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COMUNICATUL
Consiliului de Stat cu privire 

la alegerile de deputați 
în sfaturile populare comunale

Consiliul de Stat, al ‘.Republicii
Soc ialiste România comunică :

legeri de deputați în cele 4 259 
șfaturi populare comunale.

VOTUL pentru candidații F.D.P. a fost dat 
într-o atmosferă de puternic entuziasm 
și optimism

La 5 martie a.c. au avut loc a- (Continuare în pag. a 3-a)

Răspunsul descărcaturilor

ANIN O ASA

In numele vieții fericite
Zorile nu se iviseră 

încă de după crestele 
înzăpezite ale Parîngu- 
lui dar ferestrele tutu
ror locuințelor din Ani
noasa erau luminate. 
Comuna întreagă se

pregătea să meargă ia 
alegeri.

Ora 6 dimineața. Sec
țiile de votare și-au 
deschis larg ușile. Pri
mii alegători introduc 
buletinele de vot în ur-

La secția de votare nr. 5 Bănită

tâ votînd- candidații. de 
deputați ai F.D.P., in 
numele vieții fericite pe 
care o trăiesc.

In secția de votare 
nr. 1, pavoazată eu ste
ma Republicii Socialiste 
România, cu drapele 
roșii și tricolore, a in
trat un grup compact 
de oameni. Intre ei se 
află minerul fruntaș 
Cristea Aurel 'împreună 
cu eîțiva ortaci din bri
gadă, precum și alți a- 
legători din circumscrip
ția electorală nr. 27., 
Cristea cu tovarășii Săi 
de muncă au venit la 
vot. purtînd un drapel 
cu stema țării. Rînd pe 
rînd s-au perindat, prin 
față urnelor lanăs Gheor
ghe, Iancu Nicolae, Karll 
Gheorghe, Dobre Ale
xandru și alți mineri 
de nădejde din brigada 
lui Cristea Aurel, Cu 
toții' au ținut să fie prin
tre primii’ la vote asa 
curii sînt și îți produc-- 
ție! Schimbul ‘de noap
te al brigăzii lui Cris
tea a venit cțt ceva mai

tîrziu la vot. Iși întă
reau însă votul cu cele 
75 de tone de cărbune 
extrase. In ■ ultimul șut 
dinaintea Zilei alegeri
lor au extras 50—53 to
ne de cărbune și bri
găzile conduse de Muj- 
nai Nicblăe și Petric 
Nicolae.

*
Indicatoarele ceasor

nicelor arătau doar ora 
șase și treizeci de mi
nute. La secția de vo
tare nr 1 din Aninoasa 
votaseră deja 200 de a- 
legători. In sfertul de 
oră următor s-ău perin
dat prin fața urnelor 
încă 100. Printre ei se 
afla Socol Ana. Tanczer 
Geza, minerul Petric 
Nicolae. Crecan Alexan
dru. Matei loan, Marcu 
Vasile și mulți alții. La 
secția de votare nr. 2 
a venit să voteze un 
grup de tineri. Popa 
Ana și Vizitiu Georgeta 
au votat pentru prima 
dată.

Alegătorii din . Aninoa
sa. ca de altfel din toa
te comunele de pe în
tinsul patriei, au votat 
penlru. pace. fericire, 
pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste —- 
România

D. CR1ȘAN

LA BANIȚA

Inimi pline de bucurie, 
într-o zi de sărbătoare

CÎMPU lui neag

Entuziasm în satul 
de lingă Cheile Bufii

Școala generală din 
Cîmpu lui Neag a fost 
transformată pentru a- 
ceastă zi de sărbătoare 
în secție de votare. Gru
puri, grupuri cetățenii 
comunei au venit aici 
să-și întărească prin vo
tul lor încrederea în 
candidații propuși să-i 
reprezinte în sfatul 
popular comunal. La 
ora . 8 mai bine de ju
mătate din alegători își 
depuseșeră votul. Pri
mul a fost, un tinâr — 
Furdui Emil, elev de li
ceu, fiul unui salariat 
al sectorului foreslier 
Cîmpu lui Neag.

— Doresc să devin in
giner — ne-a mărturisit 
cu emoție tînărul Nu
tresc o mare speranță 
că voi reuși. Dar pînă 
atunci mă pregătesc a- 
siduu pentru proba cea 
mare : bacalaureatul.

Au urmat apoi la vot 
zeci de muncitori fo
restieri. fii de țărani, 
care în transformarea 
satului de oieri au de
venit mînuitori dibaci 
ai ferăstraielor mecani
ce si funicularelor. lu
crători de nădejde în 
brigăzile complexe din 
parchetele forestiere ale 
sectorului Gîmpu lui

Neag ca Todea loan Ii. 
Andrica Vasile, Roba 
Dumitru și Nicolae.

Șoferului Barb Victor 
i-au dat întîietăte ce
tățenii veniți la vot pen
tru că el abia sosise de 
pe un drum lung. Iși 
dusese mașina la repa
rație capitală după ce 
a parcurs cu. Zill-ul său 
peste 200 000 km fără re
parații. După el au ur
mat la vot Dumitrescu 
Anton, Voichițoiu loan, i 
Muntean Cornel, Suciu 
Ioan și toți ceilalți con
ducători auto din bri
gada sa. La ieșirea din 
secția de votare. Barb 
Victor s-a întîlnit cu 
șoferul Vereș Grigore. 
care a venit si el la vot 
împreună cu membrii 
brigăzii sale. Demn de 
reținut e că toți mem
brii brigăzii lui Vere? 
sînt fii de țărani, foști 
oieri : Mojoatcă Lascu. 
Dincă loan. Șandru 
G Timiș- Pe
tru, azi muncitori la fel 
de harnici și pricepuți 
ca și el în ale meseriei 
îndrăgite.

(Continuare in pag. a 2-a)

Margareta MICA

Locuitorii comunei Ba
nița și ai satelor apar
ținătoare — țăranii 
muncitori și minerii ca
rierei de ealcar din lo
calitate — s-au prezen
tat duminică la alegeri 
cu inimile pline de bu
curie. La ora 6 spațioa
sa și frumoas amenajata 
sala a sfatului popular, 
în care se afla instala
tă secția de votare nr. 
5 Banița, îi aștepta pe 
cei care doreau să-și 
dea grabnic votul lor 
candidaților F.D.P. Ală
turi de urna de vot un 
vagonet încărcat cu pia
tră roșie de calcar, pe

șine, și un pikamer în
fipt într-un bloc de pia
tră, simboluri ale ocu
pației celor mai mulți 
locuitori din Bânița, în
tregeau aspectul de săr
bătoare al sălii. Tineri 
ji vîrstnici. bărbați și 
emei. acei ce azi își 
lădeau primul lor vot 
îi și cei care pînă a- 
um au votat de nenu

mărate ori, și-au dat 
întîlnire în fața secției 
de votare. In grupuri

V TEODORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Directorul termocentralei 
tocmai primise situația cu 
indicatorii realizați de uzina 
în februarie și o analiza cu 
eîțiva colaboratori. Reieșea că 
rezultatele sînt bune la pro
ducția globală, producția 
marfă vîndută și încasată, e- 
nergie electrică. Deci, a doua 
lună încheiată cu succes...

— După părerea dv., care 
dintre secții sau formații de 
lucru și-a adus un aport mai 
mare la aceste realizări ?

— Cei de- la secția trans
port combustibil răspunde di
rectorul fără ezitare. Mai 
ales atunci cînd a fost gerul 
mai mare, descărcătojrii au 
făcut adevărate acte de eroism 
în muncă.

In apropierea celor patru 
masive turnuri de răcire se 
înalță doi munți de cărbune. 
Acolo se află rampa de des
cărcare a combustibilului. 
Atunci cînd frigul nu-și face 
încă simțită prezența, va
goanele cele pîntecoase se des
carcă prin simpla deschidere 
a pereților. Au venit însă zi
lele acelea cu ger năprasnic. 
Cărbunele ' sosea înghețat de 
la preparații și se încăpățîna 
să coboare pe rampă. Apărea 
pericolul ca buncărele să nu 
primească la timp combusti
bilul iar termocentrala să nu 
aibă asigurat stocul de re
zervă. Atunci nu numai că 
s-ar fi ‘ dezorganizat transpor
tul. dar chiar și activitatea 
preparat iilor putea fi afec
tată. Conducere# termocen
tralei a dansat apelul către 
formația de descărcători ■ de 
a face tot Ce le Stă în putere 
pentru a asigura descărcarea 
cărbunelui în timp util. Bă* 
dulete Ioan. Supuran Traian, 
Petrescu Constantin. Crișca 
Vasile, Bordei Nicpdim . și , 
Bîrlan Gheorghe. oameni în 
jurul a 30 de ani — toți des
cărcători — au răspuns la 
apel prin muncă dîrză si' un 
elan rar întîlnit. Mîini vîhjoa- 
se înfigeau pikamerele și 
tîrnăcopul în .cărbunele în
ghețat bocnă. Sapele deve
niseră unelte de furnici pe 
lingă macaralele cele mătă- 
hăloase dirijate cu abilitate 
de. Bordeianu Mitică. Nicoa- 
ră Constantin și Petrescu Io
sif. Uneori, la descărcare au 
venit să dea o mîiiă de ajutor 
si echipe de la termomeca- 
nieă, reparații turbine si de la

cazane. Dar, tot cei din for- 
mâția de descărcători rămî- 
neau baza... După masă și 
noaptea, întreaga operațiune 
de descărcare era îndrumată, 
pe rînd, de inginerul Sorinca 
Gligor, șeful secției transport, 
și locțiitorul său. maistrul Gol- 
goțiu Carol, ambii prezenți la 
rampa de descărcare cu sfa
tul și cu fapta.

Atît în ianuarie; cît și în fe
bruarie, termocentrala n-a, dus 
lipsă de cărbune. In ambele 
luni, indicatorii ' principali ai 
planului au fost îndepliniți. A- 
ceasta și datorită felului cum 
au înțeles să răspundă Ia a- 
pelul conducerii uzinei oa
menii de la secția de trans
port combustibil.

...Acum, la termocentrala din 
Paroșeni, de o parte și alta a 
rampei de descărcare se 
înalță doi munți respectabili 
de combustibil negru. In acești 
munți impasibili se află în
magazinată energia și elanul 
unor oameni vrednici de 
stimă. Doar două macarale își 
întind din cînd în cînd gîtul 
pentru a musca cîte o cupă 
din . rodul mineresc. Peste 
imensa incintă a termocen
tralei se instalează apoi iar 
liniștea. Bănui doar turbinele 
lucrînd fără încetare, ritmic. 
Pe firele care pleacă de la 
uzină, Paroșeniul trimite ■“țării, 
2i și noapte, fără întșprupere 
megawații de energie.

Francisc VETRO

VITRINA
ȘTIRILOR

ZILEI
• Stație ile [oncasare 

de mare tapaciîate
La cariera de calcar din 

Banița a început construc
ția unei stații de conca- 
sare de mare capacitate. In 
acest fel se va îmbunătăți 
calitatea calcarului trimis 
furnaliștilor de la Hune
doara, Călan și Reșița.

• 200 artiști amatori 
io tour

Moment solemn 
la festivitatea de 
sîmbătă de la 
Palatul cultural 
din Lupeni.: re
prezentanții mi
nei Lupeni- in- 
ttînd în posesia 
„Steagului roșu" 
și „D iplomei 
de întreprindere 
'fruntașă pe ta-

Duminică în sala Palatu
lui cultural din Lupeni s-a 
desfășurat faza intcrîntre- 
prtnderi a celui de-al VIII-lea 
concurs al formațiilor artis
tice de amatori la care au 
participat formații artistice 
ale Casei de cultură din 
Petroșani și ale Clubului 
sindicatelor din Lupeni. A- 
proape 200 de artiști ama 
tori au fost viu aplaudați de 
spectatori.

• Oăsili In maoazinsle 
pleEirotehoite

Sîntem informați de la 
I.C.R.M. : Spre unitățile co
merciale specializate ale o- 
rașului Petroșani au fost ex
pediate frigidere „Fram" și 
„Alea1’ (Polonia), mașini de 
spălat „Alba-lux 5", .aspira* 
toare „Record" și mașini de 
cusut „Ileana" tip masă.
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SPORT * SPORT !
I Inimi pline de bucurie,

într=o zi de sărbătoare
(Urmare din pag. 1)

HANDBAL

Spre vinul piramidei
din lot Kellner Aneliese și Pușcău 
Georgeta, iar Cerghezan Esteta șl 
Măndiță Eva, din diferite motive, 
s-au lăsat de handbal.

INTERVIUL NOSTRU

— O ultimă întrebare: 
loc v-ați propus să ocupați 
finele campionatului ?

pupat 
echipa

■ Cum 
iu
pe

— Sincer

......... ................ /
Zilele acestea ne-a Vizitat la redacție prof. 

EUGEN BARTHA, directorul Școlii sportive din 
Petroșani. Firește, discuția s-a purtat în jurul 
comportării echipei de handbal fete a școlii, pe 
care o antrenează și care activează in seria a 
II*a a campionatului republican. Profitînd de a- 
ceastă ocazie, am rugat pe tov. Eugen Bartha să 
ne răspundă la citeva întrebări:la citeva întrebări:

— Firește, ținta noastră este

apreciați locul S o- 
sfitșitul turului de 
care o antrenați ?

în compania echipei B.S.G. Halo- 
ren Halle din R.D.G.

mulțumit 
în clasa- 
ăctiveâZă 
aflăm la

De ce

— Printre jucătoarele evi
dențiate in meciurile susținute 
la Cluj am întîlnit și nume 
noi. E 
de noi

vorba de promovarea 
talente ?

vorbind, sînt 
de locul pe care-1 ocupă 
tnent. în seria noastră 
10 echipe, deci noi ne 
jumătatea clasamentului,
spun, că locul nostru este bun ? 
Pentru Că față de prima Clasată, 
Școala sportivă din Buzău, noi ne 
aflăm la O diferență doar de 3 punc
te iar de celelalte echipe nu ne des
parte decît un singur punct. In 
schimb, de plutonul care urmează 
după noi, CU excepția echipei de pe 
locul 6, avem un avans de 5, 6, 7 
ți 9 puncte. Ceea ce mă bucură 
tn mod deosebit este golaverajul. 
Sîntem echipa cu cel mâi bun go
laveraj din serie: 90—434. deci Un 
piuă 
Cele

— Exact.
lot de 30
Din acestea citeva au fost promo
vate în prima echipă. Printre ele 
se numără : Nemeș, Mureșan, Lân- 
crâjan, Cătuțoiu, Solga, toate ju
nioare. AU fost în schimb scoase

Noi dispunem de un 
de jucătoare talentate.

FOTBAL

de 26 goluri marcate față de 
primite.

— Cum stați 
pentru reluarea 
lui?

cu pregătirile
camptonatu-

— Mulțumitor. In 
rtilui, echipa de handbal fete s-a 
pregătit cu multă seriozitate. Săp- 
tămînal am efectuat 4—5 antrena
mente, cu scopul de a îmbunătăți 
condiția fizică generală și specială 
a jucătoarelor. De asemenea. în 
această peribădâ precompetițională, 
am susținut sau vom susține o 
serie de întîlniri amicale cu di
ferite echipe. De exemplu, sîmbă- 
tâ 4 martie și duminică 5 martie 
am susținut două întîlniri Ia Cluj 
cu echipa Universitatea din loca
litate. In primul meci victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
15—11 (8—8), iar în cel de-al doi
lea petroșănelicelor cu 10—5 (6—1). 
Cu această ocazie s-au remarcat : 
portărlța Ciulavu Angela și jucă
toarele de cîmp Domșa Măria, Ba- 
rabaș Lia, Ciobanschi Maria. O 
Comportare bună au avut-o și 
Doifișa Faustina, Lăncrăian Maria. 
TUros EVa, Nemeș Sanda și Mu
reșan Sabina. In continuare vom 
mai susține și alte întîlniri.

După cum vă este 
turul la handbal va 
aprilie. Noi însă îl 
practic în 
ziua de 2 
Petroșani,

vederea retu-

cunoscut, re
începe la 2 

Vom începe 
deoarece în4 aprilie

aprilie vom susține, la 
un meci internațional,

VOLEI

Stiinta Petresanl —
Coflitfutiarni Brarest! î-o 
(15^,15-13.15-10

In cadrul campionatului repu
blican de volei s-au întîlnit du
minică dimineața, în sala I.M.P.. 
echipele masculine Știința Petro
șani si Constructorul București. 
După cum reflectă și scorul, vic
toria studenților petroșăneni (din 
rfndul cărora s-au remarcat Lun
eau, Șchiopu și Cojocaru) este in
contestabilă. Desfășurat doar pe 
parcursul a 55 minute, acest meci 
a permis studenților cucerirea u- 
nOr puncte foarte prețioase în cla
sament, printr-un joc de calitate.

construit îh co- 
viața să ne fie 
și fericită.!

I
I 
I

1

ee 
la

o- 
cuparea locului întîi și deci pro
movarea în prima serie de hand
bal a țării. E o dorință și totoda
tă o hotărîre a noastră luată încă 
de la începerea campionatului. Și 
o putem realiza, mai ales că de 
echipa școlii sportive din Buzău, 
clasată pe primul loc în tur, nu 
ne despart decît 3 puncte și pri
mul meci îl vom avea acasă cu 
ea. Apoi în perspectivă două tur
nee, unui în R. P. Bulgaria iar 
celălalt în R. P. Ungaria. Aceste 
turnee, care vor avea loc după 
încheierea campionatului, au fosi 
perfectate și aprobate.

Mulțumind tov. Bartha Eugen 
pentru amabilitatea cu care ne-a 
răspuns la întrebări, am urat în 
numele nostru și, firește, în nu
mele sutelor de simpatizanți ai e- 
chipei, noi succese în .sport și în
vățătură și bineînțeles, promovare; 
în prima serie.

de adevărați 
acordat celor 
ai comunei, 
Ion și Stoica

I 
;l
I 
I
I
I

mai mari sau mai mici, singuri său 
împreună Cu întreaga familie, bă- 
nițenii, îmbrăcați în pitorescul 
port al muntenilor, încep să se pe
rinde prin fața urnei. Iată trei ti
neri care de curînd au împlinit 
18 ani; cu emoții ei introduc azi 
în urnă, cu drepturi 
cetățeni, votul lor 
mai buni gospodari 
Jitea Coroana, Stoica
Aurel votează și ei cu fețe surîză- 
toare.

La ora 8,00 o dată cu apariția 
fanfarei și a orchestrei de muzică 
populară ale clubului din Lonea, 
atmosfera de voie bună devine ge
nerală. Grupurile ce se îndreaptă 
spre sfat 
La ora 9 
cuitorilor

Intr-un 
rierei de 
fruntași în întrecerea socalistă. Șe
ful de 
spune : 
demnă, 
preună 
aproape toți prezenți 
sală, avem mare încredere în vi
itorii deptitați și le-am dat votul 
cu sentimentul mulțumirii și bu
curiei pentru toate realizările.

sînt acum mai compacte, 
marea majoritate a to- 

comunei deja votase, 
grup de mineri ai ca 
calcar distingem cîțîva

brigadă Orban Nicolae ne 
„Am votat pentru o viață 
cît mai îmbelșugată. Im- 
cu membrii brigăzii mele, 

acum în

exprima gîn- 
zi de sârbă-

Gheorghe și

pentru tot ce s-a 
muna noastră ca 
tot mai frumoasă

In cele două minute de discuții 
prietenești pe care ni le-a acordat 
bătrînul pensionar Baia Gheorghe, 
născut o dată cu răscoalele țără
nești din 1907, cuvîntul „bine" a 
revenit de multe ori. In cuvinte sim
ple un om Cu fața răvășită și încrus
tată de vînturile și ploile de 
munte, dar cu o privire blîndâ și 
încrezătoare în viitor, radiind uh 
optimism robust, își 
duri sincere într-o 
toare.

Octogenarii Jitea
Dragotă Pătruț I din satul- Jitoni, 
în trei cuvinte, ne-au spus totul 
despre candidații pe care i-au vo
tat : „Sînt buni gospodari".

Certitudinea aceasta, au expri
mat-o și alți locuitori ai comunei 
Bănița; înfăptuirile ce au avut loc 
în comuna lor în acești ani sînt 
deosebit de grăitoare. Iată de ee 
locuitorii comunei Bănița au acor
dat votul lor cu multă încredere 
candidaților F.D.P., știind că ei 
vor face totul pentru continua în
frumusețare a Baniței, pentru noile 
construcții în perspectivă, pentru 
creșterea necontenită a nivelului 
de trai materia] și spiritual al 
cuitorilor comunei.

■a-g

C. COTOȘPAN I Entuziasm în satul
!l

O victorie în prelungiri I
Metalurgistul București 1-0 (0-0) I

r dar și... , 
ră. |
iupenenilor | 
eritată. Și *

Minerul Lupeni
starea terenului din 

Lupeni, pe 
desfășurat 
partida dintre „Mine
rul" din localitate și 
„Metalurgistul" Bucu
rești, a cerut jucători
lor celor două echipe 
eforturi deosebite. S-a 
alergat mult pe un te
ren desfundat, cu mul
te băltoace. Condiția fi
zică, în general bună, 
a jucătorilor le-a per
mis totuși acestora să 
desfășoare pe parcursul 
celor 120 minute un 
joc dinamic.

In prima repriză lo
calnicii au de citeva 
ori ocazia de a deschi
de scorul dar nu reu
șesc. Ineficacitatea li
niei de atac se expri
mă în ratările de-a 
dreptul Copilărești ale

SCHI

lo-

care s-a 
duminică

Iui Cotroază (de două 
ori), Sima și Cărare. 
Portarul oaspeților a 
„prins" o zi bună iar 
coechipierii acestuia au 
ripostat dîrz cu contra
atacuri periculoase. Re
priza secundă s-a ca
racterizat prin aceeași 
ineficacitate exasperan
tă în fața ambelor 
porți. In prelungiri, în 
minutul 92, tînărul Ma- 
cavei execută un „sla 
lom" spectaculos prin
tre trei apărători ad 
verși și înscrie 
In continuare 
puteau înscrie 
goluri. Așa de
piu, în minutul 
Poenaru (care-1 
cuise pe Cărare) 
te mingea cu

plasai, 
se mai 
citeva 
exem

112 
înlo- 

trlnt>- 
boltă

peste portar dar și- 
pe lîngă bară.

Victoria I 
oricum o meritată, 
aceasta, pentru efortul 
depus în fața unei e- 
chipe bine 
Acest meci 
reliefat atît 
gătire fizică 
rea în joc a 
C. Hlopețchi 
în echipă din Lupeni) 
și al jucătorilor Pal, 
Șoptereanu și Foca, cît 
și insuficienta pregăti
te fizică a lui Vlad 
(extenuat complet la 
sfirșitul meciului), Co- 
troază (urmare a lipsei 
de Ia antrenamente) și 
Sima.

A arbitrat bine 
Biolan — Turnu 
verin.

pregătite, i 
oficial a 

buna pre- ' 
și dăru i- 

portarului
(debutant

f

i

I

de lîngă Cheile Buții
(Urmare din pag. 1)

mai
C£m-
Ros- 

de la

De Ia poalele Retezatului, 
precis de la Cheile Buții, din 
pu Mielului, din parchetele 
toveanu, Pleșa și Arcanu și
Toplița, alegătorii au Venit îm
preună cu candidații lor. Comu 
nistul Hamz Iosif s-a întîlnit aici 
cu Mureșan Ana, cu Cojocarii 
Ioan, cu Bucuresc Marioara și cu 
toți ceilalți candidați ce se bucura 
de o înaltă apreciere îh rîndul ce
tățenilor 
resc de 
treburile 
pacte au 
cei mai noi ai comunei Cîmpu lui 
Neag — constructorii barajului di 
acumulare de la Valea de Pești. 
Dintre ei am remarcat pe tînărul 
inginer Cașu Stelea, pe șefii de 
brigăzi Pasca Vasile, Ghiță loan. 
Buhaș loan.

Ca și sectorul forestier Cîmpu

pentru spiritul gospodă- 
care au dat dovadă în 
satului. In grupuri corn- 
venit la vot și locuitori.

1Etapa regională a campionatului 
republican de juniori
In zilele de 3, 4 și 5 martie a.c., 

pe pîrtiile de schi de la cabana 
„Straja", s-au desfășurat întrece
rile republicane de juniori (probe 
alpine și nordice) contînd pentru 
etapa regională. S-au întrecut 
sportivi din asociațiile Văii Jiului 
și cei din orașul Hunedoara. Iată 
pe cîștigătorii probelor : 3 MAR
TIE 1967. Coborî re junioare: Kelt 
Lidia — Energia Paroșeni; Cobo- 
rîre juniori : Mihuț Eduard — 
S.S. Petroșani; Fond 3 km juni
oare : Imgling Maria 
Paroșeni.

SÎMBATA 4 martie 
lom special junioare : 
Slalom special juniori : 
se — S.S- Petroșani: : 
junioare: Imgling Maria; Fond 10 
km juniori : Nemeș Gavrilă — Mi
nerul Lupeni.

— Energia

1967. Sla-
Kelt Lidia; 

: Boda Moi-
Fond 5 km

Mihuț Victor a ocupat
Duminică 5 martie, la Predeal, 

s-a desfășurat faza finală a cam
pionatului republican de copii la 
schi. La finală au participat și 7 
reprezentanți ai Văii Jiului, elevi 
ai școlii sportive din Petroșani, 
împărțit! pe categorii de virată.

Un succes deosebit a ObțiflUt la 
acest concurs elevul Mihuț Victor 
care, la categoria 14-16 ani, a ocu-

1967.DUMINICA 5 MARTIE
Slalom uriaș băieți; Boda Moise; 
Slalom uriaș fete : Kelt Lidia; , 
Ștafeta 3x5 km: I. Școala spor- | 
tivă Petroșani; II, Minerul Lupeni; a 
III. Energia Paroșeni.

O comportare bună au dovedit-o 
conctifenții de la Școala sportivă 
care la probele alpine au cucerit 
toate titlurile de < 
nali, iar la nordice . 
același succes l-au obținut schiorii 
de la Energia 1 
cată este lipsa 
schiorilor de la Liceul din Lupen; 
care dispune de sportivi buni. A- 
ceștiâ. prin prezența lor la con
curs ar fi putut da un caracter și 
mai dîrz disputelor pentru locu
rile fruntașe.

â 

de ‘ 
in- 
cu

economică a fostului sat

vestimentară a localni- 
amintește de portul stră-

■>1

iui Neag, acest mare șantier 
lucrări hidrotehnice, situat la 
trarea în comună, iși pune 
pregnanță amprenta sa în dez
voltarea 
de oieri.

Bogăția 
cilor care
moșilor noștri daci,* casele ară
toase, cu interioare ce nu mai păs
trează nimic din aspectul sărăcă
cios al colibelor din satul de odi
nioară, toate la un loc sînt măr
turii vii despre viața nouă și fe
licită a cetățenilor din Cîmpu lui 
Neag. Bucuriile acestei vieți au cîn- 
tat-o artiștii din formațiile de a- 
inatori de la U.R.U.M. Petroșani,, 
E M. Uricani, de la cluburile sin.-( 
dicatelor din Lupeni șl de la coo
perativa ,,Deservirea11 Lupeni ve- 
niți la căminul cultural al comu
nei să întregească atmosfera săr
bătorească din luminoasă zi a ale
gerilor de deputați.

care
I merită să fie văzut 
I 
I

mai mulți ani 
cît și de peste 

„Omul care a vă- 
a lui Victor Eftimiu,

I

burghezii române provinciale din
tre cele două războaie, bobîrnac 
dat în glumă și nu cu intenții Sin- 
geroase dar care se dovedește to
tuși dureros. Unul din personajele 
cele mai simbolice ale piesei « 
„vagabondai". Acesta pune în lu
mină caracterul fățarnic, plin de 
snobism al moralei burgheze și în 
primul rînd al așa-zisului act de 
binefacere al filantropiei ip crite. 
In virtutea acestei morale, vaga
bondul câte este salvat i.e la 
moarte fără asentimentul său de

cretează pe un 
ton categoric și 
brutal că salva
torul a contractat 
cu această ocazie

■ față de el toate 
părinte față de co

l-a adus pe lume, 
întregului conflict 

viața, libertatea, ie-

Deși e jucată de 
de teatrele din țară 
hotare, comedia 
zut moartea"
continuă să fie una din piesele de 
succes, apreciate de public. Noua 
premieră a teatrului nostru atestă 
încă o dată acest adevăr.

Piesa aduce pe scenă lumea mi
cii burghezii române, într-un o- 
raș de provincie dintre cele două 
războaie mondiale, cu moralitatea, 
cu fățărnicia și ipocrizia ei.

Puține realizări 
Eftimiu pun în 
evidență atît de 
bine măiestria 
sa de dramaturg 
ca „Omul care a 
văzut moartea".

campioni regio- I 
:e și alpine fete f 

-HM UU^IBLI L ii
Paroșeni. Nejustifi- ■ 
a din concurs a g

I
I
I
I
I 
I

S. BALOI
G.S.O. Petroșani

pe țară
pe țară din 25 de 

Ceilalți reprezentanți 
ocupat următoarele locuri :

focul III
pat locul ni 
concurenți. < 
au
Categoria 11-13 ani ; Cristea I. lo
cul IX și Coman loan locul XII 
(din 26 concurenți): Categoria 7-10 
ani: Laszlo S. locul XIII și Peter
Eusebiu locul XV (din 24 de con- | 

curenți).

ale lui Victor

Pe marginea spectacolului 
„Omul care a văzut 

moartea*

Dramaturgul împletește cu un co
mic savuros lupta pentru postul 
de primar al urbei cu micul șan
taj asupra relațiilor particulare 
ale familiei personajelor sale de 
factură caragialeană, amintindu-iu 
de eroii atît de bine cunoscuți ai 
SCRISORII PIERDUTE, ca de pil
dă în actul al treilea în scena în
fruntării supreme dintre farmacis
tul Leon și Alexandru Filimon, cei 
doi candidați adverși pentru pos
tul de primar. Piesa reușește să 
sugereze citeva adevăruri 
de atunci spectatorului de 
constituie un puternic act 
câtor al farsei alegerilor
dată, un bobîrnac în nasul miei

amare 
azi. Ea 
demas- 
de altă

datoriile unui 
pilul pe care

Chintesența 
este aceea că
ricirea sînt opuse, sînt antagonice 

■ tuturor elementelor care constituie 
existența burgheză. Acest adevăr 
e exprimat cu fidelitate. Piesa pu 
ne in lumină cu succes imaginea 
unei lumi ridicole și fără perspec
tivă, a unei atmosfere înăbușitoa
re. E un merit incontestabil al co
lectivului de interpreți care a reu
șit să zugrăvească această lume, 
realizînd o comedie spumoasă, 
captivantă. Pentru că noua pre
mieră a teatrului petroșănean nu 
poate fi calificată altfel decît ca
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De ce sînt supărați 
preparatorii lupeneni COMUNICATUL
Se cunoaște că preparatorilor 

lupeneni le revine o sarcină im
portantă în cadrul activității eco
nomice a Văii .Jiului : ei trebuie 
să prelucreze și expedieze siderur- 
giștilor de la Hunedoara și Călan 
cărbunele cocslficabil extras de 
minerii de la Lupeni și Uricani. 
Folosind experiența acumulată ir. 
anii trecuți, preparatorii și-au 
luat la începutul acestui an anga
jamente mobilizatoare în vederea 
recepționării și supunerii prepa
rării a întregii cantități de cărbune 
brut primit.

Pentru preparatorii Lupeniului 
prima lună a anului s-a soldat cu 
un eșec : o datorie față de preve
derile planului de peste 3 400 tone 
cărbune cocsificabil. Cauza prin
cipală a nerealizării indicelui de 
recuperare ? Cărbunele cocsificabil 
eu mult șist dat de către minerii 
din Lupeni și îndeosebi din Uri- 
eani.

Luna trecută, munca s-a des
fășurat ceva mai bine. Planul lunii 
februarie a fost îndeplinit, iar din 
minusul creat în ianuarie au fost 
recuperate 2 612 tone. N-au mai 
fost greutăți ? Ba da ! Conținutul 
de cenușă admis al cărbunelui su
pus preparării a continuat să fie 
depășit. La preparația Lupeni so
sește și în prezent, mai ales de- la 
Uricani, cărbune cu un conținut 
mare de cenușă și, ceea ce pro
duce cea mai mare supărare pre
paratorilor, se primește șist de 
dimensiuni cit „roata carului". De
seori din această cauză pîlnia 
-ulbutorului se înfundă cu șistul 
'țt depășește cu mult granulația 
,admisă. La fel și în spălătorie se 
produc gîtuiri în procesul de pre
parare din cauza înfundării ele
vatoarelor de repartiție. Numai in
tr-o singură zi, pe banda silozu
lui de Uricani au ajuns mai bine 
de 60 tone șist.

Oricît de harnici și pricepuți ar 
fi preparatorii lupeneni, din piatră 
n-au cum scoate cărbune ! Acest 
lucru e timpul să fie înțeles de 
colectivele exploatărilor miniere 
de la Uricani și Lupeni, deoarece 
bateriile de cocsificare din cen
trele siderurgice au nevoie de 
cărbune cocsificabil de bună ca
litate.

Colectivul preparației Lupeni 
t--ste hotărît să învingă greutățile 
care-i stau în calea îndeplinirii 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate. In acest scop 
s-a întărit supravegherea insta
lațiilor și s-a pus accent pe res- 

o reușită atît regizorală cit și ac
toricească. Regia semnată de Mar
cel Șoma are meritul de a fi im
primat coeziune și cursivitate 
spectacolului, multă veridicitate și 
trăire personajelor, metgind pe 
linia autocaracterizării, subliniind 
scenele de umor.

O realizare actoricească merito
rie e cea a „vagabondului" în in
terpretarea lui Marcel Popa care 
reușește să se transpună cu suc
ces atît în rolul vagabondului plîn- 
găreț, mistic și paradoxal cit și 
în cel al nepotului dezghețat, re- 
dînd tin tip uman viabil cu defec
tele și calitățile sale, dar inteli
gent. Paulina Codreanu în rolul 
Alicei Filimon a dovedit suplețe, 
sensibilitate și înțelegere, iar A- 
lexandru Codreanu (George) rea
lizează ’ un personaj autentic cu 
un univers sufletesc propriu. Jean 
Tomescu și Lili Urseanu au con
turat, de asemenea, cu dezinvoltu
ră și naturalețe două caractere cu 
însușiri distincte: podgoreanul A- 
lexandru Filimon și, respectiv, al 
soției sale, Raluca Filimon. Pe li
nia contribuțiilor remarcabile la 
reușita spectacolului se înscrie și 
personajul interpretat de Mircea 
Pînișoară (Domnul Leon). Ceea ce 
li se poate, însă, imputa ultimilor 
doi interpreți este neconsecvența 
de care dau dovadă, în unele ta
blouri, de nefiresc și insuficientă 
trăire a rolurilor îngroșînd anu
mite laturi — în dauna calității.

Scenografia inteligent concepută 
de Aurel Florea a contribuit ală
turi de regia tehnică semnată de 
Marin Dumitrescu la reușita spec
tacolului pus in scenă de colec
tivul teatrului nostru.

Ion DUBEK 

pectarea cu strictețe a fluxului 
tehnologic, îndeosebi la jgheabu
rile de spălare de 0-10 mm, s-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
funcționării ritmice a instalațiilor 
și reducerea la minimum a tim
pului de staționare cauzat de de
fecțiuni, s-a îmbunățit asistența 
tehnică. La indicația comitetului 
orășenesc de partid Lupeni, s-a 
trecut la analizarea decadală a 
situației producției, analize care 
sînt urmate de măsuri eficiente.

Tovarăși mineri de la Lupeni și 
Uricani, sprijiniți-i în acțiunea 
lor pe preparatori I

M. M.

O delegate 
guvernamentală 
româna condusă 
de mifiisfrul petrolului 
a plecat în Siria

Luni a plecat în Siria o dele
gație guvernamentală condusă de 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, care la invitația guver
nului sirian, va participa la festi
vitățile prilejuite de sărbătoarea 
națională a Republicii Arabe Si
ria.

TELEVIZIUNE
7 martie

18,00 Pentru cei mici. A.B.C. — De 
ce ? Filmul „Palatul".

18.30 Pentru tineretul școlar: Nu
mismatică și istorie.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Șah.
19,40 Filmul documentar : „Timp, 

legendă, oameni".
20,00 Să rîdem cu... mari comici 

ai ecranului.
20.45 Istoria teatrului românesc. 

Comediile lui Văsile Alecsan- 
dri. Prezintă: Virgil Brădă- 
țeanu. Interpretează colecti
vul Teatrului Național din 
Iași.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
8 martie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 6,06 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier,- 6,15 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL, Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,30 Muzică 
ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,10 Piese folclorice de virtuozita
te; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 Ia 
microion, melodia preferată; 9,35 
Orchestra de muzică populară 
„Brîulețul" a Casei raionale de 
cultură din Cîmpulung Muscel; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
„Maiilă" — cel mai frumos și scump 
cuvînt — program de cîntece; 10,15 
Tinere cîntărețe ale folclorului nos
tru : Irina Loghin, Ana Pacatiuș, 
Sofia Vicoveanca, Marioara Pre- 
cup; 10,30 EMISIUNE LITERARA 
PENTRU ȘCOLARI; 11,20 Limba 
noastră; 11,30 Melodii cu dedica
ție,- 11,45 Muzică populară inter
pretată de Lucreția Cîobănu, Geor- 
geta Angel și Elena Barbu-Roizen; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic,- 12,10 Cîntece inter
pretate de coruri de femei; 13,00

Consiliului de Siai eu privire 
la alegerile de deputagi 

în sfaturile populare comunale
(Urmare din pag. 1) municate de către comisiile elec- în sfaturile populare comunale,

torale comunale rezultatele pe sînt următoarele :
Pe baza centralizării datelor cd- regiuni ale alegerilor de deputați
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Cifre La sută Cifre La sută Cifre La sută
absolute absolute absolute

Argeș 669 734 669 639 99,98 664 648 99,25 4 869 0,73 122 0,02
Bacău 489 581 489 558 99,99 488 024 99,69 1 534 0,31 __ —
Banat 578 226 578 170 99,99 576 641 99,73 1490 0,26 39 0,01
Brașov 377 142 377 114 99,99 373 758 99,11 3 066 0,81 290 o,«e
București 988 892 988 881 99,99 988 441 99,95 399 0,04 41 0,01
Cluj 527 344 527 216 99,97 524 507 09,49 2 631 0,50 78 0,01
Crișana 471 286 471 244 99,99 468 892 99,50 2 296 0,49 56 0,01
Dobrogea 249 519 249 417 99,96 248 943 99,81 472 0,18 2 0,01
Galați 447 580 447 526 99,98 446 292 99,72 1 203 0,27 31 0;0i
Hunedoara 248 103 248 078 99,99 247 011 99,57 1 032 0,42 35 0,01
Iași 464 584 464 538 99,98 463 672 99,81 857 0,18 9 0,01
Maramureș 368 178 368 023 99,96 366 512 99,59 1 S37 0,36 174 0,05
Mureș A. Magh. 388 871 388 862 99,99 386 371 99,36 2 485 0,63 6 0,01
Oltenia 881 258 881 233 99,99 879 077 99,75 2 101 0,24 554 0,01
Ploiești 715 711 715 591 99,98 708 180 98,96 6 871 0,96 540 0,08
Suceava 502 184 501 576 99,88 500 583 99,80 991 0,20 2 MSB

Or. București 110 266 110 236 99,97 109 994 99,78 217 . 0,20 25 0^2
Or. Constanța 20 777 20 768 99,96 20 732 99,83 36 0,17 . —. —
Total 8 499 236 8 497 670 99,98 8 462 278 99,58 33 887 0,40 1505 . 0,02

Pe întreaga țară, au fost aleși în regiunea Mureș-Autonomă Ma- decesului candidațilpr, după eXpi-
în sfaturile populare comunale 
127 748 deputați, care au candidai 
din partea Frontului Democrației 
Populare.

Nu au fost aleși un număr de
7 candidați, din care doi în re-

ghiară și unui în regiunea Ploiești, 
deoarece nu au întrunit cel puțin 
jumătate plus unu din totalul vo
turilor valabil exprimate în cir
cumscripțiile electorale -respective.

rarea termenuiui .de depunere • 
candidaturilor.

In ce-!c 11 circumscripții electo
rale comunale în care nu au fost 
aleși deputați. alegerile urmează 
să aibă loc în termenele provă-

giunea Argeș, doi în. regiunea Bra- In 4 circumscripții electorale nu zute de art. 86 și 91 din Legea hr.
șov, unul în regiunea Cluj, unul au avut loc alegeri ea urmare a 28/1966.

Evocări muzicale : „Bucureștii de 
altădată; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Sport; 14,15 Mu
zică ușoară; 15,00 Interprete ale 
cîntecului nostru popular: Ioana 
Radu, Angela Moldovan, Maria Eă- 
tărețu, Aurelia Fătu Răduțu,- 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic 16,15 Cîntă Dorina Dră- 
ghici; 16,30 O poveste pentru voi 
copii; 16,40 Maeștri ai madrigalu
lui; 17,00 Cîntă Cleopatra Melido- 
neanu,- 17,10 Ani de ucenicie; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 TRIBU
NA RADIO. FEMEIA ȘI CONTEM
PORANEITATEA. Vorbește prof, 
ing. Slizana Gîdea, președinta Con
siliului Național ăl Femeilor; 18,40 
Jurnal agrar; 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Con
cert de melodii românești,- 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20(30 
Concert de melodii românești (par
tea a ILa); 21,00 Melodii magazin. 
Alo !... redacția !.,. emisiune muzi- 
cal-distractivă; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 23,05 
Primiți în dar aceste melodii; 23,52
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
8 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Anunț matrimonial; Republica: Di
minețile unui băiat cuminte; PE- 
TRILA: Tunelul; LONEA — Mine
rul; Viscolul; LIVEZENI: Soție fi
delă; VULCAN : Repulsie,- GRIVI-

DIA: A fost o dată un moș și o 
babă, PAROȘENI : După mine, ca
nalii!,- LUPENI — Cultural: Ci- 
maroti; Muncitoresc: Fanfan ia Tu- 
lipe,- BĂRBĂTENI: Fiul căpitanului 
Blood; URICANI : Gentleinenul dlh 
Cocody.

I. C. O. Petroșani
angajează imediat:

O mecanici auto calificați, categoria 6-8
O lăcătuși
O conducători auto pentru autobuze, 

cu condiția de a avea cel puțin 5 anl vechi*- 
me de conducător auto

O muncitori necalificafi cu posibilitlfl do 
calificare la locul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto

Oferim condiții de salarizare optime, ier 
pentru personalul de mișcare auto, pe iîngî sa
larizare, se va acorda spor de vechime.

Cererile, însoțite de acte, se vor depune la 
serviciul cadre din întreprindere, strada Repub
licii nr. 31.



STEAGUL ROȘU

Vizita Deschiderea Conferinței țărilor arabe 
pentru problemele petrolului

VIETNAMUL DE SUD

laLuni dimineață a plecat 
Stockholm Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, însoțit 
de consilieri și experți.

★

STOCHOLM 6 (Agerpres,. 
Delegația română condusă de 
nistrul comerțului exterior al 
publicii Socialiste România, Gheor
ghe Cioară, a sosit luni după-amia- 
ză la Stocholm. La aeroport, mi
nistrul român a fost întîmpinat de 
Gunnar Lange, ministrul suedez al 
comerțului, și de funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Suediei si Ministerul 
Comerțului. Au fost prezenți. de 
asemenea, Eduard Mezincescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Stockholm și membri 
ai ambasadei.

mi-
Re-

FRANȚA

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite . 
Primul tur de scrutin al alegeri
lor legislative care au avut loc 
duminică în Franța s-a caracterizat 
printr-o participare mare a alegă
torilor la vot, o stabilitate rela
tivă a pozițiilor adepților celei 
de-a c-incea republici, un spor im
portant de voturi pentru forțele 
de stînga și pierderi importante 
pentru celelalte formațiuni, poli
tice.

Proporția celor care s-au abținui 
de la vot duminică a fost sub 20 
la sută din corpul electoral, 
ce constituie o performanță 
portantă in Franța (în 1962, 
31 la sută dintre alegători
abținut). Prin, urmare, numărul a- 
legătorilor a fost 
sibil mai ridicat 
de 18 333 000 la 
iembrie 1962).

ceea 
im- 

peste
s-au

de astă dată sen 
— 22 392 000 (fată 
alegerile din no-

BAGDAD 6 (Agerpres). — La 
Bagdad s-a deschis luni cea de-a 
șasea Conferință a țărilor arabe 
pentru problemele petrolului. Sînt 
prezenți la lucrări circa 400 de 
specialiști din țările arabe, obser
vatori ai marilor companii petro
liere interesate în această regiu
ne, precum și observatori din 
Franța, S.U.A., Anglia. R.F.G., 
U.R.S.S.,

La ședința inaugurală 
cuvîntul președintele 
Abdel Rahman Aref, și 
ministru irakian, Taleb.

Poporul irakian, a subliniat pre
ședintele Aref, consideră că pe
trolul este elementul esențial pen
tru întărirea economiei sale și 
mijlocul practic pentru a lichida 
slaba dezvoltare economică. Sper, 
a adăugat el, că societățile petro
liere străine nu vor adopta o at-i-

Q Atacuri cu mortiere ale patriofilor
Q Oameni pașnici uciși „din greșeală" de 

bombele americane

co

pe- 
de

Italia, India și alte țări, 
au luat 
Irakului, 

primul

tudine negativă și nu vor compli
ca lucrurile, amestecînd alte părți, 
sau probleme în care statele ex
portatoare de petrol nu au vreun 
amestec... Companiile trebuie să-și 
asume răspunderea greșelilor 
mise în trecut.

Relațiile dintre companiile 
trolîere și țările producătoare
petrol, inclusiv cele pe teritoriul 
cărora se scurge petrolul, a spus 
la rîndul său primul ministru ira
kian Taleb, trebuie să fie stabilite 
pe baze pur comerciale, pe încre
derea reciprocă, pe o repartizare 
echitabilă a beneficiilor, pe cu
noașterea a tot ceea ce este în le
gătură cu interesul comun... și nu 
întemeiate pe acorduri semnate la 
începutul secolului, imposibil să 
mai poată fi recunoscute la ora 
actuală.

Guvernul argentinean a promulgat
o nouă lege cu privire la „apărarea civilă"

SAIGON 6 (Agerpres). — Dumi - 
nică noaptea, patrioții sud-vietna- 
mezi au atacat cu foc de mortiere 
aeroportul militar american de 
la Chu Lai, anunță un comunicat 
al Comandamentului american din 
Vietnamul de sud. Atacul a pro
vocat avarierea unora dintre a- 
vioanele aflate pe pistele aero
portului și rănirea a șapte soldați 
americani.

Patrioții au supus, de asemenea, 
unui tir de mortiere o poziție a 
trupelor americane din așa-numita 
„zonă C“, rănind, potrivit comu
nicatului american, 20 de militari 
ai armatei S.U.A.

Tot duminică noaptea, unități 
ale Frontului Național de Eliberare 
au doborît patru elicoptere ame
ricane, provocând moartea a opt 
dintre membrii echipajelor aces
tora. Unul dintre elicoptere s-a 
prăbușit în nul Saigon. Ia o dis
tanță de numai 3 km de capitala 
sud-vietnameză.

Comandamentul militar ameri
can din Vietnamul de sud a recu
noscut luni că două bombardiere 
ale armatei S.U.A. au lansat „din 
greșeală'* bombe asupra satului 
Vayha, unul din satele „strategice" 
create prin.acțiunile de „pacificare" 
din Vietnamul de sud.

Agenția Associated Press, citind 
surse neoficiale, anunță că 100 de 
săteni au fost uciși și alți 175 ră
niți. Aceeași agenție informează 
că un purtător de cuvînt al armatei 
S.U.A. 
rudele 
partea 
un fel
de dolari de fiecare mort seu ră
nit.

a declarat duminică că 
victimelor vor primi din 
comandamentului american 

de „despăgubire"... adică 50

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). 
Guvernul argentinean a promulgat 
o nouă lege cu privire la „apăra-

Rezultatele definitive indică ur
mătoarele .cifre în metropolă ; pen
tru grupările celei de-a cince.e 
republici — 8 453 512 (37,75 la su
tă),. cu 1 508 420 mai mult decît la 
.alegerile precedente: pentru Parti
dul Comunist — 5 029 808 (22.46 la 
sută), cu 1 026 255 voturi mai 
mult decît la precedentele alegeri; 
pentru Federația stîngii democra
tice și socialiste — 4 207 166 (18,79 
la sută), cu 547 788 voturi mai 
mult; Centrul democrat — 2 864 272 
(12,79 la sută), cu 205 600 mai pu
ține voturi decît la alegerile din 
1962. Restul voturilor au fost îm
părțite între diverse grupări poli
tice mai mici. Se mai poate con
stata că formațiunile celei de-a 
cincea republici înregistrează o 
pierdere de cîteva zecimi de pro
cent, Partidul. comunist realizează 

la sută, iar cen 
înregistrează
4 la sut’.

rea civilă". Potrivit acestei legi, 
toți cetățenii care depășesc vîrsta 
de 14 ani, argenlineni și străini, 
care trăiesc pe teritoriul acestei 
țări, pot fi mobilizați. Numai mem
brii corpului diplomatic și militarii 
străini nu vor fi afectați de noua 
lege.

Observatorii politici din capitala 
argentineană apreciază că legea 
promulgată de guvern urmărește să 
împiedice Confederația Generală a 
Muticii din Argentina . să-și conti
nue planul de acțiuni împotriva 
politicii economice și sociale a gu
vernului

Liderii centralelor sindicale, care 
intr-o reuniune recentă au hotărît 
continuarea programului de luptă,’ 
în ciudă tuturor represaliilor si a- 
menințărilor autorităților, se vor 
întruni din nou pentru a aprecia 
situația în condițiile noi create.

GENEVA 6. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Luni au început la Geneva lucră
rile unui grup internațional de 
experți, însărcinat cu studierea e- 
fectelor posibile ale 
mei nucleare și a 
pentru securitatea și 
statelor care 
armă.

Lucrările acestui grup 
perți, care se desfășoară 
închise, au fost prevăzute în 
portul prezentat de 
neral al O.N.U. U 
de-a 21-a sesiune a 
nerale a O.N-L’.

folosirii ar- 
implicațiilor 

economiile 
dispun de această

secretarul
Thant, la 
Adunării

de ex- 
cu ușile 

ra- 
ge- 
cea
Ge-

Pesimism la N.A.S.A. cu privire
la lansarea unui om în Lună

o creștere de 0.52 
trul democratic 
pierdere de peste

o

Deschiderea Tîrgului internațional 
de primăvară de la Leipzig

LEIPZIG 5. Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite: 
Teatrul de Operă din Leipzig 
avut loc sîmbătă
festivă de deschidere 
acest an a Tîrgului 
de primăvară de la

La 
a 

seara ședința 
a ediției din 
internațional 
Leipzig.

★

’ Pe 
.metri 
ne și 
firme 
terior 
te, 30 
tul capitaliste).

Suprafața ocupată de firmele a- 
mericane e superioară cu 30 Jet 
sută față de ediția precedentă a 
tîrgului. Din Republica 
a Germaniei sînt 
firme, iar din Berlinul 
169 firme.

Republica Socialistă 
participă anul acesta la 
Leipzig pentru prima oară cu ex
ponatele sale repartizate pe bran
șe, prezentate pe o suprafață de 
2 500 metri pătrați. La oficiul cen
tral de informare sînt expuse ma-

o suprafață de 350 000 de 
pătrați, expun, in pavilioa- 
pe branșe, peste 10 000 de 
și organizații de comerț ex- 
dln 70 de țări, (II sociali s- 
in curs de dezvoltare și res-

chete și bunuri industriale care 
nu sînt prezentate în pavilioanele 
pe branșe.

Produsele industriei noastre, 
cum ar fi instalația de foraj F-200, 
tractoarele U-650, U-651 si S-650, 
precum și alte mașini agricole, 
Camioane etc. au constituit din pri
ma zi a tîrgului un punct de a- 
tracție pentru specialiști 
tori. Sînt apreciate, de 
mașinile noastre unelte, 
deosebit atrage atenția 
Carusel de 3 200 mm cu 
program. Dezvoltarea
românești poate fi urmărită prin 
exponatele sale și în sectorul chi
mic, electrotehnic, al mașinilor 
pentru prelucrarea lemnului, ca 
și prin materialul rulant, remar- 
cîndu-se în special locomotiva 
Diesel-electrică și vagoane de 
marfă.

In cursul dimineții de 
expoziția românească a 
tată de vicepreședintele 
lui de Miniștri al 
Paul Scholz, care 
vinte de laudă la 
telor țării noastre,
stalațiilor de foraj.

și vizita- 
asemenea

In mod 
strungul 

comandă- 
industriei

CAPE KENNEDY 6 (Agerpres). 
Datorită accidentului din luna ia
nuarie, cînd cabina „Apollo** s-a 
aprins și trei cosmonauți ameri
cani și-au pierdut viața, oficialită
țile N.A.S.A. (Administrația națio
nală pentru problemele aeronau
ticii și cercetării spațiului cos
mic) au devenit pesimiste în ce 
privește realizarea obiectivului 
S.U.A. de lansare a unui om în 
Lună pînă în 1970.

Directorul N.A.S.A., James Webb, 
declară că abia după cîteva luni 
de investigații complete asupra ac
cidentului se va putea stabili în 
ce măsură Statele Unite își vor 
putea menține planul inițial de 
lansare a unui om în lună. Un 
alt membru al conducerii N.A.S.A.. 
George Muller, apreciază că pro
gramul cosmic pînă în 1970 nu a 
eliminat aselenizarea in termenul 
stabilit a unui american, ,,dar

șansele s-au redus". Nici măcar 
primul zbor pe o orbită în jurul 
Pamîntului cu o navă „Apollo" nu 
va avea loc, probabil, pînă Ia sfîr- 
șitul acestui an, așa cum se sta
bilise, declară Robert Seamans, 
director adjunct al N.A.S.A. Toți 
cei trei reprezentanți ai N.A.S.A. 
au subliniat în declarațiile lor, fă
cute în fața membrilor Comitetu
lui senatorial pentru aeronautică 
și spațiul cosmic, necesitatea de a 
se trece imediat la folosirea în 
locul oxigenului a unor gaze care 
să excludă posibilitatea aprinderi
lor. In acest scop, sînt necesare 
sume suplimentare destinate cer
cetărilor și întocmirii de noi pro
iecte. De aceea, reprezentanții 
N.A.S.A. s-au pronunțat împotriva 
reducerii’ fondurilor destinate cer
cetărilor spațiale ca urmare a 
cheltuielilor sporite pentru războiul 
din Vietnam.

Federală 
prezente 1 100 

occidental

România
Tîrgul din

duminică, 
fost vizi- 
Consiliu- 

Germane,R. D.
a exprimat cu- 
adresa expona- 
în Special a ih-

400 de mercenari sînt gata
să intervină în Congo

la spital

avion de 
companiei

JOHANNESBURG 6 (Agerpres). 
Publicația „Sunday Express'*, care 
apare la Johannesburg, a dezvăluit 
recent r-ă pe teritoriul Republicii 
Sud-Africane sînt instruiți 400 de 
mercenari, gata să intervină în 
Congo, la cererea lui Moise Chom- 
be. Conducătorii mercenarilor — a 
arătat ziarul — au negociat la 
Pretoria cu Neville Warrington, 
principalul agent de legătură al
-----—— ------ -------------------- h

lui Moise Chombe. Fostul premier 
congelez a acceptat să plătească 
mercenarilor aproximativ 450 000 
de lire sterline, care ar urma să 
fie depozitați într-o bancă sud- 
africană în aj’unul intervenției lor 
în Congo. Ziarul „Sunday Express" 
relevă că munițiile și echipamen 
tul grupului de mercenari sînt de 
proveniență belgiană și americană.

• PARIS. In urma unui in
cendiu care a izbucnit în clă
direa orfelinatului din locali
tatea Tainges, situată la 60 
de kilometri de orașul Annecy 
14 copii au murit iar alți 
a» fost transportați 
fiind grav răniți.
• KENTON. Un 

pasageri aparținînd
americane „Lake Central Air
lines" s-a prăbușit duminică 
seara în apropiere de localita
tea Kenton (statul Ohio). Cele 
34 de persoane care se aflau 
la bordul avionului au pierit.
• MOSCOVA. In republicile 

din Asia centrală sovietică au 
început însămînțările de pri
măvară. In timp ce<la Mosco
va viscolea încă, în văile1 su
dice ale Caucazului au înflo
rit migdalii. Meteorologii au 
constatat insă că primăvara 
pășește rapid și spre ținuturile 
nordice, parcurgînd zilnic 50 
de kilometri din sud spre nord.

9 LONDRA. Luna februarie 
s-a încheiat în Anglia cu o 
creștere substanțială a rezer
velor de aur și dolari, dar cu 
reduceri în producția unor ra
muri industriale importante. 
Producția industriei de auto
mobile a fost cu 13 La sută 
mai mică decît acum un an. 
In industria de construcții con
tinuă să se acumuleze stocu
rile de materiale nefolosite.
• TOKIO. Societatea japo

neză pentru aviație civilă. 
„Japan Airlines", a inaugurat 
luni prima sa linie aeriană în 
jurul globului pămîntesc, șt 
cea de a patra dintre cele e- 
xistente în prezent. Celelalte 
trei aparțin societăților „Pan 
American World Airways*’, 
„The British Overseas Airways 
Corp." și „Ouantas Empire Air
ways".
• GENEVA. Există aproxi

mativ 2 milioane de sclavi în 
lume, iar „măsurile imediate 
și efective" preconizate de 
O.N.U. pentru lichidarea scla
viei nu au fost încă aplicate. 
Aceasta este problema care va 
fi dezbătută la cea de-a. 32-a 
adunare a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, care 
s-a întrunit la Geneva.
• NEW YORK. Peste 4 500 

de persoane au organizat du
minică în Harlem, cartierul 
negrilor din New York, un mi
ting de protest împotriva a- 
nulării mandatului de deputat 
al lui Adam Clayton Powell 
în Camera Reprezentanților.
• HANOI. Agenția V.N.A 

anunță că, la 5 martie, unită
țile antiaeriene ale Armate; 
Populare Vietnameze au dobo 
rit un avion de recunoaștere 
fără pilot, care a păți ins ir 
zona Hanoiului.

Acesta este al 1 705-lea avion 
american doborît pînă în pre
zent pe teritoriul R. D. Viet 
nam.

«
*1

i

ș

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA ■ Petroșani, «tr Republicii or 44 Tel. 1662 26Q (C.C.VJ). Tiparul i LP.H. Subunitatea Petroșani 40 369


