erau ajutați și îndru
mați.

Acum însă liceul npstru se min- 
drește cu echipele sale de fotbal, 
volei, handbal-băieți și fete. Micii 
fotbaliști au participat, alături de 
componenții echipei Minerul Uri
cani, la unele meciuri, destul de 
viu disputate. Dintre fotbaliștii 
elevi amintim pe Nagy Carol, Ne- 
grușa Emilian, Danciu Gheorghe.

Echipa de volei a participat pî
nă acum la o singură competiție 
sportivă la care a obținut rezultate 
satisfăcătoare. Acest frumos sport 
l-au îndrăgit, printre alții, și elevii 
Mateescu Adrian, Neagoe Firu, 
Geambașu Marin.

Dar cea mai bună comportare 
dintre sportivii școlii noastre au 
avut-o cei din echipele de hand
bal. Participînd recent, alături de 
colegii lor din Lupeni, la între
cerea handbalistică dotată cu „Cu
pa primăverii", băieții de la „Ele

In meci de verificare

llliml Lopnii — Eltilioiitm (raiova 1-2
Continuîndu-și seria meciurilor 

de verificare din programul de 
pregătire în vederea reluării cam
pionatului categoriei B seria a 
Il-a, echipa Minerul Lupeni a în- 
tîlnit duminică pe stadionul din 
localitate formația de categoria 
C, Electroputere Craiova. Atît pen
tru gazde cît și pentru oaspeți, 
meciul a constituit un bun prilej 
de punere la lucru a formațiilor 
cu întregul lor potențial de joc.

Trebuie să precizăm de la înce
put că cei doi antrenori — Ko
rea Alexandru și Cricițqiu Ilie — 
și formațiile pe care le antrenea

— Spartac Petroșani. Fete : aceeași 
ordine ca la slalom uriaș și co
borîre.

S-au mai evidențiat cu acest 
prilej și unii juniori care s-au în
trecut alături de seniori ea : Boda 
Moise de la Școala sportivă de 
elevi Petroșani.

La închiderea concursului, cîș- 
tigătorilor șl celor clasați pe lo
curile II și UI li s-au acordat pre
mii în obiecte.

s. băloi
C.S.O. Petroșani 

vul" Uricani au ocupat un valo
ros loc II, iar fetele un binemeri
tat loc III. Aceste rezultate sînt cu 
atît mai meritorii pentru echipele 
noastre dacă ne gîndim că ele au 
întrecut formații cu „vechime" și, 
deci, cu pretenții la locuri frun
tașe. Cei mai buni handbaliști din 
școala noastră sînt elevii Butan 
Aurelian, Notzinger Gheorghe, 
Vamvu Aurelian.

Fără îndoială că sportul va face 
mereu pași înainte în școala noas
tră, pentru că tot mai mulți sînt 
elevii care îndrăgesc o disciplină 
sportivă sau alta, dar care nu ui
tă ca pe primul plan să si
tueze învățătura.

Avîntul pe care l-a luat mișca
rea sportivă în Liceul Uricani se 
datorește atît pasiunii pentru sport 
a eleviibr, cît și preocupării con
ducerii școlii și, mai ales, a to
varășului profesor Darăc Gheor- 
ghe, care depune multă muncă, 
interes, pasiune în aceasță direc
ție.

BOTA NICOLAE 
elev clasa a IX-a

ză n-au urmărit cu orice preț re
zultatul. Dacă în decursul celor 
90 de minute de joc gazdele au 
reușit să înscrie de 4 ori, iar oas
peții de 2 ori, aceasta ilustrează 
pofta de joc și mai ales de gol a 
componentilor echipelor. , , -

Și acum iată pe scurt filf f 
meciului : Avînd lovitura de ■ 
cepere, lupenenii pierd cu ușurin
ță balonul pe cure-1 interceptează 
oaspeții. Cîteva pase, și mingea, 
ajunsă la extrema stingă Lovin, 
este șutată pe lingă portarul Pu
rice în poartă. Pînă ia pauză nu 
se mai marcă nici un gol. Oaspe
ții continuă să preseze, iar gaz-
dele să practice un joc încîlcit. La 
reluare, cei care dau tonul jocu
lui sînt lupenenii. In urma unor X 
acțiuni dinamice ale întregii for
mații, Cărare reușește să finali
zeze de două ori, iar Macavei și 
Chiceanu cite o dată. Oaspeții ret 
șese să reducă din handicap pi* 
Rescluc și meciul ia sflrșit cu 
scorul de 4—2 în făvoarea gazde
lor.

Ion CIORTEA 
Lupeni

Succese remarcabile obținute 
de luptătorii români 
în concursul de la Vasteras

STOCHOLM 27 (Agerpres). — 
La marele concurs internațional de 
lupte greco-romane de la Vaste- 
ras (Suedia), sportivul român Ni- 
colae Martinescu a fost declarat cel 
mai bun sportiv al turneului. In 
limitele categoriei 97 kg, Nicolae 
Martinescu s-a clasat pe primul 
loc, obținînd două victorii prin 
tuș și trei la puncte.

Cel de-al doilea reprezentant al 
României, Simion Popescu a cîș- 
tigat întrecerile din cadrul cate
goriei 63 kg.

5AH Victoria 
a revenit lupenenilor

In sala de șah a clubului sin
dicatelor din Lupeni a avut loc 
o pasionantă întîlnire de șah pe 
echipe între Minerul Lupeni — 
Energia Paroșeni. Prima partidă o 
dispută Fodor Carol (M) cu Efti- 
noiu Ion (E) și e cîștigată de ju
cătorul de la Energia Paroșeni. 
Urmează două victorii ale lupene
nilor obținute de Ion Ciortea în 
fața lui Pățiră Dumitru și de 
Amarie Gheorghe la Chiriață Eleo- 
dor. Așadar, scorul devine 2—1 
pentru Minerul Lupeni. Șahiștii 
din Lupeni mai obțin o remiză și 
o victorie așa că scorul final de
vine favorabil lupenenilor cu 
3 1/2 — 1 1/2.
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Familii in armonie $i— 
un caz

Pentru ca să fii ve
sel trebuie să fii feri
cit. Pentru ca să fii 
fericit trebuie să fii 
mereu exemplu atît la 
locul tău de muncă 
din producție cit și în 
familie și în societate. 
In localitatea noastră 
— Uricani — sînt mul
te asemenea familii 
care pot servi drept 
exemplu multora. Iată, 
de pildă, familia mi
nerului Tovin Con
stantin de la sectorul 
VIII investiții. Tova
rășul Tovin e un mi
ner de nădejde al sec
torului. Acasă se ocu
pă cu grijă și afecțiu
ne de familie, de cei 
doi copii ai săi, duc 
împreună o viață li
niștită, îmbelșugată, 
plină de armonie. Ro
dul muncii lui și al 
gospodinei , casei se 
cunoaște. Apartamen
tul lor e frumos, cu
rat, bine mobilat, do
minat în permanență

de o atmosferă intimă. 
Copiii le sînt sănătoși 

'și cuminți, primesc o 
educație îngrijită de la 
părinții lor. Este in
tr-adevăr o familie e- 
xemplară.

O altă familie dem
nă de luat ca exemplu 
este cea a tovarășului 
Csavlovics Felix, lăcă
tuș la sectorul II. Și 
tovarășul Csavlovics 
este un muncitor har
nic și priceput în pro
ducție, model de con
duită în societate și 
în familie, iar soția sa 
este o bună gospodina 
și mamă iubitoare. Ca
sa lor este mereu cu 
rată, modern mobila
tă. Au o gospodărie 
cu adevărat chibzuită. 
Soții se înțeleg foarte 
bine, iar cei doi copii 
ai lor se bucură de 
dragoste din partea 
părinților, de o educa
ție civilizată.

Iată două familii 
care duc o viață ar

monioasă, plină de a- 
fecțiune și bună înțe
legere, familii ce pot 
constitui adevărate e- 
xemple.

Familia minerului 
Bîrsan Ion de la sec
torul T, în schimb, se 
află la polul opus pri
melor două. Tovarășul 
Bîrsan are viciul be
ției. Cînd este băut ni
meni nu se mai înțe
lege cu el. Acasă, face 
scandal în fața soției 
și a celor trei copii ai 
lor, face nemotivate 
de la serviciu. Colegii 
de muncă însă l-ar 
putea ajuta. Opinia 
colectivului în care lu
crează i-ar putea în- 
frîna pornirile păti
mașe, l-ar putea adu
ce în rîndul muncito
rilor demni ai zilelor 
noastre.

KOVACS IULIANA
corespondentă

Cîte ceva despre
Cînd și cum se poartă ochelarii

Ochelarii prezintă un prețios a- 
jutor pentru numeroși oameni care 
au nevoie de corecție cu lentile. 
Nu se cunoaște cu Certitudine lo
cul și data cînd lentilele au fost 
întrebuințate pentru prima dată, 
pentru a ajuta vederea. Cea mai 
veche lentilă cunoscută a fost 
aceea descoperită în ruinele din 
Ninive. Este vorba de o lentilă 
tsiată din cristal de stîncă. Isto- 
: , arată că împăratul Neron pri
vea luptele de gladiatori printr-un 
smarald. Marco Polo menționa în
că în anul 1270 despre utilizarea 
ochelarilor în China. In Europa, 
întrebuințarea lor a început cam 
de la anul 1260, inventatorul lor 
fiind Salvino d' Armato din Flo
rența. Cu timpul, s-au perfecțio
nat necontenit atît tehnicile me
dicale pentru diagnosticul precis 
al stării de refracție a ochiului 
cît și tehnicile industriei optice, 
care astăzi oferă lentile foarte 
perfecționate și precise.

Se pune întrebarea ; cînd este 
“voie de ochelari și cînd nu.
Putem afirma că purtarea oche

larilor corectori, este necesară în- 
tr-o largă sferă de situații în care 
se găsește ochiul; astăzi cînd teh
nicile de depistare a defectelor de 
refracție ale ochiului sînt atît de 
avansate și precise, cînd există 
specialiști oculiști în toate poli
clinicile din Valea Jiului, trebuie 
să privim cu toată seriozitatea a- 
ceastă problemă. In primul rînd 
este bine să atragem atenția asu
pra faptului că un ochelar bine 
prescris poate fi de un real folos

CEI DE LA

după cum un ochelar prost pres
cris poate să aducă serioase ne
plăceri celui ce-1 poartă. De aceea 
este bine să nu se recurgă la un 
ochelar al soțului sau al unei ama
bile cunoștințe așa cum se mai în- 
tîmplă uneori. Prescrierea unui 
ochelar este un act de tehnică me
dicală, supus desigur, răspunderii 
și competenței specialistului ocu
list. Numai el are dreptul de a 
prescrie ochelari, deoarece un 
ochelar incorect aplicat duce la 
mari neplăceri pentru cel care-I 
poartă (dureri de cap, amețeli, o- 
bosealăr, uneori chiar grețuri și 
vărsături).

Trebuie să știm că în mod nor
mal, fiziologic, de la vîrsta de 
45-47 ani, intervine o scădere a e- 
lasticității cristalinului, ceea ce 
duce Ia o scădere treptată a pu
terii de vedere din apropiere 
(citit, munci de precizie etc.). A- 
ceastă deficiență se numește ,,pres- 
biție" și nu constituie o stare de 
boală; ea se corectează cu oche
lari cu lentile convexe (+) de 
tărie treptată, în funcție de vîrstă. 
Semnul cel mai ușor de observat 
atît de pacient cît și de medic, 
este faptul că pentru a vedea clar, 
respectivul pacient trebuie să în
depărteze textul de ochi.

Presbiția, este confundată u- 
neori cu hipermetropia, fapt asu
pra căruia vom reveni într-un alt 
articol cînd vom trata problema 
acelor vicii de refracție oculară, 
unde ochelarul are valoare de 
medicament, făcînd parte din ar
senalul terapeutic medical atît la 
copii cît și la adulți.

I. EȘEANU
doctor în științe medicale

PETE NEGRE
CE AR PUTEA FI ȘTERSE

(Urmare din pag. 1)

Aspectul pieții din' centrul 
orașului suferă și din cauza 
înfățișării construcțiilor încon
jurătoare, cele mai multe ne
glijate, cu excepția magazi
nului cu autoservire și a ho
telului. Pentru o piață atît 
de mare, spațioasă s-ar potrivi 
niște construcții impetuoase, 
moderne, cel puțin cu 5—6 
etaje, iar la colțuri cîte un 
bloc turn cu 9—10 etaje. La 
pasarela de peste liniile fe
rate s-ar putea construi un 
cap de pod cu aspect impu
nător, cu linii arhitectonice 
moderne.

In fine, acestea-s chestiuni 
de viitor, care într-un fel sau 
altul își vor găsi rezolvarea. 
Dar problema asupra căreia 
țin să insist e grija, preocu
parea pentru întreținerea și 
înfrumusețarea clădirilor ac
tuale ce mărginesc piața. 
Consider că printr-o întreți
nere corespunzătoare, prin a- 
legerea judicioasă a elemen
telor decorative (vitrine, pa
nouri etc.), prin plantarea de 
arbori ornamentali, s-ar pu
tea face mult pentru schim
barea înfățișării actuale a 
pieței noastre.

Din Piața Victoriei și pînă 
Ia podul nou peste pîrîul Ma- 
leia, cu excepția parcului mo
dernizat cu gust și a biseri
cii ortodoxe renovate, nici 
drumul și nici aspectul unor 
magazine nu satisfac cerin
țele esteticii actuale. Clădirile 
Sînt joase de un stil discuta
bil. Majoritatea magazinelor 
au fost niște dughene cîndva. 
Bine ar fi să vină cît mai 
repede timpul cînd acestea

tâ atenție din partea gospo
darilor noștri. Coloritul exte
rior al blocurilor e de calita
te inferioară, marchizele nici 
astăzi nu sînt terminate, iar 
spațiile dintre blocuri amin
tesc de maidanele din preaj
ma orașelor vechi. Nu știu de 
ce blocurile frumoase s-au 
construit în... dosul cartieru
lui.

Înainte de a încheia, țin să 
mai menționez încă o stradă 
lăsată în paragină. In aceas
tă stradă — din spatele gării 
— se află cîteva depozite de 
materiale ce bat la ochi prin 
sluțenia lor, ca și movilele de 
gunoi și moloz care zac aici 
de ani de zile. Strada, ca și 
clădirile depozitului de ma
teriale al I.L.L., murdăria din 
fața lui, desgustează.

In sfîrșit, observațiile ar 
putea continua. Sînt multe 
neajunsuri încă în gospodări
rea orașului. întrebarea care 
se impune este: Ce putem 
face pentru a înnobila perso
nalitatea orașului ? Consider 
că prima acțiune de care 
trebuie sâ ne apucăm serios 
în această primăvară e îm
bunătățirea întreținerii clădi
rilor, prin reparații — reten- 
cuieli și apoi rezugrăviri ! — 
de bună calitate. In orice caz 
se reclamă mai multă iniția
tivă, mai mult apel la bunul 
gust, mai multă intransigență 
in fața neglijenței, a monoto
niei și anacronismelor ce tul
bură estetica orașului.

Și orașul nostru poate și 
merită o personalitate mai 
nobilă 1

JOCUL LINIILOR CU SPAȚIU1.

Tratarea spondilozei 
n ajutorul uitrasuneteioT

Un colectiv de medici de la cli
nica de balneologie din Cluj, con
dus de prof. dr. docent Eugen Mo- 
rariu, a experimentat cu rezultate 
bune o metodă de tratare a spon
dilozei cu ajutorul ultrasunetelor. 
Tehnica de tratament constă în miș
carea emițătorului ultrasonor pe 
porțiunea de coloană vertebrală bol
navă, limp de 3—6 minute, cu doze 
mici de iradiere. Pînă acum au fost 
tratați după această metodă 220 de 
bolnavi, cu diferite forme de spon
diloză. In 86 la sulă din cazuri s-au 
constatat ameliorări de durată în
tre 6—12 luni, iar în altele, chiar 
de peste doi ani. (Agerpres)

„CURSE LUNGI"
(Urmare din pag. 1)

Colțatu — peste 155 000 km, Mus- 
calu — 110 000 km. Ei sînt doar 
cîțiva dintre sutamiiștii autobazei.

Contabilul șef al autobazei, to
varășul Paralescu loan, ține să ac
centueze asupra unui fapt pe care 
îl consideră deosebit de important: 
toți șoferii de cursă lungă trans
portă mărfuri în valoare de sute 
de mii lei — uneori chiar mili
oane — fără delegat. Pînă acum, 
la unitate nu a venit însă nici o 
reclamație pentru vreo eventuală 
lipsă. O grăitoare dovadă a cin
stei celor de la „curse lungi", da
că avem în vedere car în urmă cu 
cîțiva ani nici nu se concepea un 
transport fără delegat. Și iată că 
această muncă, acest al doilea om, 
nu mai este necesar azi.

De astă dată v-am făcut cunoș
tință doar cu cîțiva dintre cei ca
re aduc o bună parte de contri
buție la realizările multor unități 
din Valea Jiului. Sînt doar cîțiva 
dintre cei 320 de șoferi ai Auto
bazei Petroșani, oameni stăpîni pe 
meserie, care au dovedit în nenu
mărate rînduri că știu să ajungă 
cu punctualitate la destinație...

să fie înlocuite cu a)tele mo
derne, corespunzăloaie timpu
lui în care trăim.

Să mergem mai departe, 
dincolo de podul Maleia. De 
aici orașul începe să fie mai 
frumos. Drumul pînă la car
tierul Carpați este frumos și 
larg. O bună inițiativă a fost 
cea de anul trecut privind 
eliminarea gardurilor din fața 
blocurilor’ mici de lingă sta
dion. Dar, în fața stadionului 
strada se îngustează cu vreo 
3 metri, fără un motiv serios. 
Cei trei metri ar trebui ce
dați străzii principale, iar 
gardul actual înlocuit cu un 
gard din beton, frumos sti
lizat.

Ajungem în cartierul Live- 
zeni — cel mai mare cartier 
al orașului nostru. Tocmai din 
acest considerent socotesc că 
întreținerea cartierului ar tre
bui să se bucure de mai mul-

TELEVIZIUNE
28 februarie

18,00 Pentru cei mici: A fost 
odată... Basmul „Lebede
le" — H. C. Andersen. 
Povestește Nicolae Bran 
comir.

18.20 Pentru tineretul școlar ; 
1 001 de întrebări.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Buletinul meteorologic.
19,23 Recitalul poetic: Sonete 

de Michelangelo.
19,35 Desene animate.
20,00 Cîntă Mia Braia și Pe

tre Alecsandru.

20,30 Seară de teatru : , Sînzia- 
na și Pepelea" de Va- 
sile Alecsandri. Transmi
sie de la Teatrul de Slat 
din Brașov. In pauze : Pe 
urmele unui reporta] și 
Orizont științific nr. 9 — 
filme documentare reali
zate de studioul „Al. 
Sahia".

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE '
1 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Cimaron,- Republica: Laguna do
rințelor; PETRILA: Misiunea extraordinară; LONEA — Minerul: 
Cît timp ești sănătos; LIVEZENI : Tatăl soldatului; CRIV1DIA : Gus
tul mierii; PAROȘENI: Criminalul în vacantă; LUPENI — Cultu
ral: Feriți-vă, automobilul!; Muncitoresc: Yoyo,- BĂRBĂTEN1 : 
Soție fidelă; URICANI: Expresul Paris — Miinchen.

întreprinderea minieră Oltenia
Sectorul C.F.N. Meris, din orașul Motru, 

raionul Strehaia, regiunea Oltenia 
angajează:

6 mecanici locomotivă 
cu aburi

A 6 șefi manevră

Jt I picher
Â 1 șef echipă

5e asigură locuinfă în orașul Mofru.

PROGRA M DE
1 martie

RADIO
PROGRAMUL I : 6,25 Program 

muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune; pen
tru pionieri: 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. 7,15 In ritm de văls; 7,30 
Melodii cu și fără cuvinte: 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8.10 Ce mi-e 
drag adun în cîntec; .8,25 MO
MENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Igiena muncii în subte
ran; 9,35 Fluieraș de fag, mult zi
ce cu drag; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 ,,Vino iubită primă
vară" — cîntece pentru copii; 10,13 
Orchestra de muzică populară 
„Doina Argeșului" din Pitești; 
10,30 „MUGUR, MUGUREL" (cerc 
literar radiofonic pentru școlari); 
11,20 Limba noastră; 11,30 Canțo
nete interpretate de orchestre de 
mandoline; 11,45 Din repertoriul 
soliștilor de muzică populară Ma
ria Schipor și Ion Șerban: 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12.10 „Cîn- 
tăm viața nouă a patriei" — pro
gram susținut de formații artis
tice de la orașe și sate; 12,25 Cîn
tă pentru dumneavoastră Marieta 
Bătrînu și George Bunea; 12,40

Muzică din opera „Iris" de Mas
cagni; 13.30 Intîlnire cu melodia 
populară si interpretul preferat: 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14.08 
Sport; 14,15 Din albumul cu dis
curi preferate; 15.00 Din cântecele 
și dansurile popoarelor: 15,20 A- 
nunțuri și reclame; 16.00 RADIO 
JURNAL- Sport. Buletin meteo
rologic: 16,15 Cîntă Roxana Ma
tei; 16,30 O poveste pentru voi, 
copii; 16,40 Lucrări corale de 
Gheorghe Dumitrescu; 17,00 Arii 
din operete; 17,10 CADRAN CUL
TURAL; 17,30 Muzica și legenda; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
TRIBUNA RADIO : 1907 — PU
TERNICA RIDICARE I.A LUPTA 
A ȚĂRĂNIMII; 18,15 Varietăți mu
zicale; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Melodia zi
lei; 19,35 Concert de melodii ro
mânești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Concert de me
lodii românești (partea a II-a); 21.00 
Melodii-magazin; 22.00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic: 22,48 Romanțe si serenade; 
23,05 .Dorul meu nu-i dor de-o 
zi“ — muzică ușoară; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.
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torn ocgaDizatiEi de toiaboraie etonomitâ 
a larilor din Mia si Africa a loal sfiriii

CARACI 27 (Agerpres). — La 
Caraci au luat sfîrșit lucrările ce
lei de-a 9-a sesiuni a organizației 
de -colaborare economică a țărilor 
din Asia și Africa. In documen
tele , adoptate părticipanții au sub
liniat necesitatea colaborării ță
rilor din Asia și Africa în direc
ția dezvoltării relațiilor comerciale

Cinci însule-coionii au devenit 
state asociate ale Marii Britanii

ST. JOHN (Antigua) 27 — (Ager
pres). — In cinci din cele opt in- 
sule-colonii britanice din regiunea 
Mării Caraibilor au început luni 
Ceremoniile care marchează intra
rea în vigoare a unui nou statut 
al acestor teritorii,- care devin sta
te asociate la Regatul Unit al Ma
rii ' Britanii. Potrivit prevederilor 
noului statuț, .aceste insule capătă 
dreptul de autoguvernare, pe plan

Comunicat comun 
furco-irakian

ANKARA 27 (Agerpres). — Du
minică seara a fost dat publicității 
comunicatul comun turcp-irakianîn 
urma vizitei întreprinse în Turcia 
db- -președintele. Irakului, Abdel 
Rahman Aref. Comunicatul sub 
liniâză existența unor relații vrie- 
tenești între cele două țări pre
cum și posibilitatea extinderii co
laborării între Turcia și Irak. Li
nul din aspectele colaborării eco
nomice între cele două state va fi 
șl furnizarea de gaze naturale ira
kiene către Turcia, .problemă ce 
urmează să fie studiată în curind 
de tehnicieni ai celor două țări. 

a industriei și agriculturii. Sesiu
nea a adoptat propunerea privind 
crearea unei comisii mixte for
mate din reprezentanți ai celor 
două continente, ai cărei mem
bri urmează să studieze căile și 
propunerile referitoare la dezvol
tarea comerțului dintre țările ce
lor două continente.

intern, problemele politicii exter
ne și ale apărării continuînd să 
rămînă de competența guvernului 
englez. Totodată, insulele devin 
membre, cu drepturi depline, ale 
Commonwealthului.

Noul statut -a intrat, în vigoare 
luni în insula Anguilla. Insulele 
Dominica, Santa Lucia și Grenada 
vor căpăta pe rînd dreptul la au
toguvernare pînă la 1 martie, în 
timp ce insula Saint Vincent, cel 
mai mare din aceste teritorii, ca
re a cunoscut o criză internă du
pă ultimele alegeri, va deveni stat- 
asociat în iunie. Insulele Virgine 
și Montserrat vor continua să ră
mînă colonii engleze.

Teritoriile care sînt afectate de 
această' măsură a guvernului en
glez au o populație de 400 000 lo
cuitori, în majoritate descendenți 
ai sclavilor africani' aduși acolo 
în urmă cu secole. Ele cunosc se
rioase dificultăți economice, fapt 
folosit de guvernele Marii Britanii, 
S.U.A. și Canadei, care au impus 
de fapt crearea unei federații ce 
va primi numele de „Statele aso
ciate ale Indiilor de vest". Aceas- 
tă federație va permite, după cum 
menționează observatorii, ca mo
nopolurile din S.U.A., Anglia M 
Canada să dețină controlul deplin 
asupra economiei teritoriilor

Minarea unor rîuri 
din R. D. Vietnam

HANOI 27 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj de protest adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, Misiunea de 
legătură a înaltului Comandament 
al Armatei Populare Vietnameze 
denunță minarea mai multor rîuri 
din R. D. Vietnam, calificînd-o 
drept un nou pas, extrem de grav, 
făcut de S.U.A. pe calea escala
dării războiului de agresiune. Me
sajul precizează că minarea rîu- 
rilor nord-vietnameze de către a- 
viația americană are drept scop 
împiedicarea transportului de per
soane și materiale, precum și in
tensificarea presiunii militare în 
Vietnamul de nord.

Avioane americane 
au violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze

PEKIN 27 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că, la 27 
februarie, un avion american a pă
truns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze, zburînd deasupra insulei 
Hainan din provincia Guandun. 
In aceeași zi. un alt avion ame
rican a întreprins raiduri în zona 
insulelor Dun și Iunsin din arhi
pelagul Hsișa, aflat în provincia 
amintită

In legătură cu aceasta, un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. P. Chineze 
a fost autorizat să dea Statelor 
Unite un serios avertisment.

încheierea lucrărilor Conferinței 0. S. A.

VIETNAMUL DE SUD

Pafriofii au atacat 
de la Da Nang
SAIGON 27 (Agerpres). — Agen

țiile de presă transmit că forțele 
patriotice sud-viețnameze au lan
sat duminică noaptea un puternic 
atac asupra bazei militare ame
ricane de Ia Da Nang. Mai multe 
avioane cu reacție au fost ava
riate, iar la centrul de telecomu
nicații și echipament electronic 
secret al bazei s-au produs explozii

Lucrările Congresului Consiliului general 
al sindicatelor din Japonia
TOKIO 27 (Agerpres). — In ca

pitala Japoniei au început luni lu
crările celui de-al 33-lea Congres 
al Consiliului general al sindica
telor din Japonia (S.O.H.Y.O.), în 
cadrul căruia va fi examinat și 
aprobat planul de acțiuni al lup
tei oamenilor , muncii pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață, asigurarea păcii și îm
potriva agresiunii S.U.A. în Viet
nam. In fața delegațiilor a luat

Mari demonstrații în Aden
ADEN 27 (Agerpres). — In Aden 

au avut loc duminică mari de
monstrații organizate cu prilejul 
funeraliilor lui Mohamed Hasson, 
fost ministru în guvernul condus 
de Mackawee și membru al Con
siliului legislativ din Aden. Has
son, cunoscut prin atitudinea ' sa 
critică față de politica britanică 
în Aden, a fost asasinat de o per
soană necunoscută. Pe străzile din 
Aden, pentru a asigura securita-

baza militară

puternice, care s-au soldat cu 
mari pagube materiale. In 23 de 
minute, aproximativ 80 la sută din 
comunicațiile telefonice militare de 
lungă distanță au fost scoase din 
funcțiune.

Un purtător de cuvînt militar a- 
merican a declarat că au fost 
uciși 41 și răniți 102 soldați ame
ricani și saigonezi.

cuvîntul președintele S.O.H.Y.O., To- 
sikatsu Horryi, care a subliniat că 
acțiunile desfășurate anul acesta ' \ 
în cadrul ofensivei de primăvară 
oferă oamenilor muncii mari po
sibilități pentru a obține o majo
rare a salariilor. Aceste acțiuni, a 
spus el, trebuie să se desfășoare de 
pe poziții politice în lupta împo
triva ofensivei „raționalizării" ca
pitaliste a producției asupra drep
turilor oamenilor muncii.

tea în capitala protectoratul^., a 
circulat mașini blindate, iar *-» V- 
mărul patrulelor a fost sporit. x 
tieipanții la demonstrații, organi
zate de Frontul de eliberare. a, su
dului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.), au cerut autorităților 
să pună capăt represiunilor îm
potriva forțelor patriotice din acest 
protectorat.

Intr-o declarație dată publici
tății la Cairo, F.L.O.S1Y, a denun
țat asasinarea lui Mohamed Has- -i 
son, subliniind rolul important 
jucat de acesta în lupta împotriva 
ocupației colonialiste britanice.

b

Noi amânume în legătură 
cu anchetă lui Jim Garrison
NEW ORLEANS 27 (Agerpres) 

Noi amănunte, au fost dezvăluite in 
ultimele 48 de Ore în legătură cu 
ancheta întreprinsă de procurorul 
districtului Orleans, Jim Garrison, 
privind existența unui complot, în 
vederea asasinării fostului pre
ședinte al S.U.A.. John Kennedy 
Ziarul „Dallas Times Herald" de 
duminică scrie că un anchetator 
din New Orleans a vizitat Dal- 
las-ul luna trecută pentru a de
termina dacă pilotul David Ferrie 
s--a aflat în acest oraș in zilele cînd 
președintele Kennedy a fost asa
sinat. Ferrie a fost găsit mort săp- 
tămîna trecută, cauzele decesulu’ 
său neputînd fi încă stabilite cu 
precizie. Potrivit ziarului, un me
canic de pe aeroportul White Rock 
din Dallas a declarat anchetato
rului care i-a arătat, o fotografie 
a lui Ferrie că el a văzut această 
persoană, „dar nu își poate aduce 
aminte cu precizie data". Un alt 
mecanic de pe același aeroport a 
afirmat că a văzut un bărbat ce 
semăna cu Ferrie. dar nu își a- 
niintește unde și cînd. Procurorul 
Garrison a declarat săptămîna tre
cută că posedă dovezi că Ferrie 
a fost amestecat în evenimentele 
care au culminat cu asasinarea 
președintelui Kennedy. Unii ob
servatori consideră că Ferrie, care 
era proprietarul unui serviciu de 
avioane-taxi. ar fi fost folosit pen
tru a transporta cu repeziciune în 
diferite locuri din statul Texas pe 
participanții la complotul împo
triva președintelui Kennedy.

Pe de altă parte. Jack Martin 
detectiv particular din New Or
leans. care declarase în 1963 Bi

roului Federal de Investigații că 
David Ferie il cunoștea pe Oswald, 
asasinul presupus al președintelui 
Kennedy, pe care,îl instruise în 
manevrarea unei arme cu lunetă 
telescopică și revenise apoi asupra 
acestei depoziții, a făcut o nouă 
revenire duminică confirmînd că 
Ferrie îl cunoștea pe Oswald. Mar
tin a adăugat că din cauza morții 
bizare a lui Ferrie a hotărît să 
se ascundă pentru un timp „din 
motive de securitate”.

9 MOSCOVA. Duminică s-a 
încheiat la Moscova tradițio
nala întrecere unională a troi
cilor. Prima întrecere de acest 
fel a avut loc pe hipodromul 
din Moscova, acum 120 de 
ani.

Competiția troicilor este 
foarte pitorească: caii sînt 
înhămați la sănii frumos îm
podobite cu diferite picturi. 
Vizitiul este îmbrăcat într-o 
șubă de blană, pe cap poartă 
o șapcă tradițională și la briu 
o cingătoare multicoloră. Pe 
pista de zăpadă, troicile dez
voltă o viteză de 45—50 km 
pe oră.

• PARIS. Greva celor a- 
prvtnlmatlv 10 000 de meca
nici de locomotivă care deser
vesc trenw. tP suburbane ale 

'Parisului a intrat luni în cea 
de-a patra zi, reducind la ju- 

î măiatc transporturile în co-
I mun între capitala Franței ți

BUENOS AIRES 27 
(Agerpres). — Dumini
că, la Buenos Aires, 
au luat sfîrșit lucrări
le celei de-a 11-a Con
ferințe consultative a 
miniștrilor de externe 
din țările O.S.A., con
sacrată pregătirii Con
ferinței șefilor de sta
te din emisfera occi
dentală. In ultima zi 
a lucrărilor s-a con
firmat oficial că întil- 
nirea la nivel înalt se 
va desfășura la Punta 
del Este, - Uruguay, in 
zilele de 12, 13 și '.4 
aprilie. Potrivit agen
dei întocmite, dezbate- 
rile se vor axa asu

pra problemelor dez ( 
voltării și colaborării* 
economice. Ratificarea 
definitivă a datei și 
locului întîlnirii va re
veni miniștrilor de 
externe din țările e- 
misferei, care se vor 
intîlni din nou la 
Montevideo, la 5 a- 
prilie.

In cercurile apropia
te participanților la 
Conferință s-a expri
mat părerea că preșe
dintele Boliviei - nu va 
participa la întîlnirea 
la nivel înalt, deoare
ce agenda acesteia nu 
include problema ac
cesului Boliviei la ma
re. Se crede că nici

suburbiile sale., Greva a fost 
organizată in sprijinul reven
dicărilor muncitorilor fero
viari pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

9 GEORGETOWN. Cheddi 
Jagan, fostul prim-ministru al 
Guyanei și liderul Partidului 
progresist popular, a declarat 
în cadrul unei conferințe de 
presă că intervenția Agenției 
Centrale de Investigații (C.I.A.) 
în Guyana a dus la răsturna
rea de la putere a partidului 
său în anul 1964. Jagan a fă
cut aceste declarații in timp 
ce comenta știrile, potrivit că
rora agenții serviciului de 
spionaj nord-american au fost 
implicați în grevele antiguver
namentale ce au avut loc în 
anii 1962 și 1965.

• LOURENCO — MAR
QUES. Partea de sud a Mo- 
zambicului este practic izolată 
de două zile în urma inun

președintele peruvian 
nu va veni la Punta 
del Este, în semn de 
protest împotriva aver
tismentului S.U.A. de 
a suspenda ajutorul a- 
cordat Republicii Peru 
in cazul în care na
vele americane nu vor 
primi autorizația să 
pescuiască în apele te
ritoriale peruviene.

Paralel cu conferin
ța consultativă, în ca
pitala argentiniami 
s-au desfășurat lucră
rile celei de-a 3-a Con
ferințe extraordinare 
interamericane la ni
vel ministerial, consa
crată revizuirii Cartei 
O.S.A.

dațiilor provocate de ploile 
torențiale. Linia ferată care 
leagă Mozambicul cu Rhode
sia este întreruptă, sar nume
roase drumuri au devenit im
practicabile. Aeroportul ți 
portul de la Lourenco — Mar
ques sînt închise traficului.

• SZEGED. Cîntăreții Ma
riana Stoica și Teodor Anas- 
tasiu de la Opera din Cluj au 
interpretat pe scena Teatrului 
Național din Szeged rolurile 
pr’ncipale din <-pera —”3° 
de Puccini. Cei doi artiști ro
mâni și-au 'M dat concursu 
la spectacolul cu opera 
badurul" de Verdi. Potrivit 
genției M.T.I., turneul celor 
doi so’*sH s-a bucurat Ce un 
mare succes.

• NEW YORK. Camera lu
nară „Lunar Orbiter-3“ a 
transmis duminică noi foto

Restabilirea relațiilor 
diplomatice între R. F.G. 
și Iordania

BONN 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
vest-german al Afacerilor Exter
ne a anunțat luni că relațiile di
plomatice între Iordania și Re
publica Federală a Germaniei au 
fost restabilite. Iordania este una 
din cele zece țări arabe care au 
rupt relațiile diplomatice cu gu
vernul de la Bonn în mai 1965 du
pă ce au fost stabilite asemenea 
relații între Republica Federală a 
Germaniei și Izrael.

grafii ale . suprafeței satelitu
lui natural al Pământului. 
Imaginile recepționate repre
zintă zonele alese pentru ase
lenizarea primelor nave cos
mice. „Lunar Orbiter-3f‘, care 
a înconjurat pînă duminică 
de 122 de ori Luna, va trans
mite în total 422 de fotografii 
ale acesteia.

9 TOKIO. Aproximativ 1 509 
do studenți, sindicaliști și alți 
cetățeni japonezi au luat parte 
L. demonstrația organizată du
minică în fața bazei aeriene 
americane de Ia Tachikawa, din 
apropiere de Tokio. Autoritățile 
au trimis forțe polițienești 
pentru a-i împrăștia pe demon 
stranți. Timp de patru or?, 
transmite corespondentul agen
ției. Reuter, între poliție șî de
monstranți s-au produs inci
dente violente, soldate cu nu
meroși răniți. 10 persoane au 
fost arestate.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ! Petroșani, str. Republicii ar. 44 TeL 1662. 269 (G.Q.VJ). Tiparul: l.P.H- Subunitatea Petroșani 40 365


