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Proletari din toate .țările,-u-nif^va-1 "^înFesnîri acordate 
turiștilor străini oare 
vor vizita România

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. șl al Sfatului popular orășenesc
Anul XIK XXIV Nr. 5433

IN PLINA
DESFĂȘURARE

CAMPANIA
DE

Potrivit unei Hotărîri 
a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
România, cu prilejul „A- 
nului turistic 
nai 1967" se 
nele facilități 
străini, care 
România.

Hotărîreă 
în acest an 
țează viza turistică 
intrare-ieșire în 
nia, pentru turiștii care 
vor prezenta la punctele 
de control pentru trece
rea frontierei de stat 
deschise traficului inter
național de călători, pe 
lîngă documentul de tre-

internațio- 
acordă u- 

turiștilor 
vor vizii» 
.'. '• ■ - f 

prevede ca 
se desfiin- 

de 
Româ-

și o 
care să re- 
încheiat un 
cu Oficiul 
Turism al 

Ro-

ÎMPĂDURIRI
Pădurea este una din principa

lele bogății naturale ale țarii noas
tre.- Odinioară, pe multe din tere
nurile astăzi goale, neproductive, 
se întindeau codrii pe care exploa
tarea- nemiloasă i-a distrus In pre
zent se acordă importanța cuve
nită patrimoniului forestier avînd 
în vedere rolul economic impor
tant pe care îl joacă pădurile în 
economia națională și funcțiile 
multiple pe care le îndeplinesc. 
Pădurea asigură ca ploile să cadă 
mai regulat și astfel îndepărtează 
se 'eta, oprește zăpada și prelun
gește perioada de topire dînd po
sibilitate apei să pătrundă cu înce
tul în pămînț, asigurînd umezeala 
necesară plantelor, împiedică scur
gerea rapidă a apei de ploaie, 
micsorînd astfel spălarea stratu
lui roditor de la suprafața oâmin- 
tului.. Pădurile sînt stavile puter
nice în călea vuiturilor mari și fur
tunilor. apără solul împotriva în
ghețului în timpul iernii. Din mă
surătorile făcute s-a observat că 
îfi. Aceeași regiupe. eu același sol, 
culturile agricole semănate la ■ adă
postul pădurilor au dat o produc
ție mai mare cu 25-50 la sută decît 
cele semănate pe cîmp deschis.

In păduri crește tot felul de vî- 
nat a cărui carne și blănuri aduc 
un venit substanțial statului nostru 
și oferă totodată plăcerea de a face 
vînători. La adăpostul pădurii cresc 
o mulțime de fructe de pădure și 
ciuperci. Pădurea mai îndeplinește

Ing. Horia DOM Ș A
șeful Ocolului silvic Petroșani

Matti 11 aprilie 1967

Comunistul Predușan Constantin este apreciat pen
tru exactitatea analizelor ce le execută în laboratorul 
preparației Lupeni, unde-și desfășoară activitatea.

• Vizita delegației C.C. al P.C.R. in Austria.
(Pag. a IV-a)

ENERGIE ELECTRICI
PESTE PLAN
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingikleri de la I.E.C. Paro- 
șeni a încheiat primul trimestru 
al anului 1967 cu un frumos suc
ces. El a livrat sistemului energetic 
național cu 9 048 000 kWh mai mult 
decît a avut .planificat, planul hind 
astfel realizat in proporție de 
101,57 la sută.

Tot în aceeași perioadă, s-au ob
ținut economii .în valoare de 163 000 
lei, productivitatea muncii pe an
gajat a fost realizată în proporție 
de 101,7 la sută.

La baza acestor rezultate fru
moase a stat exploatarea la ma
ximum a agregatelor de bază, or
ganizarea judicioasă a fiecărui loc 
de muncă.

(Continuare în pag. a 3-a)
Mircea CINCORA

Operator cazane I.E.C. Paroșehi

că
m

cere a frontierei 
dovadă din 
zulte că au 
aranjament 
Național de
Republicii Socialiste 
mânia.

De asemenea, în 
ilrul „Anului turistic
ternațional 1967" vor îi 
acceptate ca documente 
de trecere a frontierei 
de stat, in afara pașa
portului național, și alte 
documente de călătorie 
valabile, emise conform 
normelor privind elibe
rarea documentelor de 
călătorie pentru statele 
Irăine.

(Agerpres)

FOTBAL 0 Minerul Lupeni — Gaz metan 
Mediaș 0—0 • Agenda campionatului 
regional • Rezultatele din etapa a 
IX-a a campionatului orășenesc.

HANDBAL • Știința — , I.C.F. 17—10 
• Crosul „Să întîmpinăm 1 Mai".

. (Pag. a II-a)

FESTIV ALLL 
MODEI

cumpărătorilor 
sezonul de pti- 
le cultive guș- 
aspectul vesti- 
timp, festivalul

Amplă acfiune de gospodărire
in Valea Jiului, a 
acțiune amplă de 
și înfrumusețare a 

Un mare număr 
ai instituțiilor și

participanți- 
duminica a 
Au răspuns 

un

„Festivalul modei — 1967, orga
nizat sîmbătă, 3 aprilie, la Casa 
de cultură a sindicatelor din loca
litate, a, reunit și prezentat pro
dusele a vatru fabrici de- confecții 
din țară,: .Fabrica de confecții A- 
făd, timișoara. Fabrica de
confecții Oradea și „Mondiala" 

■ Satu-Mare, — ne-a informat tov. 
GQL.D$TE1N lOSlF, directorul 
I'.&.fliT'.'T, -Petroșani. El -a -urmărit, 
să facă cunoscută 
linia modei pentru 
măvară și vară, să 
tul estetic pentru 
mentar. In același
a urmărit să înlesnească unități
lor comerciale cunoașterea gustu
lui cumpărătorilor prin interme
diul chestionarelor distribuite ,
acest prilej".

Modelele de pardesie, taioare, 
rochii, costume de baie pentru fe
mei, costume și pardesie bărbă
tești, precum și îmbrăcămintea 
pentru copii au permis participan- 
ților să-și formeze o părere asu
pra aspectului vestimentar ce s-a 
impus în sezoanete de primăvară 
și vară ale anului în curs.

La rochii, tot scurte, talia 
ușor marcată, mai sus de 
bustului. Se poartă rochii
stambă, mătase sau stofă, impri
mată sau în carouri, simple sau 
în combinații. Multe din mode
lele prezentate au fost apreciate 
pentru , ingeniozitatea îmbinării 
combinațiilor de culori, fără stri
dențe și exagerări.

Rochiile, pardeSiile
dele 

: mei,

ește 
baza 
din

Duminică, 
avut loc o 
gospodărire 
localităților, 
de salariați
unităților economice au parti
cipat la curățirea străzilor, a- 
menajarea parcurilor și zone
lor verzi, au săpat gropi pen
tru plantarea de arbori și ar
buști ornamentali. In orașul

Petroșani numărul 
lor la acțiunea de 
fost de peste 4 000. 
chemării sfatului popular 
număr însemnat de salariați ai
unităților financiare, I.OJ.L., 
organizațiilor comerciale. Sala- 
riații C.E.C. din Petroșani au 
fost surprinși de aparatul de 
fotografiat în plină, activitate.

r ' jVmH
1S o
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Delegația Partidului Comunist 
Francez, alcătuită, din tovarășii 
Etienne Fajon, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Francez, 
director al ziarului „L’Humanite", 
și Jacques Denis, membru al C.C. 
al P.C. Francez, care ne-a vizitat 
țara la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a părăsit luni dimineața Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși, la ple
care, de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.,, Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R, Constantin Va
sili u, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Sosirea la București 
a ministrului industriei 
cărbunelui al U.R.5S.

La invitația ministrului minelor, 
Bujor Almășan, luni dimineața a 
sosit în Capitală ministrul indus
triei ' cărbunelui al U.R.S.S., B. F. 
Bratcenko, însoțit de un grup de 
specialiști.

Ministrul sovietic va face în ța
ra noastră o vizită de studii în 
domeniul

Vizita

1

industriei carbonifere.
(Agerpres)

sosit în Ca- 
Comsomolului 
Pavlov, prim- 
U.T.C.L., care,

și balomai- 
pentru Re
produse de 

fabrica „Mondia
la" Satu măre, cit

• •

. [. L
Luni dimineață a 

pitală o delegație a 
condusă de Serghei 
secretar al C.C. al
Ia invitația C.C. al U.T.C., face 
o vizită de prietenie în țara noas
tră.

In cursul zilei, tovarășul Petru 
Enache a primit la C.C. al U.T.C. 
delegația U.T.C.L. condusă de Ser
ghei Pavlov. La primire au parti
cipat secretari și membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C. A fost de fațf 
A. V. Basov, ambasadorul Uniun’ 
Sovietice la București.

(Agerpres)

și cele de la „Beget' Timișoara au, 
in majoritate, croială tip redin
gotă, cambrate în talie, înguste la 
umeri, lărgindu-se spre tiv'în for-

M. CHIOREANU

. (Continuare în. pag. a 3-a)

OPRIREA
Condițiile de siguranță a 

Autovehiculelor în circulație 
se realizează prin respecta
rea întocmai a NORMELOR 
LEGALE PRIVIND CIRCU
LAȚIA PE DRUMURILE 
PUBLICE Două din acestea 
avînd o importanță mare în 
cadrul circulației prin oraș 
sînt cele referitoare la OPRI
RE ȘI STAȚIONARE. In
tr-adevăr, mașinile au multe 
opriri sau staționări într-un 
oraș : călătorul sau chiar șo
ferul merge la o instituție, 
întreprindere, la un magazin 
pentru cumpărături • sau res
taurant pentru a lua masa 
Unde să oprească, să stațio
neze ? Doar pe lîngă el cir
culi șuvoiul de mașini, ’ pie-

Numirea 
noului ambasador 

al Republicii 
Socialiste România 

în Iran
al Consiliului de 
Pavel Silard, a fost 

de ambasador 
al 
în

Prin Decret
Stat, tovarășul 
numit în calitate 
extraordinar și plenipotențiar
Republicii Socialiste România
Iran, în locul tovarășului Ion Drîn- 
ceanu. (Agerpres)

toni -și el nu are dreptul să 
stînjenească deplasarea aces
tora. De aceea, oprirea și 
staționarea nu se poate face 
oriunde îi vine șoferului che
ful, ci numai în locuri sta-

CIRCULAȚIE

oilite, care să nu stânjeneas
că securitatea circulației. Ar
ticolul 38 din regulamentul 
de circulație stabilește locu
rile unde se pot opri auto
vehiculele. In ce privește du
rata opririi, aceasta nu poa
te depăși cinci minute. Tot 
regulamentul, prin articolul 
39, precizează și lacurile un

de oprirea este interzisă 1 
Care sînt aceste locuri ? La 
mai puțin de 50 de metri de 
indicatorul „Oprirea interzi
să" pe partea pe care este 
instalat, acesta, în intersec
țiile străzilor cu cale ferată; 
pe poduri și sub poduri; în 
curbe cu vizibilitate redusă; 
în locuri pentru trecerea pie
tonilor unde există indicato
rul „Trecere pentru pietoni" 
sau marcajul de traversare 
pentru pietoni; în locuri cu 
sens giratoriu; la o distan-

serviciul circulației
Miliția Petroșani

Plut. maț. TIMOFI RUS ALIN

(Continuare in pag. a 3-a)
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STEAGUL ROȘU

Groșul „sa IntîmpMm 1 Mai“

FOTBAL

MINERUL LUPENI - GAZ METAN MEDIAȘ 0-0
Desfășurată într-o ambianță pri

măvăratecă, partida de fotbal 
dintre Minerul Lupeni — Gaz me
tan Mediaș nu a corespuns aștep
tărilor. A fost un joc lent, con- 
fya, mai mult de tatonare, fără 
fl te frumoase de gol, fără goluri. 
Lupenenii așteptau de la echipa 
lor o comportare bună și, ca a- 
țaFe, o victorie, mai ales după „re
misa" meritorie realizată la Cluj 
în fața Clujenei. Dar Minerul a 
obținut a doua „remiză", de data 

ceasta acasă și de aceea, pe 
drept euvînt, cei aproape 3 000 de 

atori au fost nemulțumiți.
Meciul începe timid de ambele 

părți. Cei 22 de jucători „fac cu
noștință", se studiază reciproc, 
apoi încep joaca de-a „nați-o ție, 
âjt-mi-o mie", fără ca atacanții 
să ÎBgeree porțile, Pripiii care se 
t.rșzgșc țâin această letargie sînt. 
fWâele ti, pe rînd, Foca, Cărare 
și ȘptFțiață lutează oeazii bune de 
cai. Mai ales a ultimului, a fost 
pTșrisimă". Mețiieșenii revin și ei.

AGENDA CAMPIONATULUI 
REGIONAL
Buisdnică s-a consumat etapa a 

xilM a campionatului regional de 
MW in Valea Jiului s-au desfă
șurat două meciuri, Pe terenul din 
Lonea, echipa locală Parîngul a 
primiț vizita minerilor vplcăneni, 
aflșți în ?pna periculoasă a retro
gradării, pe care i-au învins greu 
cu 2—1. Lș Petrila. echipa Știința 
Petroșani, în lupta direetă de urmă
rire a liderului campionatului, 
Aurul Brad, a ^ispus net de Dacia 
Praștie, cu eonfortabilul seor de 
&"L Iată țîțeVa gpiănpnte așupra 
HFțidtdgr disputați Ig Longa și

Un meci 
al greșelilor
Spectatorii pr-ezenți la meciul Pa- 

rfngul Lonea — Minerul Vulcan au 
asîstgt la o partidă în care ambele 
eelșipe s-au întrecut în greșeli. Lo- 
nenii, convinși eă vor transa ușor 
în favoarea Ier., rezultatul acestui 
meci, au jucaț la întîmplaFe, eu pa
se greșita, fără vlagă și orizont, 
,',sub orice critică" — cum afirma 
după meci, pe bună dreptate antre
norul lor, dr. R. ggdu. Antrenîn- 
du-se în jocul gazdelor, nici vulcă- 
nenii ni-nu insistat prea mult pen
tru obținerea unui rezultat favo
rabil. Victoria gazdelor a fost mult 
favorizată de greșelile adversarilor.

Gelprile gu fost înscrise de Du- 
mitrașeu (min. 22, autogol) și Bucși 
(plin. 75, cu capul la o învălmășea
lă) pjn.try gazde și, respectiv, Chi- 
Ceanu (piin. 52, la e greșeală a fun
dașului Constantineșeu). Mult, defi
citari m pregătirea fizică și teh
nică, jucătorii loneni au dat do
vadă, pe teren, și de abateri grave 
de la disciplina sportivă. Vociferă
rile la deciziile arbitrului S. Ochia 
dîa Hunedoara (autoritar și decis în 
intervenții) cît și faulturile repetate 
au culminat în min. 68, cînd refu- 
Zînd pe bună dreptate, un penalți 
gatdelor. arbitru] a fost bruscat de 

l

CLASAMENTUL
1. Aprul Brad 15 10 3 2 38^15 23

Știința Fetroșahi 15 9 3 3 48—15 21
ș, Mingțui Gheigr 16 8 3 5 39—24 19
4. g.F.R. Simeria 16 § 3 § 3.8—30 19

Minerul Teliuc 16 9 9 7 30-16 18
6. Unirea Alba 16 9 0 7 32—29 18
7. Textila Șeb?ș 16 7 4 3 19-23 18
Ș. țtaringul Loneg 16 7 2 7 35-26 16
g. Pația Orăștie 16 6 ? 8 35—18 H

JO Construct. Hunedoara 16 0 ? 8 15—23 14 |
11 Minerul Aninoasa 16 6 9 37^23 13
i?. J.C.O. Deva 16 4 5 7 13
13. Minerul Vulcan 16 3 5 9 9
14. Voința llia 14 l 3 10 20— 5

llarpa, Papaitșscu și {$atei încear
că vigilența portarului Hlopețchi, 
dar acesta este la post. Scor alb 
la repriză.

După papză gazdelg intră p@ țe- 
ren hotărîte să încline balanța 
victoriei de partea lor. Se părea 
că și-au înșușiț indicațiile antre
norului Alexandru, Fiorea. A, fesț 
dear o iluzie. Elanul lor s-g frînt 
repede. Șirul ratărilor continuă. 
Din minutul 6Q, localnicii atacă 
în trombă, dar șuturile lor fie că 
sînt oprite de apărarea adversă, 
fie că trec pe lingă și peste bară. 
In minutul 67 Cotroază „se imită" 
ratînd de la S m. Antrenorul face 
cîteva permutări de jucători de 
loc inspirate (Cărare este înlocuit 
de Basarab, care trece half, iar 
Ambruș e plasat pe linia de fund) 
așa că randamentul echipei nu 
sporește. Ocazii de gol mai au pî- 
nă la sfîrșitul partidei și gazdele 
și oaspeții, dar tabela de marcaj 
raminf neșgțymbată pînă la flu
ierul final.

jucătorii lgcalnicț. Cpțnisia orășe
nească de fotbal a U.C.F.S. ar tre
bui să dovedească mai multă fermi
tate pentru curmarea acestor aba
teri ăe la disciplină-

Ș-au remarcat Lupulescu, VWd Și 
Byză de la oaspeți, Farcaș și Lupa 
de la ggzde.

ba juniori Farîngul Lanta «= Mi
nerul Vulcan 3-arO (1-.-0),

O victorie 
concludent*

La Petrila, studenții pețrașăneni 
au ÎBțîlBit în Dacia Orăștie un ad
versar venit ță se agere si șă gi&dă 
la un scor PÎț mai strîns. Desfgșu- 
rînd însă un meci pe măsura posi
bilităților reale de care dispun, su
plinind ynui presing permanent a? 
pararea adversă, sțudenții au oiști? 
gat de o manieră care le dă dreptul 
să spere în continuare la gcuparea 
loeulpi I la sfîrșițul campionatului 
regional. Terenul greu, henivelaț, 
a influențat mult execuțiile țehniee 
După ce oaspeții deschid scorul, 
studenții, masjndu-i pe oei din 
Orăștie în propriul careu, le-au 
înscris cinci goluri, ratînd pHp ne
numărate pca?ii- Golurile echipei 
învingătoare au fost marcate de 
către Hăsădeanu (3), Covaci și Fă? 
nescu.

★
Alte rezultate s Aurul Brad m 

Voința llia (nu s-a disputat); I.C.O. 
Deva — Textila Sebeș (fe-0; Con
structorul Hunedoara -? C.F.R. Și-’ 
meFia 0?=l; Unirea Alba iuHa — 
Minerul Aninoasa 2=«i; Minerul 
Ghelar — Minerul Teliuc 2—1.

★
Etapa viitoare: Minerul Ghelar 

— Aurul Brad; Minerul Teliuc — 
Pgrîngui lumea; Minerul Vulcan *=* 
Unirea Alba Iulia; Minerul Ani- 
noasa Constructorul HunedpaFa; 
C.F.R. Simeria — Știința Petroșani; 
Dacia Grăștie — I.C O. Deva; Tex
tila Sebeș — Voința Ilia.

Deci meciul dintre Minerul Lu
peni și Gaz metan Mediaș dnnă 
echipe aflate la subsolul clasamen
tului seriei a Il-a ă categoriei B, 
nu a mulțumit pe numeroșii iu
bitori ai fotbalului dih Lupeni. Ei 
n-au văzut joc de fotbal, ci joacă 
de-a fotbalul.

La fluierul arbitrului V laicul eseu 
Emil din Ploiești, care a condus 
cu autoritate, s-au aliniat forma
țiile: Minerul Lupeni: țîlopețcții
— Pralea, Popescu, Pgll, Ambruș
— Sima, Parare (țfljn. 65 Bgsgrab)
— Cotroază, Foca, Șoptereauu, Pre-» 
cup. Gaz metan Mediaș : Ceț neanu
— Barna, Kezdi. Lepădațu, Szabo
— Marinescu (min. 70 Tilicea), 
ștaudt — Matei, Zanca, Panaites- 
cu, Gertner.

Valeritț COANPHAi? 
Ion CIQBTEA 
Lupeni

CaniDimtil trăiHiit 
ii fotbal

Sîmbâtă și duminică, în mai 
multe localități din Valea Jiu
lui s-au disputat meciurile din 
cadrul etapei a IX-a a cam
pionatului orășenesc de fotbal. 
Iată rezultatele înregistrate: 
Preparatorul Lupeni — Mine
rul Petroșani 3—0; Minerul 
Banița — Constructorul mi
nier Petroșani 8—4; C.F.R. 
Petroșani — Minerul Uricani 
0—1; Constructorul Lupeni — 
Preparația Petrila 0—1.

Iată cum arată clasamentul 
după 9 etape :

1. Minerul Uricani
9 6 2 1 22— 5 14

3- Preparatorul Lupeni
9 6 1 2 20— 4 13

3. Preparația Petrila
9 6 0 3 26-r- 8 12

4. Constructorul Lupeni
9 5 1 3 21— 9 11

5. Minerul Banița
9 4 2 3 21—19 1Q

6. C.F.R. Petroșani
9 4 1 4 13—24 9

7. Consti. min. Petroșani
9 117 11—32 3

8. Minerul Petroșani
9 0 0 9 1—34 0

Etapa a X-a s-a amînat Pen
tru data de 23 aprilie, întru- 
cîț în 16 aprilie se vor des
fășura meciurile din cadrul 
„Cupei României".

Iată meciurile etapei a X-a : 
Minerul Petroșani — Prepa
ratorul Petrila; Minerul Uri
cani — Constructorul Lupeni; 
Constructorul minier Petroșani 
— C.F.R. Petroșani; Prepara
torul Lupeni — Minerul Bă? 
nița.

Pwă din thmiMl ««wild.

In perioada 1—36 aprilie se 
desfășoară etapa I, pe gsocig- 
ții, și etapa a II-a, pg grppe 
de asociații, pe localități, u 
crosului „Să întâmpinăm 1 
Ma,i“.

Pentru participarea unui 
număr cit mai mațe de tineri 
la această competiție, comi
siile asociațiilor sportive tre
buie să acorde o atenție deo- 
ș@bițâ organizării.

Pe toată durata competiție., 
consiliile asociațiilor trebuie 
să colaboreze strips cu orga
nizațiile U.T.C., cțț în acest 
fel să se asigure mobilizarea 
tinerilor și tinerelor ig etapa 
I, pe asociații. Cadrele noas
tre tehnice (profesori de edu
cație fizică, anțrenori și in
structori sportivi voluntari), 
sînt chemate să-și aducă si

RUG Bl

STUDENȚII ÎN DECLIN ? I
Disputat pe stadionul „Jiul" din 

Petroșani, meciul de rug hi dintre 
Știința Petroșani și Gloria Bucu
rești a luat sfirșit cu un rezultat ne- 
decis ; 0—0. Cu toate că a dominat, 
avînd majoritatea baloanelor, atît 
la grămadă cît și în tușă, echipa 
Știința n-a putut totuși să treacă 
de adversara sa. De ce n-au cîști- 
gat studenții ? Pentru că : a- Unia 
lor de treisferturi nu a reușit să 
fructifice nici png din ocaziile 
avute; b. au găsit în rugbiștii bu- 
cureșten; un adversar care s-a a- 
Părat țoț timpul meciului foarte 
bine, atacînd sporadic dar pericu
los; c. în sinul componenților echi
pei există disensiuni, discuții în 
controversă, neînțelegeri (ex. Sabău 
n-a făcut altceva tot meciul decît
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handbai

ȘTIINȚA — I.C.F, 17-10
A doua etapă a turului campio

natului republican de handbal, se
ria studențească, g opus echipei 
Știința Petroșani pe aceea a stu
denților de la LC-F- București. în
vinși în tur, la ei acasă, I.C.F- 
iștii au cedat și de data aceasta 
în fața handbaliștilor petroșăneni 
și încă la un scor concludent : 
17—10. Diferența de scor arată de 
fapt diferența dintre cele două e- 
chipe deși meciul, în general, nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic și 
spectacular superior.

După îrifrîngeFeg șufgriță
nica trecută în compania studen
ților clujeni, handbaliștii noștri 
s-au impus în fața LC.F.-iștilor, 
depășindu-i la toate capitolele : fi
zic, tactic, tehnic. Localnicii au 
abordat întîlnirea cu mult aplomb. 
Ei au combinat mai clar, s-au re
pliat cu repeziciune din atac în 
apărare, au găsit deseori breșe in 
dispozitivul apărării adverse pe 
unde s-au infiltrat și au aruncat 
hotărîțor la poartă. Scorul este 
deschis chiar în primul minut de 
jpc de către Anghel, ca în minu
tul următor Gruia să-) țpgjorgze 
]a 2—0. Ere prirțiul goi ăl lui 
Gruia din suita celor 9 pe care 

tie da’S aceasta contribute la 
huna l'WWță a întrecerilor 
din prima etapă — prilej de 
depistare de noi talente pen
tru atletism.

Distanțele de alergați, pen
tru fiecare categorie în parte, 
sjnt:

In etajaa ț, pe asociații : ju
nioare 400 metri; juniori 800 
metri; senioare 500. metri; se
niori 1000 metri. In etapa a 
Il-a, pe grupe de asociații, pe 
localități : junțpar© 50.) metri: 
juniori 1000 metri: senioare 
800 metri; seniori 1 500 metri.

La această întrecere pot 
participa toți tinerii care au 
împlinit vîrsta de 14 ani și 
au fost admiși la controlul 
medical

S. B^ț.OI 
activist C.S.Q

să vocifereze, să se certe cu coechi
pierii, să-și lovească adversarii). 
Concluzia care se poate, desprinde 
îrț urma ultimelor evoluții ale echi
pei Știința Petroșani în campiona
tul categoriei A la rugbi este că 
studenții nu-și găsesc de loc ca- 
clenta. insuccesele din ultimul ț^np 
nu-i trezesc la realitate ?! Ecfypa 
Știința Petroșani trebuie să re
vină la jocițl și rezuțțgfele care au 
consacrat-o în rugbiul românesc. 
Pentru jocul bun desfășurat în ca
drul echipelor merită a fi remarcați 
dpar Pop și Florescu de la Știința, 
Gavriș și Anastase de la Gloria.

Bun arbitrajul prestat de I. Criș- 
tea din București.

Emilian NEAQQE 
student

le-a semnat pîriă la sfîrșitul .par
ti. pi. Gruia a foșt, de altfel, cel 
țțlgi bun jucător de pe teren, om
niprezent țn atac și în apărare, 
realizatorul numărul unu al local
nicilor. El s-a plimbat și s-a îiițj- 
țat în voie printre mărunții apă
rători oaspeți, care nu i-au pus 
prea multe probleme. Insistenți în 
atacul Științei au fost și Anghel, 
Dumitru și Fodor, dar acesta din 
urmă a ratat multe ocazii clare. 
In mare formă, portarul Mărgu- 
lescu a apărat multe șuturi peri
culoase, a sglvaț goluri gata fă
cute și a fost coautor împreună cu 
Colegul său de post de la I.C.F. 
Ja un gol pentru Știința.

Bucureștenii au evoluat sub aș
teptări. Tineri, lipsiți de experien
ță, fără nujne spnore (cu excepția 
internaționalului Cosma;, ei nu au 
reușit decîț rareori să-și depășeas
că adversarul și să înscrie. Pe a- 
locuri au combinat totuși frumos, 
s-gu infiltrai pe semicerc: și l-au 
obligat pe Mărgulescu să scoată 
de zece ori mingea din plasă. Ei 
au avut și nesanșa să rateze 3 lo
vituri de la 7 metri, față de una 
ratată c|e Gruia.

Oricum, victoria Științei este 
muncită, meritată, prețioasă. Prin

cipalii realizatori 
au fost Gruia (9) 
șj pumițru (4) 
de la Știința, 
Cosma și Kglcsar 
(cîțe 41 de la 
I.C.F.

D. GHpONEA

w

r

Jucînd la Con
stanța, în compa
nia formației 
Spartap din loca
litate, handbalis
tele de ia Ș.S. Pe
troșani au fost 
întrecute cu sco
rul de 8-5 (4-3). 
Cu această victo
rie gazțjele au 
făcut un pas im
portant pe dru- 
tpul evitării re
trogradării.



3STEAGUL ROȘU 
■mu. iix<u-seraff-

kt Editura politică
a apărut:

616 p.. 27 lei

tele viziuni

17,15
18,00

18.20

18,50
19,00

11

Pentru 
Pentru 
tiri pe
Pentrp

aprilie

noi, femeile, 
cei mici. Poves- 
degete.
tineretul școlii

100,1 de întrebări.
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Agendă economică.
Buletinul meteorologii.19,27

19,30 Călătorii geografice : Că
lătoria căpitanului Cook 
(VIII).

20,00 In direct... din nou des
pre calitate. Transmisie 
de la întreprindere^ „E- 
leetrpmolpr" Timișoara.

20,30 Șah.’
20,40 Cabțnet medical Tv. în

grijirea femeii gravide 
în primele 3 luni de sar- 
cipă. Vorbește dr- Vlad 1 
Vasiliu.

21,00 Istoria teatrului univer
sal (XXV). Teatrul lui 
Leonid .Andreev și Franck 
Wedekind. Prezintă conf, 
univ. dr. O.vidiu Drîmba.

..„,30 Recitalul pianistului po
lonez Bysward Bakst.

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

FESTIVALUL
MODEI

fUrmarț. dip țflg. 1)

OPRIREA Șl STATIONAREA
Volumul cuprinde unele dintre 

cele mai importante lucrări ale cla
sicilor marxismului, în care sînt 
tratate probleme de- filozofie, eco
nomie politică, socialism științific. 

Una dintre lucrările de mare im
portanță incluse în acest volum 
este opera luj Marjf „Critica Pro
gramului de la Gotha", care cpnsțj- 
tuie un pas însemnat în dezvolta
rea învățăturii marxiste despre 
stat, dictatura proletariatului, stra
tegia și tactica mișcării muncito
rești.

Volumul de față cuprinde lucră
rile lui Engels : „Originea familiei, 
a proprietății private și a statului", 
,,Ludwig Feuerbach și sfîrșitul fi
lozofiei clasice germane", în care 
este formulată definiția clasică a 
problemei fundamentale a filozo
fiei.

I

(Urmgre PO9,. 11

țle inter-

Planurile gospodarilor 
uricăneni

Pe meleagurile uricănene răsu
nă din nou freamătul muncii de 
șantier. La primul bloc turn cu 
120 de garsoniere și care, potrivit 
planului, va fi terminat pînă la 1 
noiembrie, se lucrează intens. Gos
podarii orașului și-au propus să 
amenajeze trei parcuri, două în 
cartierul Sterminos și unul pe 
strada Plopilor, două salarii pen
tru copii, repararea drumurilor din 
satele Bulzu, Mailat, Valea de 
Brazi, extinderea zonelor verzi, 
trolȚ îrelpr și multe altele. Valoa- 
rea-țolală a lucrărilor gospqdăreșți- 
edilițare preconizate a fi efectua
te prjn munci patriotice se ridică 
la 70 OQQ Iei, reveniijd 200 lei pe 
fiecare locuitor. Planurile noastre 
se bazează pe hărnicia și price
pere^ constructorilor, pe sprijinul 
pe care Sfatul popular al orașului 
Uricani îl primește în gospodări
rea și înfrumusețarea localității 
din partea celor 35 de deputați, al 
comitetelor de locatari, al tuturor 
cetățenilor.

VASILE COCHECI
Vicepreședipte al Sfatului popular 

al orașului Uricani

ță mai mică de 5 metri 
secțiile drumurilor publice sau mai 
mică de 20 metri de indicatorul 
stației de autobuz; pe porțiunile 
drumurilor sau străzilor unde vi
zibilitatea eșțe redusă sub 50 mptri; 
în dreptul altui vehicul 
află oprit, 
stinjenește 
vehicule venind din sensuri opu
se; pe porțiunile drumului public 
unde depășirea eștp interzisă prin 
indicator; Jn locuri unde s-ar îm
piedica vizibilitatea indicatoarelor 
de circulație; pe sectoarele de 
drum unde se găsesc instalate in
dicatoarele „Drum îngust", 
rițate pentru circulația din 
invers.

Nu puține sînt cazurile 
unii conducători auto opresc, 
motiv întemeiat, tocmai în aceste 
locuri. unde oprirea este interzisă. 
Cînd sînt întrebați de ce au o- 
prit, răspunsul este cam același: 
aștept un șef (?). Iată cîteva e- 
xețnple: șoferul Samcherechi Pe
tru de la I.O.I.L. Petroșani, în 
repetate rînduri a oprit autotu
rismul în fața întreprinderii — 
în intersecție și stație de autobuz; 
șoferul Cornea Antonie de la ga
rajul I.C.I.L. Petroșani — Livezeni 
a oprit autovehiculul în curbă în 
fața instituției; șoferul Vlad Ilie 
de la garajul I.P.P.F. „Jiul“ Petro
șani, a oprit autovehiculul, în a- 
celași loc, însă din 
mai puțin de 50 m 
cului oprit — astfel 
autovehicul nu mai 
treacă printre cele 
hiculg, producîndu-se un accident 
de circulație. La acest accident au 
contribuit prin nerespectarea re
gulilor de circulație cei doi con
ducători auto Corpea Antonie și 
Vlad Ilie. De asemenea, șoferul 
Dumitru Mihai a staționat în sta
ția de autobuz U.R.U.M.P. timp 
de 50 de minute; șoferul ȚWgUi 
Nicolae de la garajul I.P.I.P. Li- 
ypzeni a oprjt în loc -nepermis; 
șoferul Carnea loan de la garajul 
Ț.A. Petroșani a oprit la 2 metri 
de pod.

Este condamnabil că aceste <?-

care se 
dacă prjn aceasta 

circulația a . două

prio- 
șpns

cînd 
fără

sens opus, la 
de autovehi- 
că al treilea 
avea loc să 

două autove-

Campania de împăduriri
(Urmare din pag. 1)

I

|pe

pădurile să fie 
avuție națională- 

și „aurul verde al

din Valea Jiului le

un pol social constituind un 
minunat de qdihnă.

Principala importanță a pădurii 
o constituie însă faptul că eg pune 
la dispoziția economiei naționale 
lemnul care îsi găsește nenumărate 
întrebuințări. Toate acestea fac ca, 
pe bună dreptate, 
socotite o mare 
fiind denumite 
tării".

Silvicultorilor
revine sarcina de a realiza în acest 
an încă 134 ha împăduriri. Față de 
anii anteriori, cînd campania de 
împăduriri începea și se prelungea 
pînă la sfîrșitul lunii mai, în acest 
an ea a fost mai bine organizată și 
lucrătorii forestieri sîn hotărîți să 
încheie campania de împăduriri 
pînă la 1 Mai. Lucrătorii forestieri 
din Valea Jiului, cunoscînd’impor
tanța pe care o are pădurea în 
viața oamenilor, au început cam
pania de împăduriri mai din timp, 
realîzîrid pînă în prezent 15 ha 
plantații cu rășinoase.

Pe șantierul Maleia, munca se

desfășoară cp sgpr, 65 de munci
tori Iticrîiid pu avțnt pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. Mun
citorii conduși de brigadierul Fon- 
drea Virgil și pădurarul 
Vaier realizează lucrări 
calitate, evidențiindu-se 
conduse de Zgîia Petre și Ajeagoie 
loan preepm și muncițorii Pasăre 
Ioqn, Nicolae Margareta, Voichița 
Mari3! Vpjnescu Mafia- Be celelalte 
șantiere, deși n-au început planta
țiile (din cauza zăpezii care mai 
acoperă terenul) se lucrează intens 
la pregătirea deschiderii lor. Ast
fel, pe șantierele Galbena si Jigo- 
reasa se curăță terenurile de res
turile de exploatare, iar la pepi
niera de PP -lieț a început scosul 
puiețilpr.

Față de anii anteriori, cînd pu- 
ieții pentru plantat se aduceau în 
bună parte prin transfer de la alte 
unități silvice, în acesț an, întreg 
materialul de împădurire s-a reali
zat în pepinierele Ocolului silvic 
Petroșani, la Calvaria și Jieț. obți- 
nîndu-se puieți frumoși și viguroși 
care corespund condițiilor stațio
nare din Valea Jiului.

Cherpiu 
dp bună 

echipele

priri, în majoritatea cazurilor, se 
transformă în staționări de zeci 
de minute sau 
țeles că toți cei 
fo.sț sancționați.

Regulamentul 
ti colul 4Q, stabilește 
lpcurile unde nu este voie de sta
ționat. Astfel, staționarea este in
terzisă : în toate cazurile în care 
este interzisă oprirea; la mai pu
țin de 50 metri de indicatorul 
„Staționarea interzisă", pe partea 
pe care este instalat; la intrarea 
în sediile instituțiilor sau între
prinderilor, cu excepția vehicule
lor în care se încarcă sau din care 
se descarcă mărfuri; pe drumurile 
publice care au o lățime mai mi
că de 6 metri; la o distanță mai 
mică de 50 metri de țrgcerile ppș- 
te calea ferată; PE PARTEA CA
ROSABILĂ A DRUMURILOR NA
ȚIONALE ! Vehiculele pot stațio
na în afara părții carosabile sau 
în lacuri special amenajate; în ca
zul în care nu ește posibilă scoa
terea vehiculelor în afara pățții 
carosabile, acestea vor staționa 

acq-

chiar ore. Bineîn- 
găsiți yinovați au

de circulație, ar- 
cu precizie

pît mai aproape de marginea 
stamentului.

Această ultimă prevedere 
jnsa foarte des încălcată de 
joritatea conducătorilor auto 
raza orașului nostru. Ei staționea
ză deseori pe partea carosabilă cu 
toate că există posibilități de scoa
tere a autovehiculului de pp par
tea carosabilă a drumului. Iată cî- 
teya exemple depistate într-o pe
rioadă destul de scurtă : tractoris
tul Cojocaru Constantin de la ga
rajul I.C.O Petroșani a staționa* 
pe partea carosabilă a drumului 
național (cartierul Aeroport) și a 
intrat la bufetul „Parîngul" unde 
a consumat o sticlă cu bere, iar 
șoferii Șuvaru loan de la T.C.M.M., 
Badea Ioan de la S.T.R.A. Petro
șani. Bozan Adam de Ia I.C.F. De
va, Covered Petru, Movilă loan și 
Vișan Gheorghe de la autobaza 
TA. Petroșani. Bprlgn AfoxfHuțru 
de la O.OV.I..F.. Grecea Ioan de 
Ia Institutul de mine, au staționat 
cu autovehiculele pe partea 
sabilă a drumului național.

Respectarea prevederilor 
lamentului de circulație în 
tură cu oprirea și staționarea au
tovehiculelor, este o obligație ,a 
tuturor șoferilor. Este în interesul 
lor propriu, pentru a ș£ putea des- 
fășura o circulație rutieră norma
la. fără pericol de accidente.

ește 
ma- 
djn

cșijo-

regu- 
legă-

PROGRAM
1?

PROGRAMUL I; 6,25 Brograpi 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune pep- 
trq pionieri; 7.00 RADJOJURNAR. 
Spoit: 7.15 l;i ritm de vals; 7,30 

1 „(Saruselpl melodiilor" — muzică 
ușoara; 8.0Q SUMARUL BREȘEI; 
8,IQ „Falnici sîntpțj. munților !" — 
entisiune de folclor; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La mjcr.ofpn, pjejodm 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Muzică populară; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,0.3 „înflorești 
pănaînț al buepriei" — program de 
cîntece; 10,15 Muzică populară: 
10,30 EMW'W LITERAIM PEN
TRU ȘCQLABI; 10,55 Fantezie o- 
rientală „Yslamey" de Balakirev: 
11.20 Limba noastră; 11,30 Soliști 
de muzică ușoară : Luigi Ionescu și 
Jenny Luna: 11,45 Interpret! de 
muzic g populară : Dumitru Sopon și 
Constantin Busuioc; 12,00 BULETIN

mă de trapez. Ceea ce se cere, de 
asemenea, sifiniat este utilizarea 
tighelelor, a materialelor puse îtl 
bie. Au atras afonția interesantele 
modele de rochii țnțrcgi, fuste .’i 
bluze pentru viitoarele mame.

Parfsiîle din stofe fanțezi
hainele de plof pentru femei eu 
O linie epazață, chiar de sub braț, 
cu sag fără guler, au fost, de, a- 
șemenea, muliț apreciate. Un viu 
interes au sțîrnit tgțoarele din 
ștofe fgntezi într-o sfogură culoa
re sgu daug culori țambingte în 
material, gu jgcheța mai scurtă, 
îngheiatg la dguă rînduri sgu la 
un țînd de nasturi fautezi, qsor- 
țați cu cufoarea materialului. Se 
yoqrtg rgult rochii din același ma- 
țșpial cu pardesiile. Tgțarul este 
înlocuit cu a rochie cu jachetă din 
gceegși șțofă. Rochia fgră mîpeci, 
iar jacheța cu mined lungț. Foar
te moderne rămîn, lg jachete, sau 
pardesie, gulerele miți (așetnuuă- 
țoare celor ofițerești) îu jurul 91- 
țuliji.

Moda de primăvară Și vară, a- 
duce în prim plap purtarea unor 
pălării ușoare cp boruri, asortate 
la culoarea îmbrăcămintei. Ip ceța 
ce privește încălțămintea, și aici 
se ține seama de împrejurarea fo
losirii ei. Segra, continuă să ră- 
mîng modernă încălțămintea cu 
toc, nu prea înalt, care dg îptregii 
ținute o eleganță deosebită. După- 
amiaza și la serviciu se poartă 
sandale sau încălțăminte de pară 
pp foc jos sap mpd^Tgjt. S/inț reco
mandate sandalele și pantofii cu 
combinații din plasă-

Și în moda bgrbategsca a aces- 
tpi an au survenit mici schimbări. 
Sacourile costumelor bărbătești 
șînț ceva mai lungi, cu țalia puțin

/96F 
evazată, cu șlițuri laterale la 
spate. Pard?siile și foăfo&ete fil
tru bărbați păstrează linia socoti
rilor. Ele au buzunare țăiatț drept 
sau i(șpc înclinate, cfțyșițe 
tregime sau nprnai pe jpmățgte.

Pentru, a informa ciiitorți ^su
pra posibilităților ce le au de a 
se aproviziona cu unele d»u mode
lele prezentate, ne-am adresat spe
cialiștilor care ng-au răspuns cu 
amabilitate.

„Prțcum ș-a putut vedea, y$-a 
relatat tov. VATĂMAN G1IEQR- 
GHE, inginer șef al fabricii „Re- 
ga“ Timișoara — fesțivqlpl nțpdri 
a prilejuit publicului pștroșăncgn 
familiarizarea cu. lima mocțernă a 
îmbrăcămintei din acest gn. Ve 
asemenea, el g constitute ga uțil 
schimb de experiență care ne. Va 
p.ermite sg putem dirija profe
ția fabricii în raport cu cererea 
de consum a papufotieț. lyo.' gm 
adus la festival 80 de modele. Afjțl- 
te din ele fag parte din colecția 
prezentată țg București cu, ptilejpl 
contractărilor. Pentru c& apnpiVi- 
zfonarea a început dția, aje pot 
fi găsite și în magazinele. Q.C.L. 
Industrial din localitățile Văiț Jiu
lui".

La întrebarea noastră dacă cum
părătorii din Valea Jiului găsesc 
în magazine parțe din, produsele 
prezentațe în cadrul Fesțiuglufui 
modei 1967, ne-a răspuns și țav. 
DAVIDOVICI CAZIMIR, directorul 
comercial al I.C.R.T.l. Petrgșpni, 
„Spre a da cumpărătorilor din lo
calitățile Văii Jiului prilejul șă 
cumpere produse adecvate linței 
moderne, am pus l<ț dispoziția 
O.C.L. produse industriale o garpă 
variată de confecții din care muți
te au fost prezentate îg cgdrțd 
festivalului modei 1967".

Modele prezentate ța

DE RADIO
DE ȘTIRI; 12,10 Concert de estradă;
12.40 Seiecțiunj din opereta ..Tea
trul plutitor*- de Kern; 13„QQ Va
rietăți muzicale; 13,30 Infîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat; 14,00 BUȚEȚIN RE ȘTIRI;

«14,08 Spprt; 14,15 Melodii dedicate 
primăverii; J5,Q0 pin repertoriul so
liștilor de muzică populară; 15,20 
Anunțurj șj reclame; 15,30 Opera 
săptăinînii : ,.Samson si Dalila" de 
Ș.aint-Sșenș; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Mefodii vechi și noi 
CU Dorina Drăghici și .Claudio Villa;
16.40 Un compozitor de muzică 
corală : Dumitru Bțancu; 17,00 Mu
zică ușoară; 17,10 „Atacul de la 
Sțpîrdan" de Nicolae Grigoisescu; 
17,30 Premiere de opei'ă de-a lun
gul anilor : „Madame Butterfly" de 
Puccini; 18.00 BULETIN 
18,03 TRIBUNA RADIO
PRINDERILE ETALON

DE ȘTIRI; 
: INTRE- 
ȘI ORGA-

Feșflțalul nțqdei — 1SQ7.

I
NIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRO
DUCȚIEI; 18,15 Varietăți muzicale; 
19,00 O meIod>e Pe adresa gutyRRșp- 
vpasUI; 19.3Q Melodia zjRsj; 18,35 
Concert de melodii române ti; 2fl,00 
RADIQGAZEȚA DE SEARĂ; 20,30 
Concert de melodii românești (par
tea a ll-a); 21,00 ^gțodii-mgggițip; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,50 Pigșe co
rale dg concert; 23,05 ^fuzjcg UȘgg- 
ră; 23,02 BULETIN DE ȘTIRI.

FILME
) 1? apriție

PETROȘANI — 7
Omul care l-a ucis pe 
lance; Republica : 
Mori îs viile; 
zio; LONEA 
„Zimbru"; 
cîndva hoț;
Ia Tulipe; CRIVIDIA : Beata; LU- 
PENI — Muncitoresc : Maigret ți g- 
facerea Saint Fiacre.

Noiembrie:
Liberty Vș-

Fantoma djn
PETRILA : Prea tîr- 
— Minerul: Acțiunea 
LIVEZENI : A ’ fpșt 
ANINOASA: Fanfgn
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Vizita delegației C. C 
al P. C. R. în Austria

Declarația M. A. E 
al R.P.D. Coreene

VIENA 10. Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Luni dimineața, delegația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici, a vizitat uzi
nele „Voest" din Linz. Membrii 
delegației au fost salutați de Her
bert Koller, director general, și 
de membri ai conducerii uzinelor. 
Directorul general a făcut o scurtă 
prezentare a uzinelor unitate im
portantă a sectorului etatizat din 
economia austriacă. Aici sînt an
gajați aproape 20 000 de sal.iriați. 
producția anuală fiind de 1 800 000 
tonp fontă și 1000000 tone oțel 
brut. Uzinele au și secții pentru 
fabricarea unor instalații metalur
gice destinate industriei chimice, 
pentru utilaj' necesar amenajărilor 
hidroenergetice și altele.

La prînz, conducerea uzinelor 
„Voest" a oferit în cinstea dele
gației române o masă. In toastul 
rostit, directorul general Koller a 
salutat pe oaspeții din România 
și și-a exprimat dorința ca rela
țiile româno-austriece să se dez
volte și în continuare în mod fa
vorabil.

Mulțumind pentru primirea fă
cută, pentru cuvintele frumoase 
spuse la adresa țării noastre, to
varășul Alexandru Drăghici a a- 
prefiat modul în care este folosită 
producția proprie de oțel prin pre
lucrarea lui în uzină și a adresat 
un salut colectivului de la „Voest“, 
în special grupului de concepție, 
care a dat lumii sistemul L. D.

După-amiază, delegația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român a vizitat fostul lagăr 
nazist de concentrare de la Mat
hausen. Membrii delegației au de
pus coroane de flori din partea 
Partidului Comunist Român la 
piafra comemorativă din incinta 
lagărului și la placa pusă în me
moria luptătorilor antifasciști din 
România, căzuți în acest lagăr, în 
lupta împotriva fascismului, pen
tru pace, libertate și progres.

Delegația 
la Viena.

In vizita 
Linz și la
P.C.R. a fost însoțită de Heinrich 
Fritz, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Austria.

P.C.R. s-a întors apoi

pe care a făcut-o la 
Mathausen, delegația

PHENIAN 10 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al
R. P.D, Coreene a dat publicității o 
declarație în care condamnă ucide
rea de către personalul părții ame
ricane a unei patrule nord-coreene 
care se afla în exercițiul funcțiunii 
în zona demilitarizată nord-co- 
reeană.

In declarație se arată că acest 
omor, care face parte din provo
cările de război puse la cale de
S. U.A. împotriva poporului coreean, 
demonstrează că acțiunile acestora 
au intrat într-o fază extrem de pri
mejdioasă.

Declarația amintește că, în ulti
mele cinci luni, S.U.A. au atacat 
în mai multe rînduri coastele nord- 
coreene, iar navele de război navi
ghează în preajma țărmurilor Co
reei de nord pentru a trage asupra 
litoralului.

Prin noile sale acțiuni, se subli
niază în încheiere, imperialismul 
american subminează armistițiul 
din Coreea și amenință grav pacea 
în Asia.

Demonstrații împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam

LONDRA 10 (Agerpres). — La 
Manchester a avut loc un miting 
de protest împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam, organizat de 
Consiliul britanic pentru pace în 
Vietnam. La miting au luat cu- 
vîntul mai mulți iriembri labu
riști ai parlamentului, care au 
condamnat politica S.U.A. în Asia 
de sud-est și au cerut guvernului 
englez să se desolidarizeze de a- 
ceastă politică.

O demonstrație similară a avut 
loc în capitala Suediei, Stockholm, 
Ia care participanții — reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
— au străbătut străzile centrale 
ale orașului purtînd pancarte pe

care erau înscrise lozincile „Pace 
Vietnamului !", • „Să fie retrase 
trupele S.U.A. din Vietnam!“. 
Demonstrația s-a încheiat cu un 
miting la care au luat cuvîntul nu
meroși reprezentanți ai vieții pu
blice din Suedia.

O demonstrație de protest a a- N 
vut loc și în capitala Norvegiei, 
la care au participat studenții tu
turor instituțiilor. Demonstranții, 
care au trecut prin fața ambasa
dei americane din Oslo, purtau 
pancarte pe care erau înscrise, lo
zincile : „Să înceteze războiul din 
Vietnam !“, „Să fie retrase trupele 
agresoare de pe teritoriul viet
namez !". 1

Petrolul scurs
din Torrey Canyon“ 
a atins {armul 
Franței

PARIS 10 (Agerpres). — 
Din localitatea franceză Lin- 
greville (departamentul Man- 
che) s-a anunțat eă pata de 
petrol ce acoperă apele ocea- 

■ nice ca urmare a naufragiu
lui yasului gigant „Torrey Ca
nyon" a atins țărmul Franței. 

. Stratul de petrol nu este com
pact, ci se prezintă sub for
ma unor pete mici gelatinoa
să, de culoare închisă.

Unități ale forțelor aeriene 
și maritime franceze au fost 

; mobilizate pentru a împiedica 
extinderea petelor de petrol. 
In acest scop, în zona ame
nințată de poluare au fost in
stalate stavile din material 
plastic.

Operațiunile ce se desfășoa
ră în largul țărmului francez 
sînt favorizate de faptul că 
vînturile bat acum în direc
ția insulelor britanice Gu
ernsey și Jersey.

Comunicat polono-ifalian
ROMA 10 (Agerpres). — In co

municatul dat publicității la înche
ierea vizitei oficiale în Italia a lui 
Edward Ochab, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, se a- 
rată că în cursul convorbirilor ofi
ciale italo-polone. o atenție deose
bită a fost acordată problemelor 
dezarmării, destinderii și asigurării 
securității în Europa.

In scopul realizării unui progres 
pe calea destinderii și creării unui 
climat de încredere în Europa, păr
țile s-au pronunțat pentru lărgirea 
schimburilor de păreri în domeniul 
politic, precum și în domeniul cul
tural, economic și tehnic, pentru 
colaborare științifică și schimburi 
de mărfuri între țările din estul 
și vestul Europei. In această ordine 
de idei, a fost subliniată necesita
tea pregătirii unei 
problemele securității 
să poată contribui 
punctelor de vedere
rea coordonării eforturilor statelor 
interesate în vederea soluționării 
problemelor europene. Părțile și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu situația din Vietnam, care con
stituie un pericol pentru pacea în 
lumea întreagă.

Comunicatul constată dezvoltarea 
cu succes a relațiilor bilaterale po- 
lono-italiene, creșterea simțitoare a 
schimburilor de mărfuri în ultimii 
ani, dezvoltarea permanentă a re
lațiilor culturale si tehnico-știin-

țifice. Părțile au studiat posibilită
țile extinderii relațiilor polono-ita- 
liene în diferite domenii.

Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, și 
Giuseppe Saragat, președintele Ita
liei, și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele vizitei „care consti
tuie o contribuție Ia eforturile 
dreptate spre lărgirea bazelor 
laborârii internaționale și spre 
nele păcii*'.

în-
co- 
bi-

I

conferințe în 
europene, care 
la apropierea 
și la asigura-

Cauzele incendiului
cabinei spațiale „Apollo'

WASHINGTON 10 
(Agerpres). — După 
zece săptămîni de cer
cetări, la Washington 
a fost dat publicității 
raportul oficial al Co
misiei de anchetă a- 
supra incendiului iz
bucnit la 27 ianuarie 
la Cape Kennedy în
tr-o cabină spațială 
„Apollo" și care a 
provocat moartea cos- 
monauților Virgil Gris-- 
soni, Edward White și 
Roger Chaffee. Apre- 
dind că „este foarte 
probabil ca deficiența 
inițială să nu fie cu
noscută niciodată", au
torii raportului afirmă 
că incendiul a fost 
provocat, probabil, de 
uri scurt circuit pro-

dus in partea stingă 
a planșeului cabinei 
unde se află sistemul 
de control al alimen
tării cu oxigen. „Scurt 
circuitul a rezultat, pe 
cit se pare, din func
ționarea defectuoasă 
sau dintr-o deficiență 
minoră a echipamentu
lui electronic sau din 
deteriorarea izolației 
cablurilor".

Cele 3 000 de pagini 
ale raportului conțin, 
după cum arată agen
ția Associated Press, 
numeroase critici la a- 
dresa Administrației 
naționale pentru pro
blemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului 
cosmic și la adresa 
firmelor care au litirat

instalațiile folosite în 
cabina „Apollo". Ast
fel, raportul relevă 
„numeroase deficiențe 
în proiectarea, execu
tarea și controlul de 
calitate" a echipamen
tului cabinei.

Autorii raportului e- 
numeră o serie de 
condiții care au favo
rizat catastrofa de la 
Cape Kennedy, inclu
siv folosirea oxigenului 
pur, prezența unor ca
bluri electrice vulne- 

instalațiile 
salvării e-

conține, de

rabile și 
inadecvate 
chipajului.

Raportul
asemenea, recomandări 
pentru înlăturarea lip
surilor constatate.
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Mari inundații
BRASILIA. Ploile a- 

bundente care cad de 
zece zile în opt state 
nordice din Brazilia au 
provocat puternice i- 
nundații. După cum a- 
nunță agenția U.P.I., 
16 orașe au fost izola
te, iar mai multe mii 
de locuitori au rămas 
fără adăposturi. Peste

ÎN AJUNUL CONFERINȚEI 
DE LA PUNTA DEL ESTE

Pînă în pre- 
executivi

PUNTA DEL ESTE 10 (Ager
pres). — Președinți din țările emis
ferei occidentale au început să so
sească în stațiunea balneară uru- 
guayană Punta del Este, unde între 
12 și 14 aprilie se vor desfășura lu
crările Conferinței la nivel înalt a 
țărilor membre ale Organizației 
Statelor Americane,
zent, aici au sosit șefii 
din Panama. Costa Rica, Hondu
ras și Salvador. Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, este așteptat să 
sosească marți.

Intre titnp, după cum a anunțat 
Gabriel Valdes, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Chile, 
conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor O.S.A. nu și-a putut 
încheia lucrările în cursul zilei de 
luni, cum fusese proiectat, ci se va 
prelungi și în perioada desfășurării

conferinței șefilor de state din e- 
misfera occidentală. Agențiile oc
cidentale de presă subliniază,,în le
gătură cu aceasta, că discuțtffP de 
pînă acum s-au dovedit dificile asu
pra unor puncte de pe ordinea de 
zi, în special în ce privește relați
ile comerciale ale țărilor latino- 
americane cu S.U.A.

S-a aflat că Mexicul, Chile, Uru- 
guayul, Columbia, Venezuela, Gua
temala, Costa Rica și Ecuador au 
respins eu hotărire orice încercare 
de înscriere pe ordinea de zi a Con
ferinței la nivel înalt a problemei 
creării așa-ziselor forțe militare 
permanente interamericane. In fe
lul acesta, conferința ce se va des
chide la 12 aprilie ja examina în
deosebi problemele economice și so
ciale ale continentului și rolul Sta
telor Unite în emisfera occidentală.

*

în Brazilia
ce

flu-
Rio

1 000 de persoane 
locuiau pe valea 
viului Acu (statul 
Grande do Norte) a-
menințate de inunda
ții au (ost nevoite 
să-și părăsească locu
ințele. Guvernele sta
telor Rio Grande do 
Norte și Paraiba au 
ordonat trimiterea de

trupe militare pentru 
a da ajutor sinistrați- 
lor. In statul Ceara, 
podurile și șoselele 
sint impracticabile. Ae
roporturile situate în 
această regiune a Bra
ziliei și-au întrerupt 
activitatea. Agenția 
U.P.I. relevă că ploile 
torențiale au survenit 
după o perioadă de 
un an de secetă.

Greva minerilor 
francezi

AUTOBUZ DIN ALUMINIU
BUDAPESTA. La uzina Ikarus din Budapesta a fost construit pri

mul autobuz în întregime din aluminiu. El este dotat cu un motor de 
190 C.P. și poate dezvolta o viteză pînă la 120 km pe oră. Noua ma
șină este cu *2 tone mai ușoară decît actualul model „Ikarus-55“ dar 
are 6 locuri în plus. Autobuzul este dotat cu un sistem de ventilare 
reglabil pentru fiecare călător în parte.

Rezoluție pentru reluarea relațiilor comerciale 
cu Cuba

SANTIAGO DE CHILE. Senatul
Congresului Național Chilian a a-

Incidente 
violente 
în S. U. A

NEW YORK. Pentru a doua 
zi consecutiv, incidente vio
lente s-au produs duminică 
seara între studenți negri și 
poliție în orașul Nashville 
(statul Tennessee). Ciocnirile 
au fost o urmare a arestării 
unui student negru. Manifes- 
tanții au aruncat sticle incen
diare in direcția automobile
lor care circulau in cartierul 
populației de culoare. Poliția 
a intervenit cu grenade cu 
gaze lacrimogene și apoi a 
deschis focul în aer. In cursul 
ciocnirilor un student negru 
a fost rănit.

MffiAGȚlA ȘI ADMINISTRAȚIA : Pettoșani, Str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (C.C.V.J).

probat în unanimitate o rezoluție 
prin care cheamă guvernul la re
luarea relațiilor comerciale cu Cu
ba. Chile și-a întrerupt relațiile 
comerciale cu Cuba în baza unei 
hotărîri a Organizației Statelor A- 
mericane.

PARIS 10 (Agerpres). — /greva 
celor 13 000 de mineri de la^Âtre- 
prinderile miniere din nBrduI 
Franței, declarată în semn de pro
test împotriva hotărîrii adminis
trației de a reduce producția și 
de a concedia numeroși munci
tori, continuă. De șapte săptămîni 
continuă, de asemenea, greva me- 
talurgiștilor din orașul Saint Na- 
zaire, care 
salariilor.

In orașul 
monstrație
peste 40 000 de persoane. Demon
stranții au protestat împotriva în
chiderii a numeroase întreprinderi 
din regiunile din nordul țării.

revendică majorarea

Lille a avut 
la care au

loc o de- 
participat

Nave americane avariate 
de artileria R. D. Vietnam

HANOI. Agenția V.N.A. anunți 
că la 5 aprilie unitățile de artilerie 
ale Armatei Populare Vietnamete 
au avariat două nave militare ar 
mericane care deschiseseră un foc 
de artilerie împotriva unor regiuni 
de coastă din provinciile Ha Tinh 
și Nghe An.

Afacere calificată drept 
„scandal national66

LONDRA 10 (Agerpres). — Guvernul britanic a autorizat 
crearea unei comisii care să ancheteze afacerea cu privire la 
supraprofiturile realizate de firma „Bristol Siddelev" de pe urma 
unor contracte cu statul. Componența și prerogativele acesteia, a 
declarat ministrul aviației, John Stonehouse, vor fi cunoscute ul
terior. Se știe că această afacere a fost descoperită la sfîrșitul 
lunii trecute, după îndelungate cercetări. Astfel, experții au con
statat că firma respectivă 
rie de comenzi de avioane 
sterline.

Deputatul laburist M.
drept „un scandal național" și a. apreciat ca fiind justificată o 
anchetă asupra profiturilor industriei aeronautice în ahsaHiblu.

a frustat trezoreria britanică la o se- 
militare cu aproape 4 milioane lire

Edelman a calificat această afacere

~parul-, LP.H. Subunitatea Petroșani 40 ÎW


