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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Marii Britanii 

in Republica Socialistă România
' La 24 aprilie, președintele Con

siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Marii Bri
tanii în Republica Socialistă Ro
mânia, Sir John Chadwick, care

și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Intre președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Marii Britanii, Sir John Chadwick, 
a avut Ioc o convorbire cordială.

Atelierul meca- 
canic al termo
centralei Paro- 
șeni. Aici sînt 
confecționate u- 
nele din piesele 
de schimb nece
sare la întreține
rea agregatelor 
uzinei.

*

O nouă seră a frumosului CULOAREA
PE ȘANTIERUL 

T.C.M.M. URICANI

CORESPUNDE
Dezvoltarea continuă a minei 

Uricani este oglindită și de numărul 
mare de obiective industriale de 
suprafață construite aici de șantie
rul T.C.M.M. Este suficient să a- 
rătăm că numai anul acesta sînt 
prevăzute 24 obiective și lucrări di
verse în valoare de zeci de milioane 
lei.

Planul de lucrări cuprinde, prin
tre altele, construcția unei noi 
clădiri pentru baie-lămpărie, un 
atelier electromecanic, stații de 
compresoare, ventilatoare, tablouri 
de distribuție a energiei electrice, 
drumuri și platforme, incinte și 
puțuri de mină, depozit de carbu
ranți și alte asemenea lucrări. Exe
cutarea lor a fost încredințată U- 
nui colectiv de constructori cunos- 
cuți din care fac parte maiștrii 
Stroe Nicolae, Strakovici Carol și 
Traistă loan, dulgherii Szakacs Si
gismund, Stănescu Ion, Kelerman 

CeiCa’ Ion, Dulam Pavel, zidarii 
Nj ’geș Benedec. Seracoveanu Gh„ 
Ailenei Petru, fierar-betoniștii Pir- 
Jol Gheorghe, Codreanu Ion, Burtă 
Gheorghe, betonistul Gheorghe Vir
gil și mulți alții, avînd în. fruntea 
lotului pe ing. Beloiu Nicolae, con
structor care a lucrat pe,multe șan
tiere. De asemenea, acest lot este 
jdotat și cu, tehnica necesară — ma- 
.arale „Bocșa", excavatoare, stație 
de. betoane, cilindru compresor și 
alte- asemenea utilaje de mare pro
ductivitate.

RITMUL
CERINȚELOR?

3, depoul de lo
de aeraj — cu 
front foarte larg 
mișcă. Excava-

material al cineclubu- 
lui se îmbogățea în 
progresie aritmetică în 
moment ce dorința de

ITTRIXA 
ȘTIRILOR 

ZILEI 
(mire dli istă

Ieri au sosit în Petroșani 
covoare din iută tip Moldova 
și Victoria. In cursul zilei de 
azi I.C.R.T.I. va face repartiza
rea către magazinele de spe
cialitate din regiune. Prin uni
tățile din Valea Jiului vor fi 
vînduți populației 1 200 m p 
covoare din iută.

Iniliflt la dranetie
Filiala O.N.T. „Carpați" a 

deschis la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani o 
expoziție de fotografii repre
zentând obiective turistice și 
industriale din țară. Expoziția 
va fi deschisă în perioada 24 
aprilie — 15 mai și poate fi 
vizitată zilnic intre orele 10— 
13 șt 17—19.

Mirii ie Noi
La Complexul comercial Li- 

vezeni S-a deschis prima bu
cătărie de bloc din Petroșani 
de unde se poate procura zil
nic, la alegere, un meniu com
pus din două feluri de prepa
rate. Costul unui meniu este 
de 6 lei. Se fac și abonamente 
tăpiămînale.

Activitatea constructorilor de 
aici hu se încadrează însă într-un 
ritm satisfăcător de muncă. După 
ce pe primul trimestru al anului 
nu și-au realizat sarcinile plani
ficate la o seamă de obiective, că 
noua baie-lămpărie, atelierul elec
tromecanic, puțul 
comotive, stația 
toate că există un
— lucrul deabia
toacele stau, nu găsesc de lucru; ci
lindrul compresor stă —. nu are ce 
să cilindreze; sistematizările și lu
crările de drumuri, canale, plat
forme, n-au fost nici începute. Nu- ' 
mai la clădirea băii-lămpăriei s-ar 
putea lucra pe toată suprafața con
strucției, dăr se execută num’ai.. 
jumătate! Același-lucru despre po
sibilitatea atacării din plin -a ate
lierului electromecanic.

Greu își ia avînt șantierul în 
această primăvară ! Cu o rațională 
și intensă folosire a mijloacelor de 
care dispune, șantieru’ ar putea 
dubla și chiar tripla volumul de 
lucrări pe care-1 execută în . pre
zent. La baie-lămpărie este prevă
zută pe luna aprilie d producție de 
418 000 lei, iar pe mai 421 000 lei. 
De ce numai atîta cînd prin cu
prinderea întregii clădiri și intro
ducerea lucrului pe schimburi s-ar 
putea realiza pe puțin un milion ? 
La atelierul mecanic pe aprilie s-au 
prevăzut doar 175 000 lei (și nu se 
realizează nici acestea), iar pe‘ mai
— 57 000 leii?

Ca să-și realizeze planul pe se
mestrul I, constructorii de la șan
tierul T.C.M.M. trebuie să-și du
bleze realizările de pînă acum. Este 
timpul ca să, forțeze ritmul de lu
cru, pentru ca acesta să corespundă 
cu prevederile graficelor de execu
ție și mai ales‘cu cerințele.

La început a fost 
doar entuziasmul și un 
dosar cu planuri; un 
modest aparat de fil
mat pentru peliculă de a crea ceva nou, ceva 
opt milimetri.

De atunci a trecut 
un an. Obiectivele cu
prinse în dosarul cu 
planul activității cer
cului împreună cu en
tuziasmul celor cîțiva 
iubitori ai 
în mișcare, 
prin focarul 
lui camerei 
vederi consemnînd pe 
celuloidul fotosensibil 
geneza unei noi acti
vități artistice de amâ- 
tori în Valea Jiului. 
,Așa a luat ființă acum 
un an, la Lupeni, pri
mul cinedub din re
giunea noastră.

începutul a fost ca 
orice' început în acti
vitatea 
țările 
găsirea 
tentice 
în limbajul complex 
al cinematografului, în 
raport cu „arsenalul* 
tehnic- modest de care 
dispunea 
cercul, âu 
problemă 
pe agenda 
acestuia.

imaginilor 
au trecut 
obiectivu- 
de luat

de creație. Cău- 
febrile pentru 
unei forme au
de exprimare

la început 
constituit o 
permanentă 

activității 
„Tezaurul"

frumos care să incinte 
spiritul și privirea deo
potrivă, avansau în 
proporție geometrică.

A urmat apoi o zi 
însemnată in biografia 
acestui entuziast co- 
lecțiv. Cinci perechi de 
ochi fixau, cu emoția 
proprie debutului, me
trul pătrat de pînză 
albă din perete pe ca
re a apărut, țesut din 
jerbe de lumină, pri
mul rod al strădaniilor 
de luni de zile, răs
plata. nopților petrecu
te în tovărășia apara
tului de proiecție, a 
discurilor, a sutelor de 
metri de benzi și pe
liculă de pe care a 
fost proiectat pentru, 
prima oară începutul 
mult așteptat: Cine- 
Clubul „Amafilm" din 
Lupeni - prezintă...

Zilele trecute, c.ei 
zece membri ai cine
clubului erau cuprinși 
de emoția și bucuria cu- 

‘ legătorului. Spre deose
bire de zicală; ei acum, 
la început de primă
vară, strîns Să

numere bobocii, ba un 
an de la înființare, 
filmoteca cineclubului 
numără cinci produc
ții în. alb-negru și o 
producție în color. Con
ținutul și maniera ar
tistică în care au fost 
realizate aceste scurt- 
metraje îl scutesc pe 
cronicar de la găsirea 
unor termeni de com
parație. Realitatea co
tidiană surprinsă prin- 
tr-o prismă situată în 
aria ineditului conferă 
acestor realizări valoa
re artistică și garan
ția că vor fi apreciate 
de publicul amator de 
acest gen

Cinefilii 
Jiului vor 
sigur, cu

LOCALA...

de artă.
din Valea 
primi, de- 
interes a-

ceastă nouă șarjă a 
creatorilor de frumos 
de la Lupeni, ceea ce 
ătestă fără îndoială- Că 
entuziasmul, priceperea 
și setea pentru frumos 
din partea lui Arde- 
leanu Augustin, Tell- 
mm Iosif, Semsey 
Andor, Rusu Cornel, 
Csatai Emil și SimOnis 

au fost în- 
zadar.

, Emil nu
■ vestite în

Profilele 
noi obiective 
dustriale de 
suprafața minei 
Uricani.

Duminică, 30 aprilie 
c., ora 10, Casa de 

cultură a sindicatelor 
din. Petroșani organizea
ză concursul „Cine știe, 
cîștigă" cu tema : „Va
lea Jiului ieri și azi". 
Vor urma în continua
re cîteva concursuri ful
ger pe teme ca : „Recu
noașteți melodia ?“, „Re
cunoașteți eroul?".

Tiberiu KARPATIAN

ieri și azi“
Cei interesați să par

ticipe la concurs se pot 
înscrie la biblioteca Ca
sei de cultură zilnic în
tre orele 11—13 și 17—19, 
unde vor primi lămuriri 
suplimentare și biblio
grafia corespunzătoare.

Cîștigătorilor li se vor 
acorda diferite premii.

Mihai ȘTEFAN

acorduri 
și țările 
ulterior 
Potrivit 

România

1 ! j
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Fiecare localitate are ceva spe
cific, ceva deosebit, care-i aparți
ne numai ei. Acest ceva o deose
bește de altele. Specificul fiecărei , 
localități, denumit; „culoarea loca
lă", se extinde asupra oamenilor, 
a portului și a felului lor de a se 
comporta, influențează vorbirea 
lor dar mai ales obiceiurile locale.

Pentru a înțelege mai bine des
pre ce este vorba, să urmărim cu
loarea locală a orașului Petroșani 
într-o singură zi, de dimineața 
pînă seara.

Cartierul Livezeni, ora 5 dimi
neața. Pe strada Păcii, lîngă trans
formatorul I.R.E.H. și sub geamu
rile locatarilor din blocul 3, șoferii 
de pe mașinile 31 HD 1 633, 31 
HD 3 361 și 32 B 3^151 (TV) îsi 
încălzesc motoarele pentru a porni 
în cursă. Motoarele strănută și tu
șesc (au răcit noaptea). Șoferii 
sînt nervoși, claxonează,.’înjură... Li
niștea, spartă într-un mod atît de 
brutal și fără pic de bun simț față 
de locatarii din cartier, se trans
formă într-un vacarm.

Ora 6. Grupuri de femei împîn- 
zesc tot cartierul strigînd „Sticle, 
doamnă, sticle!“. In colțul blocu
lui se află reeipienții pentru gu
noiul menajer. Cîteva femei scor
monesc după resturi de alimente 
pentru
pînă la fund, răstoarnă reeipienții. 
golindu-le conținutul alături. Apoi 
pleacă lăsînd 
nului. Vîntul 
luînd hîrtiile 
tot cartierul, 
porci vin să 
țiunea.

porci. Neputînd scotoci

totul în plata dorn
ic amplifică „opera" 
și răspîndindu-le. în 
O droaie de cîini și 
desăvîrșeașcă crpera-

HOGMAN CORNEL

(Continuare în pag. a 3-a)

Acordurile pe termen lung, formă larg folosită 
In comerful nostru exterior

România a inițiat încă din 
anul 1964, în cadrul Confe
rinței O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare, propunerea cu 
privire Ia folosirea acordu
rilor pe termen lung. Con
secventă în practicarea schim
burilor sale comerciale cu 
multe țări pe baza unor a- 
corduri și aranjamente bila
terale de lungă durată, țara 
noastră are încheiate astfel 
de acorduri cu un sfert din 
cele peste 100 de țări cu ca
re întreține legături econo
mice. Pe de altă parte, din 
cele aproximativ 14 400 mi
lioane lei — valută, cît a 
reprezentat valoarea totală 
a comerțului exterior româ
nesc în cursul anului trecut, 
peste 90 lș sută a revenit 
schimburilor realizate în 
baza acordurilor pe termen 
lung.

încă din anul 1950 au fost 
încheiate astfel de 
între țara noastră 
socialiste, reînnoite 
pînă în anul 1970. 
acestor acorduri,
importă din țările socialiste 
însemnate cantități de mi
nereu de fier, crom, fontă, 
feroaliaje, cărbune cocsifiea- 
bil, cocs metalurgic, lamina
te de zinc și zinc electroli
tic, asbest, materiale refrac
tare, apatită, bumbac și alte 
materii prime, precum și u- 
tilaje metalurgice, autovehi
cule, utilaje pentru industria 
radiotehnică și electronică, 
agregate navale, mașini de 
ridicat, transportat și altele.

La rîndul ei, România ex
portă, pe lîngă o gamă va
riată de produse chimice și 
petrolifere, ale industriei 
lemnului și a materialelor

de construcție, ale industriei 
ușoare și agro-alimentare, 
cantități sporite de utilaje 
pentru industria chimica și 
cea petrolieră prelucrătoare, 
autocamioane și remorci, con
strucții navale, locomotive 
Diesel-electrice și hidraulice, 
tractoare, utilaj petrolier de 
foraj și extracție, mașini- 
unelte pentru prelucrarea 
metalelor și a lemnului, 
produse electrotehnice, ma
șini agricole, rulmenți și 
altele.

. Acordurile pe termen lung, 
formă adecvată care per
mite o mai bună, stabili
tate economică, precum și o 
bază sigură pentru schirh-

S. LtJCIAN 
redactor la Agerpres

(Continuare in pag. a 3-a)



STEAGUL ROȘU

VOLEI

PORT.SPORT Din nou victorie
categorică

FOTBAL

Minerul Lupeni
Liniștită la umbra locului 9 în 

seria a II-a a campionatului cate
goriei B, echipa Minerul Lupeni 
își dezamăgește tot mai mult su
porterii. Jucătorii săi parcă au ui
tat să joace fotbal, parcă nu mai 
știu să înscrie goluri. Și intr-ade
văr nu mei știu, Intîlnind dumi
nică pe teren propriu pe A. S. Cu- 
gir, lupenenii au mai realizat o re
miză fotbalistică. Faptul că n-a 
reușit să obțină ambele puncte e 
una din amărăciunile localnicilor. 
A doua amărăciune, care îi oprește 
din ce în ce mai mult acasă dumi
nica pe amatorii fotbalului din Lu
peni. este nivelul slab, sub orice 
critică, al fotbalului oe care-1 prac
tică favoriții lor. De aproape un an 
nu am văzut la Minerul un joc 
bun și încadrat în limitele sporti
vității. Așteptările ne-au fost infir- 
mate și duminică. Este îngrijoră-

actuală a echi-

de combatanți 
de o slabă fac-

toare comportarea 
pei Minerul.

Duminică, cei 22 
au practicat un joc
tură tehnică, au ținut cu tot dina
dinsul să-și demonstreze forța. E 
adevărat că Minerul a atacat mai 
mult, a obținut și 9 cornere față 
de numai unul al oaspeților, dar 
ce folos dacă scorul a rămas alb 
pînă la fluierul final ? Șoptăreanu, 
un tînăr cu reale posibilități fot
balistice altădată, ne displace de la 
meci la meci; Vlad și Cotroază — 
unul mai mediocru decît altul. In 
ultimul timp mai constant se men
ține Foca, deficitar și el însă la 
capitolul eficacitate. Exceptîndu-1 
și pe Pali, care muncește mult și 
cu folos, ceilalți jucători lupeneni 
se zbat în anonimat.

Dintre puținele ocazii avute de 
gazde am consemnat pe cele ratate

■?*npbal Echipa Ș. S. E. - 
învinsă pe teren propriu

Returul seriei II-a a carnpio- 
de handbal fe
ll, s-a 

etapa a 
partida

aflat 
IV-a. dintre

două întîlniri, hand- 
Petroșani au pierdut 
9—5.
noastre, între care

a 
natului republican 
minin, categoria 
duminică la 
In Petroșani,
Ș.S.E. din localitate și C.S.M. Si
biu s-a disputat însă sîmbătă du- 
pă-amiază cînd puțină lume știa. 
Mergînd pe linia comportării slabe 
din ultimele 
balistele din 
cu scorul de

Favoritele
multe tinere, fără experiență dar 
promițătoare, s-au legăsit cu întîr
ziere, au abundat în oase fără 
adresă, s-au lăsat deseori surprinse 
de adversare și au sfîrșit partida 
resemnate că scorul este numai 
9—5.

Amatorii handbalului vroiau să 
vadă un meci frumos și pe local
nice adăugind încă două puncte la 
cele numai 13 acumulate în tot 
atîtea etape. Dar nu s-au putut bu
cura. Echipa petroșăneană trece 
printr-o vădită eclipsă de formă și 
de maturitate, a cărei prezență își 
spune deja

Mereu tînăra și impetuoasa Lia 
Barabaș nu mai are colaboratoare 
de nădejde. Selecționata în 
de tineret a țării, Domșa 
muncește mult, finalizează, 
află totuși departe de forma 
consacrat-o în tur; Cserghezan și 
Munteanu, jucătoare de bâză, ac
tive, au părăsit activitatea compe- 
tițională, iar noile promovate încă 
nu se ridică la valoarea unor ju
cătoare de categoria B.

Nici sibiencele n-au strălucit. Ele 
au acționat însă mai clar, au fost 
mai viguroase în atac, au aruncat 
mai precis la poartă. Oaspetele 
s-au impus din primele minute, au 
terminat prima repriză cu un a- 
vantaj de trei goluri, și-au menți
nut și pe parcurs superioritatea si 
au câștigat , în final cu scorul de 
9—5

Pentru gazde,, au înscris Domșa 
(4) și Turoș, iar pentru învingătoare 
— Waltzer (4), Birthelmen (3). Stoi
ca și Chițean. A arbitrat Miiller 
Helmut din . Sighișoara.

de Pali, Foca, Precup, Bașarab și 
Cotroază. Păcat că nici una n-a 
putut fi fructificată.

Nici cuglrenii n-au jucat prea 
bine. Echipa lor însă este mai omo
genă, s-a văzut mai mult pe te
ren (șe Vede mai bine și în cla
sament).

In afară de numeroasele faulturi, 
ofsaiduri, auturi și lovituri libere, 
nu mai putem nota nimic de la 
meciul de duminică dintre Mine
rul Lupeni — A. S. Cugir. Ba ceva 
tot ar mai fi : nemulțumirea spec
tatorilor pentru calitatea slabă a 
întîlnirii, îngrijorarea lor pentru 
echipă pentru care-și consumă du
minica timpul la stadion. Și pentru 
ce ? Pentru cine ?

întîlnirea de fotbal a fost con
dusă satisfăcător de o brigadă de 
arbitri din Tg. Mureș, avînd la 
centru pe Soos loan.

Au jucat formațiile : MINERUL 
LUPENI : Hlopețchi — Pralea, Pali, 
Ambruș, Popescu (Basarab) — 
Vlad, Foca — Cotroază, Șoptă
reanu, Sima, Precup.

A. S. CUGIR : Forgaciu — Di- 
nea, Neamțu, Boroș, Radu — 
Gheorghe I., Smadea — Dobai, 
Kiss, Mureșan, Stoicescu (Al. La- 
zăr).

Etapa a XVII-a a campionatului 
categoriei B de volei masculin, seria 
a II-a, a programat în sala de 
sport a I.M.P. întîlnirea dintre Ști
ința Petroșani — Politehnica Iași.

Practicînd un joc frumos de Ia 
primele schimburi de mingi, stu
denții petroșăneni .,și-au terminat" 
adversarii în mai puțin de '30 de 
minute. Jocul lor dinamic, inteli
gent combinativ, serviciile precise 
și loviturile decisive la fileu le-au 
ușurat calea spre o victorie co
modă. Primul set le-a revenit în- 
tr-Un timp foarte scurt cu 15—4: 
al doilea
iar ultimul 
rioritatea 
15—3.

Iată deci 
șăneni pot
pot învinge 
Băieții profesorului Ceacu Eronim 
au dovedit că locul 5 pe care se 
află de multă vreme poate fi schim
bat cu unul mai bun. 
schimbat cu unul mai
cesar însă ca spiritul de echipă, 
voința și înțelegerea între coechi
pieri să-i însoțească pe voleiba
liștii petroșăneni și în meciurile în 
deplasare.

Din echipa locală mențiuni spe
ciale se cuvin jucătorilor Miiller, 
Cojocaru și Șchiopu, iar de la în
vinși lui Prunis. A condus bine ar
bitrul Mersa Pavel din Timișoara, 
secondat de Cristea Pantelimon din 
Tg. Jiu.

l-au cîștigat cu 15—8; 
le-a concretizat supe- 
netă, cîștigîndu-1 cu

că voleibaliștii petro- 
face meciuri frumoase, 

echipe cu pretenții.

Și trebuie 
bun. E ne-

cuvîntul în clasament.

Faza de zonă
de vineri., sîmbătă șiIn zilele

duminică, în orașul Petroșani s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul 
fazei zonale a campionatului re
publican de handbal junioare. Au 
participat echipele ; S.S.E. Arad, 
S.S.E. Oradea, Știința Curtea de 
Argeș si Știința Căzănești, repre- 
zentînd regiunile : Banat, Crișana, 
Argeș și București.

In prima zi s-au disputat me
ciurile dintre S.S.E. Arad ■— Știința 
Curtea de Argeș și S.S.E. Oradea 
“ Știința Căzănești. Au cîștigat 
primele echipe cu 6—4, respectiv 
cu 7—5.

Sîmbătă după-amiază meciurile 
au fost mai dinamice, s-au ridicat 
la un nivel tehnic mai bun și s-au 
terminat cu rezultatele scontate. 
Astfel, S.S.E. Oradea a dispus de 
Știința Curtea de Argeș cu 7—5. iar 
S.S.E. Arad a surclasat echipa 
Știința Căzănești cu scorul de 18—4 
(Scor cam sever dar care reflectă 
just situația de pe teren).

In ultima zi a întrecerilor, dumi
nică dimineața,1 s-au întîlnit în. 
meciuri decisive S.S.E. Arad — 
Ș.S.E. Oradea și. Știința Curtea de 
Argeș — Știința Căzănești. O echi
pă mai omogenă, cu jucătoare bine 
dotate fizic (și tehnico-tactic de alt
fel), arădencele și-au întrecut co
legele din Oradea cu scorul de 3—1. 
Această victorie le-a asigurat ele
velor din Arad primul loc în etapa 
zonală, cu drept de participare la 
faza următoare. Din echioa S.S.E. 
Arad s-au detașat surorile Tudur 
Mariana si Flori; deosebit de 
active si bune finalizetoare. Mi- 
hailovici și Bota, iar de la S.S.E. 
Qrădea — Moga și Mureșan.

echipa 
Maria, 
dar se 
care a

D. GHEONEA

la Petroșani
doilea meci. Știința Căză- 
fost întrecută de Știința 
de Argeș cu categoricul 
14—3, din echipa învingă- 

Albu și Ră-

In al 
nești a 
Curtea 
scor de
toare evidențiindu-se 
dulescu.

★

Jucînd în cadrul campionatului 
orășenesc de junioare cu Straja 
Lupeni, elevele de Ia S.S.E. Petro
șani au cîștigat cu 8—1 la capătul 
unui meci viu disputat, de o bună 
factură tehnică.

V. COANDRĂȘ 
elev

Cîteva 
răspunsuri

In ultima vreme, ne-au par
venit mai multe răspunsuri de 
la întreprinderi și instituții — 
vizate în coloanele ziarului 
nostru. In cele ce urmează ne 
vom referi la cîteva din răs
punsurile primite.

In ancheta „Cum deservește 
„Deservirea" Lupeni, publicată 
în ziarul „Steagul roșu" nr. 
5 406, se scoteau iu evidenta u- 
nele deficiente din activitatea 
cooperativei din I.upeni. In 
răspunsul Uniunii regionale a 
Cooperativelor meșteșugărești 
se arată : „Cele sesizate sînt 
în mare parte reale. In unită
țile vizate în articol, cit și în 
alte unități, păstrarea materia
lelor lasă încă de dorit. Pen
tru lichidarea deficiențelor se
sizate s-au luat următoarele 
măsuri: aranjarea ordonată a 
materialelor în unitățile viza
te, amenajarea corespunzătoa
re a vitrinelor, organizarea 
judicioasă a procesului de pro-

Pe urmele 
materialelor publicate

CORNEA TITU
învățător

DIN TARA
Șl DE PESTE HOTARE

In meciul retur contînd pentru 
campionatul european de fotbal, 
duminică în Capitală, pe stadionul 
„23 August", în prezența a peste 
20 000 de spectatori, echipa Româ
niei a învins cu scorul de 7—0 
(3—0) .echipa Ciprului. In primul 
joc desfășurat la Nicosia, fotbaliș
tii români cîștigaseră cu scorul 
de 5—1. Jocul s-a disputat în con
diții grele, pe un teren desfundat 
din cauza ploii.

a totalizat 6 victorii. El a fost ur
mat în clasament de coechipierul 
său I. Falb — 5 victorii și po
lonezul Wojda cu 4 victorii. La fe
minin, a terminat victorioasă Ilea
na Drîmbă cu. 8 victorii, Marina 
Stanca (România) s-a clasat pe 
locul 2—3 Ia egalitate cu polone
za Czimmerman, cu cîte 6 vic
torii.

★

★

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
La Budapesta s-a disputat dumi
nică meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipele Ungariei 
și Iugoslaviei. Gazdele au obținut 
Victoria cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin punctul 
26 de Bene.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de te
nis de la Houston (Texas) a fost 
câștigată
australian John Newcombe, care 
în finală l-a învins cu 6—2, 7—5, 
6—3 pe compatriotul său Tony 
Roche.

de cunoscutul jucător

marcat în minutul ★

★

24 (Agerpres). — 
încheiat la Varșovia

VARȘOVIA
Duminică s-a 
întîlnirea internațională de flore
tă dintre selecționatele Poloniei 
și României. Cele două concursul i 
individuale au fost dominate de 
floretiștii români. Proba masculi
nă a revenit lui Ion Drîmbă, care

PARIS 24 (Agerpres). Selecțio
nata olimpică de fotbal a Româ
niei a susținut un al doilea meci 
în Franța, jucînd la Sedan cu 
formația R. C. Paris-Sedan. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0) prin golul marcat 
de Levavasseur în minutul 70. In 
primul joc, fotbaliștii francezi 
cîștigaseră cu 2—0.G. DINU

Oră de educație fizică la Școala generală nr. 5 din Petrila.

ducție. Materialul din ziar a 
fost prelucrat cu toți șefii de 
unități cît și cu lucrătorii vi
zați atrăgîndu-li-se atenția că 
la prima abatere vor îi sanc
ționați.

Pentru deficiențele arătate 
în materialul publicat, cît și 
pentru alte lipsuri care au 
dăunat bunului mers al unită
ții, președintele cooperativei și 
vicepreședintele cu probleme 
de organizare au fost schim
bați din funcție". 4

Și iată acum un răspuns de 
la conducerea C.C.V.J. „Or
ganele de resort din C.C.V.J., 
împreună cu conducerea ex
ploatării miniere Dîlja, au a- 
nalizat cu simț de răspundere 
materialul publicat, iar lipsu
rile arătate le considerăm jus
te", se arată în răspunsul so
sit de la conducerea C.C.V.J. 
în urma apariției articolului 
„Amprentele neglijenței" (Stea
gul roșu nr. 5 413) în care \c 
era vorba de dezordinea care ) 
domnea la suprafața minei Dîl
ja. In continuare, în răspuns 
se arată : „Pentru remedierea 
situației s-a întocmit un plan 
de măsuri prin care s-au re
partizat porțiuni din suprafața 
incintei pe fiecare sector — 
stabilindu-se ce lucrări vor fi 
efectuate. Prin acțiuni de mun
că obștească, utilajele împrăș
tiate prin incinta minei vor fi 
transportate în locuri anume 
amenajate pentru conservare, 
se vor efectua lucrări de în
treținere a căilor de acces pre
cum și de înfrumusețare a as
pectului general al suprafeței 
minei.

Considerăm că materialul pu
blicat ne-a ajutat în a impul
siona lucrările de gospodărire 
a incintei, care la data publi
cării articolului nu se desfă
șurau intr-un ritm satisfăcător".

In nota „Poate veniți cu o 
soluție" (ziarul nr. 5 421) se a- 
răta că în Uricani ziarele ajung 
cu întîrziere în mîna cititoru
lui. Iată ce ne răspunde Direc
ția regională P.T.T.R. Hunedoa- 
ra-Deva : „Din cercetările efec 
tuate la fața locului rezultă că 
sesizarea este justă și vinovat 
pentru nedistribuirea la timp a 
ziarelor se face factorul poș
tal Nicula Alexandru, care în 
mai multe rinduri nu a res
pectat programul de lucru. 
Pentru aceste abateri, și altele, 
cum ar fi lipsă nemolivată de 
la serviciu, factorului poștal 
s-a desfăcut contractul de 
muncă".

Trei răspunsul i care dove
desc atenția ce o acordă con
ducerile unor unități remedie
rii lipsurilor semnalate prin 
presă.
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Sosirea 
la București 
a ministrului 

culturii 
al R.P. Ungare

La invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, luni a so
sit în Capitală ministrul culturii al 
R. P. Ungare, Uku Pal.

(Agerpreș)

Sosirea 
unei delegații 
a P. C. Sirian

CORESPONDENȚI ACTIVI

Pentru a veni în sprijinul iubi
torilor sportului cu pedale, și în 
special al turiștilor care fac ex
cursii pe bicicletă, specialiștii U- 
zinei „6 Martie“-Zărnești au rea
lizat o remorcă pentru biciclete. 
Prevăzută cu două roți și cu un 
suport special pentru bagaje, re
morca este ușoară și încăpătoare; 
ea va fi livrată comerțului la în
ceputul verii.

(Agerpreș)

Lupi seara a sosit în 
Capitală o delegație a 
Partidului Comunist Si
rian, condusă de tova
rășul Youssef Faysal, 
membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Si
rian, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte 
tovarășii Maurice Șa- 
libi, membru al C.C. al 
P.C. Sirian, Rame Chek- 
mouss, Badre Gazzi, și 
Fayez Jalahech, mem
brii ai unor comitete re
gionale ale P.C. Sirian.

La aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii 
Alexandru Drăghici,

membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Pe
trescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului 
regional București al 
P.C.R., Constantin Vasi- 
lîu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Dumitru, se
cretar al Comitetului o- 
rășenesc București al 
P.C.R., activiști de 
partid.

(Agerpreș)

CULOA REA LOCALA...

BOTA NICOLAE
Este elev la Liceul Uricani 

și unul dintre cei mai tineri 
corespondenți ai ziarului 
nostru — de numai cîteva 
luni. S-a dovedit a fi însă 
deosebit de activ scriind cu 
regularitate despre activita
tea din școală, acțiuni pa
triotice Ia care au participat 
uteciști, aprovizionarea Uri- 
caniului.

BOZU GHEORGHE
Impiegat de mișcare la 

termocentrala din Paroșeni, 
Bozu Gheorghe este un co
respondent perseverent. Ne 
scrie atît despre faptele oa
menilor care trimit țării 
megawații de energie cît și 
știri din viața culturală a o- 
rașului Lupeni, prezentînd 
totodată lucrări reușite în 
cadrul întrecerii „Condeie 
în concurs".

TOMUȘ IOSIF
Muncește ea electrolăcătuș 

la sectorul IV al minei Lu
peni. A devenit corespondent 
al ziarului în toamna trecu
tă. De atunci, aproape că 
nu trece săptămînă în care 
să nu informeze ziarul des
pre succesele minerilor sau 
despre unele neajunsuri din 
Viața orașului.

TELEVIZIUNE PROGRAM DE RADIO
(Urmare din pag. 1)

In Piața Victoriei s-au e- 
xecutat lucrări de moderni
ze re. Trebuiau terminate a- 
n Ț trecut, dar nu-s gata 
ni ,i acum. In centrul par
cului din piață se afla sta
tuia unui miner, adusă de 
la București cu o sumă ma
re de bani. A fost dată jos 
și depozitată în curtea unei 
întreprinderi. Proiectanții 
pieții n-au prevăzut în acest 
parc nici un monument ca
re să amintească de exis
tența minerilor în acest cen
tru al Văii Jiului. Parcul 
s-a transformat într-o „pă
dure" de brazi. Nici o alee, 
nici o fîntînă arteziană mă
car n-a fost amenajată aici.

Referitor la monumentele 
orașului mai e ceva de no
tat.’La Petrila, în fața casei

ÎNSEMNARE 

In căutarea 
hrJranților

Vulcanului i se adau
gă în fiecare an, o dată 
cu blocurile moderne, 
noi frumuseți. In jurul 
blocurilor se plantează 
pomi, sînt amenajate 
zone verzi. Iarba, flo
rile și pomii au însă 
nevoie de apă. Proiec
tanții au prevăzut în lo
curi anume hidranți de 
grădină. Executarea a- 
cestora urma să fie 
realizată, conform devi
zului, de șantierul de 
construcții Vulcan. Hi- 
dranții au fost montați, 
nimic de zis. Dar peste 
ei s-au depozitat mate
riale, mai tîrziu pămînt. 
In cele din urmă au 
fost „uitați" de cei care 
au făcut nivelările. De 
aceea, acum, după doi 
ani, se fac sondaje pen
tru a fi „descoperiți". 
Unele gropi se sapă za
darnic, hidranții nu se 
lasă descoperiți cu una 
cu două. Dacă nu e gă
sită coloana de apă în- 
tr-un loc, săpăturile se 
mută cu cîțiva metri 
mai încolo. Așa stau lu
crurile în zona cuprinsă 
între blocurile D și noua 
școală generală din Vul
can. Se dezgroapă și se 
îngroapă... timpul în 
căutarea coloanei de 
apă. Asta înseamnă, du
pă un vechi proverb, 
unde nu-i cap vai de... 
hidranți. Și invers...

Iulian IORDACHE
Vulcan

lui Haidu I'uliu — primul 
miner Erou al muncii socia
liste din țară — se afla sta-, 
tuia unui miner. Acum cî
teva săptămîni statuia a fost 
dată jos de pe soclu unde 
a stat atîția ani, a fost a- 
runcată într-o mașină și du
să nimeni nu știe unde. Mi
nerii bătrîni, toată lumea ca
re asista la această scenă 
și-au exprimat nemulțumirea, 
dar dispoziția (dată de un 
om nechibzuit) a fost exe
cutată.

Ciudată dispoziție dacă ne 
gîndim că această statuie a 
fost dată jos în timp ce în 
fața clubului muncitoresc din 
Petrila se menține o statuie 
degradată de intemperii, e- 
xecutată fără gust și care 
nu are nici o legătură cu 
istoria orașului Petrila.

Ora 17—20. Pe zonele verzi, 
copiii se joacă cu mingea. 
Oare de ce nu face sfatul te
ren de joacă pentru copii ? 
De ce nu demolează barăcile 
și cotețele ca să aibă copiii 
unde să se joace ? !

Seara coboară grăbită în
văluind în întuneric orașul. 
Luminile de pe străzi nu se 
aprind. I.R.E.H. face econo
mie la iluminatul public dar

încasează banii pentru fie
care bec existent sau care 
nu mai există de mult. Lăm
pile fluorescente sînt în ma
joritate sparte. Meditezi a- 
supra tuturor acestor aspec
te. Nu se pot lua măsuri 
pentru înlăturarea lor ? ! 
Consider că se pot lua.

Femeile care toată dimi
neața strigă după sticle, nu 
pot fi antrenate în alte ac
țiuni gospodărești ? De ce nu 
se procedează și în Petro
șani ea în alte orașe 
unde cetățenii pot vinde 
sticlele și borcanele chiar la 
Alimentara sau la alte ma
gazine, fără să alerge la pe
riferie unde sînt centrele de 
achiziție în Petroșani ?

Dacă I.C.O. ar ridica zilnic 
gunoiul și dacă s-ar lua mă
suri împotriva celor care tot 
timpul scormonesc în reci- 
penți n-ar mai fi atît de mur
dar cartierul Livezeni.

Cu puțin simț și spirit 
gospodăresc s-ar rezolva toa
te problemele pe care cetă
țenii le ridică. Atunci se va 
schimba culoarea locală. Ea 
nu va mai fi atît de stri
dentă și de revoltătoare.

25 aprilie ■
17.15 Pentru noi, femeile ! *
18,00 Pentru cei mici; Știți să desenați, copii?: I

„Fram, ursul polar" de Cezar Petrescu (I). I 
18,20 Pentru tineretul școlar.
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă. I
19,00 Telejurnalul de seară. Agenda economică. |
19.30 Călătorii geografice: Călătoria căpitanului |

Cook (sfirșitul seriei). '
20,00 In direct... Transmisiune in direct de la ■ 

I.P.R.Ș. Băneasa. J
20.30 Șah. ..
20,40 Cabinet medical TV.
21,00 Seară de teatru.
23,00 Telejurnalul de noapte. 2
23.15 închiderea emisiunii. -

Tractoarele românești 
solicitate peste hotare

Tractoarele realizate de 
muncitorii brașoveni sînt tot 
mai mult solicitate peste 
hotare. In luna trecută au 
fost livrate în R.D. Germa
nă 331 de tractoare tip 
U-650 și 136 tractoare tip 
U-651.

In același timp au fost ex
pediate în R.A.U. 55 trac

toare pe șenile de tipul S-650.
Un nou contract perfectat 

de întreprinderea româneas
că de comerț exterior „Auto- 
Tractor" prevede ca în a- 
cest an, să fie livrate în 
R.D. Germană 700 de trac
toare universale tip U-650.

(Agerpreș) Mîini ajutind la creșterea viitoarelor păduri

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Acordurile pe termen lung, formă larg folosită j 
în comerful nostru exterior i

26 aprilie
PROGRAMUL I : 6,00 RADIO

JURNAL. Sumarul presei. Sport; 
6,20 Anunțuri și muzică; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 7,00 RADIO- 
JLTRNAL. Sport; 7,45 Sumarul 
presei; 8,00 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,20 MOMENT 
POETIC; 8,25 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,03 La microfon, melodia 
preferată (continuare); 9,30 Jo
curi de • fete,- 9,48 Mic recital de 
pian Andre Perret; 10,00 Potpuriu 
din opereta „lndra“ de Paul Linc- 
ke; 10,10 Muzică populară; 10,28 
Lucrări ale compozitorului Wilhelm 
Berger; 11,00 BULETIN "DE ȘTIRI; 
11,03 Cronică economică; 11,18 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor • de 
muzică ușoară; 12,00 Cîntece ma
rinărești; 12,15 COORDONATE 
CULTURALE; 12,25 Valsuri din 
operete; 12,35 Prelucrări din fol
clor: 13,00 RADIOJURNAL; 13,10 
Succese ale muzicii ușoare; 13,30 
Intîlniri cu melodia populară și 
interpretul preferat; 14,30 Ca
ruselul melodiilor; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI: 15,Q3 MIORIȚA (folclor 
literar despre războiul din 1877); 
15,23 Melodii, melodii; 15,40 Anun
țuri, reclame și muzică; 15,50 Mu
zică populară; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 16.15 Recital de operă 
Elena Botez; 16,30 DIALOG CU 
ASCULTĂTORII; 17,10 CĂLĂTO
RIE ÎN ISTORIA CIVILIZAȚIE?
17.40 Suita în stil clasic pentru or
chestră de Ion Ghiga; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,05 UZINA VĂ
ZUTĂ DE APROAPE : Ce arată 
balanța folosirii timpului de lucru; 
18,25 Cîntece interpretate de Pom- 
pilia Stoian și Eduardo Vianello;
18.40 ANTENA TINERETULUI;
19,00 Concert de melodii româ
nești; 19,30 Sport; 19,40 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARÂ; 20,30 O melodie pe
adresa dumneavoastră; 20,50 Cîn
tece populare de dragoste; 21,05 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI !; 21,25
Melodii-magazin; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,15 Muzică ușoară; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Piese in
strumentale; 23,00 „Liniște" — mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

(Urmare din pag. I)

buri comerciale reciproc echili
brate, stau la baza relațiilor co
merciale ale țării noastre și cu 
o serie de țări ca Anglia, Austria, 
Danemarca, Franța, R.F. a Ger
maniei, Italia, Norvegia, Suedia și 
altele. Pe baza acestora, valoarea 
schimburilor României cu țările 
vest-europene a fost în anul 1966 
de peste patru ori mai mare decît 
în anul 1959. Livrările românești 
către aceste țări cuprind, în ge
neral, pe lîngă mărfuri devenite 
tradiționale cum ar fi produsele 
chimice și petrolifere, produse fi
nite sau semifinite din lemn și 
bunuri de larg consum, o tot* mai 
largă gamă de mașini și utilaje, 
printre care tractoare, mașini-unel- 
te pentru prelucrarea metalelor, 
utilaj petrolier, electrotehnic, ma

șini și utilaje de construcții pre
cum și alte produse ale. industriei 
noastre constructoare de mașini.

In schimb, România achiziționea
ză de pe piața acestor țări dife
rite instalații, mașini și utilaje 
automatizate pentru echiparea u- 
nor obiective industriale, mijloace 
de transport, materii prime, bu
nuri de consum și altele.

Tendința de dezvoltare a unor 
schimburi comerciale reglementate 
tocmai prin perfectarea unor ast
fel de aranjamente, comerciale de 
lungă durată stă, de asemenea, la 
baza relațiilor economice ale țării 
noastre cu o serie de țări din 
Asia, Africa «și America Latină, 
cum sînt Iranul, India, Indonezia, 
Ghana, Kenya, Guineea, Pakistan, 
Siria, R.A.U., Brazilia și altele. E>e 
altfel, în ultimii ani, comerțul ex

terior românesc cu aceste țări a | 
înregistrat creșteri apreciabile. In | 
acest context se înscriu și vizitele | 
actuale de prospectare a unor noi | 
piețe făcute de delegații guver- g 
namentale române în Mauritania, | 
Niger, Congo (Kinshasa), Nigeria, > 
Columbia, Chile, Argentina, Peru, I 
Bolivia.

Datorită posibilităților tot mai I 
sporite de care dispune actual- 
mente economia țării noastre, I
schimburile de mărfuri ale Romă- 1 
niei vor cunoaște o largă intensi- I 
ficare și în viitorii ani. Acest fapt ■ 
își găsește confirmarea în multe I 
din datele comerțului exterior al • 
țării noastre pe anul în curs. Șe I 
prevede ca volumul schimburilor * 
de mărfuri să fie cu 20 la sută | 

mai mare decît nivelul atins în ț 
anul precedent.

ANUNȚ
In scopul îmbunătățirii re- 

cepționării și vizionării pro
gramelor de televiziune, în zi
lele de 25, 26, 27 și 28 aprilie 
a. c. se vor efectua unele lu
crări la stația de translație Ca
bana Rusu.

Pentru ca telespectatorii să 
poată viziona în aceste zile 
programele de televiziune în 
condiții bune este necesară 
rotirea în plan vertical cu 90° 
a antenelor, astfel ca elemen
tele care sînt în prezent ori
zontale să ocupe o poziție ver
ticală, suportul antenei rămî- 
nînd tot în poziția Inițială.



4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației M.Ă.N. 
a României în Turcia

IZMIR 24. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite: 
Delegația Marii Adunări Naționa
le a României condusă de tovară
șul Ștefan Voitec, care întreprin
de o vizită în Turcia, însoțită de 
Mușii h Gorentaș, membru al Pre
zidiului Medjilisului de Semsettin 
Mardin, ambasador în Ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei, și 
de ambasadorul țării noastre la 
Ankara, Ion Drînceanu — a vi
zitat vestigiile anticei cetăți a E- 
fesului, situată la 77 km sud de 
Izmir. Oaspeții români au admi-

rat impresionantele monumente 
arhitectonice, care dezvăluie ase
menea unei istorii săpate în mar
mură — succesiunea civilizațiilor 
cărora le-au supraviețuit și dato
rită cărora Efesul a rămas nemu
ritor.

De asemenea, oaspeții români 
au vizitat muzeul din localitatea 
Selcuk, în care sînt expuse obiec
te și opere de artă de o valoare 
inestimabilă, descoperite de arheo
logi în ruinele Efesului.

Seara, membrii delegației s-au 
înapoiat ia Izmir.

Conferință la Karlovy Vary 
In problema securității europene

In ziua de 24 aprilie s-a deschis 
la Karlovy-Vary — Cehoslovacia, 
o conlerință în problemele secu
rității europene. La conferință par
ticipă partide comuniste și munci
torești din țări socialiste și din țări 
capitaliste din Europa.

Intrucît în cursul schimbului de 
păreri și consultărilor care au a- 
vut loc nu s-a ajuns la un acord

Comunist din Suedia — informea
ză agenția C.T.K. — nu a trimis o 
delegație, ci un reprezentant în ca
litate de observator.

Președintele S.U.A. 
vizitează R.F.G.

BONN 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Statelor Unite, Lyndon 
Johnson, care se află la Bonn 
pentru a participa la funeraliile 
fostului cancelar Konrad Adenauer, 
a avut luni o primă întrevedere cu 
cancelarul Kurt Georg Kiesinger. 
Willy Brandt a arătat că preșe
dintele Johnson și cancelarul Kie
singer „au delimitat temele pe ca
re le vor aborda în întrevederea 
lor de miercuri".

Din Bonn se relatează că auto
ritățile vest-germane au luat mă
suri de securitate excepționale cu 
prilejul prezenței președintelui 
Johnson la Bonn. Acesta foloseș
te pentru toate deplasările o li
muzină specială, blindată, adusă 
din S.U.A., împreună cu mașinile 
corpului său de gardă. Poliția 
vest-germană a mobilizat efecti
ve foarte numeroase, iar itinera
rul mașinii președintelui american, 
care se deplasează totdeauna cu 
cea mai mare viteză posibilă, este 
ținut secret pînă în ultimul minut.

Scadența încheierii tratativelor 
rundei Kennedy a fost revizuită

MOARTEA COSMONAUTULUI SOVIETIC 
VLADIMIR KOMAROV

comun prealabil privind caracterul, 
scopul și modul de desfășurare a 
conferinței, Partidul Comunist Ro
mân nu participă la această con
ferință.

După cum anunță agenția C.T.K., 
la conferință nu iau parte Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, Parti
dul Muncii din Albania, Partidul 
Comunist din Olanda, Partidul Co
munist din Norvegia, Partidul So
cialist Unit din Islanda. Partidul

GENEVA 24 (Agerpres). — Con
vorbirile angajate săptămîna tre
cută de Jean Rey, șeful delegației 
C.E.E. la negocierile tarifare ale 
rundei Kennedy de la Geneva, sînt 
dificile, și pînă în prezent ele n-au 
înregistrat nici o schimbare în po
zițiile deja cunoscute, scrie agen
ția France Presse. Rey s-a întîlnit 
succesiv cu William Roth, repre
zentantul special al președintelui 
S.U.A. la runda Kennedy, cu re
prezentantul țărilor scandinave, 
Montan, precum și cu delegația bri

tanică. Divergențele se mențin. Pe 
de o parte, Statele Unite manifestă 
o anumită nemulțumire față de „cei 
șase" pe care îi acuză că prin ho- 
tărîrea adoptată ■ de recentul Con
siliu Ministerial de la Bruxelles 
n-au făcut decît să înăsprească at
mosfera tratativelor mai ales în 
problema cerealelor. In același 
timp, partenerii Statelor Unite, și 
mai ales membrii Pieței comune, 
continuă să condiționeze un even
tual succes al rundei Kennedy.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că cosmo
nautul sovietic Vladimir Komarov 
a încetat luni din viață la ateri
zarea navei cosmice „Soiuz-1“.

Luni, cînd programul cercetări
lor s-a încheiat, colonelului Koma
rov i s-a ordonat să înceteze zbo
rul și să efectueze aterizarea. Du
pă îndeplinirea tuturor operațiilor, 
legate de trecerea la aterizare, na
va a trecut cu bine părțile cele 
mai grele și mai complicate ale 
încetinirii zborului în păturile 
superioare ale atmosferei și a a- 
mortizat prima viteză cosmică. La 
deschiderea parașutei principale la 
înălțimea de 7 000 m, potrivit da
telor preliminare, în urma răsu
cirii corzilor parașutei, nava a co- 
borît cu o Viteză măre, ceea ce a 
pricinuit moartea lui Komarov.

La 23 aprilie a fost plasată pe 
orbită, în scopul cercetării Cosmo
sului, noua navă „Soiuz-1“ pilota
tă de col. Vladimir Komarov. A- 
cesta era cel de-al doilea zbor al 
Iui în Cosmos. In 1964, el a co
mandat nava „Voshod".

In timpul zborului, care a con
tinuat peste 24 de ore, Komarov 
a îndeplinit întrutotul programul 
stabilit de verificare a sistemului 
noii nave și a făcut, de asemenea, 
cercetările științifice planificate.

In timpul zborului, Komarov a 
efectuat manevre cu nava, a des
fășurat cercetări de bază asupra 
sistemului navei în diferite situa
ții și a făcut o apreciere califi
cată a caracteristicilor tehnice ale 
noii nave.

Pentru eroismul, curajul și vite-

jia sa, de care a dat dovadă în 
timpul efectuării zborului de în
cercare a navei cosmice „Soiuz-1“, 
Prezidiul Sovietului Suprem ■ ăl 
U.R.S.S. a decorat post-mortem pe 
Eroul Uniunii Sovietice Vladimir 
Komarov cu a doua medalie 
„Steaua de aur" și a hotărît să se 
ridice un bust al eroului la Mos
cova.

In legătură cu încetarea din 
viață a lui Vladimir Komarov, 
la Moscova a fost dat publicității 
un necrolog semnat de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și de alți conducători ai 
partidului și statului sovietic, oa
meni de știință, cosmonauți.

Pentru organizarea funeraliilor 
lui Vladimir Komarov a fost for
mată o comisie guvernamentală, 
în frunte cu Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Vladimir Komarov va fi înmor- 
mîntat în Piața Roșie din Mosco
va, în zidul Kremlinului.

Lupte violente ân Vietnamul de sud
SAIGON 24 (Agerpres). — Corespondentul agenției U.P.I. transmite 

că de trei zile, la sud de Da Nang, una din cele mai importante baze mi
litare americane din Vietnamul de sud, au loc lupte violente între tru
pele americane și forțele patriotice. Au fost înregistrate deja 
grele în oameni și armament. Un atac puternic a fost lansat de 
Și împotriva pozițiilor deținute de pușcașii marini americani, la 
mativ 128 km sud de zona demilitarizată. Americanii au cerut

au doborît un avion

împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam

— In

pierderi 
patrioți 
aproxi- 

ajutorul
artileriei și aviației. La sud de Saigon, patrioții 
strategic american de tipul „B-52",

Intr-un comunicat al agenției „Eliberarea" se 
mate ale F.N.E. din Vietnamul de sud, care la 9 
mortiere aerodromul pentru 
ziei I aeropurtate americane, 
au distrus 28 de elicoptere.

anunță că forțele ar- 
aprilie au atacat cu 

elicoptere din provincia Gia Lai al divi- 
au scos din luptă 115 soldați americani ți

Polifia argentiniană a 
zilei de 1 Mai

interzis sărbătorirea

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). 
Confederația Generală a Muncii 
din Argentina a protestat împo
triva refuzului poliției din Buenos 
Aires de a permite sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, printr-un miting

ce urma să fie organizat în Piața 
Congresului. La mitingul din Piața 
Congresului, C.G.T. din Argentina 
invitase pe foștii președinți ai ță
rii, Juan Peron, Arturo Frondizi, 
Jose Maria Guido și Arturo Illia.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Cambridge (statul Mas
sachusetts), Martin Luther King, 
liderul mișcării pentru drepturile 
civile din S.U.A., a declarat că 
poporul american trebuie să opreas
că agresiunea S.U.A. în Vietnam. 
King, împreună cu dr. Benjamin 
Spock, unul din liderii Comitetu
lui național de luptă pentru o po
litică nucleară sănătoasă, și Robert 
Scheer, redactorul-șef al revistei 
„Ramparts", au lansat un apel că
tre toți adversarii războiului din 
Vietnam în vederea organizării u- 
nei campanii de protest pe plan 
național împotriva agresiunii S.U.A. 
in această țară.

Inițiatorii acestei mișcări au pri
mit deja adeziuni din partea a nu
meroase organizații politice, reli
gioase, studențești și sindicale 
întreaga țară.

din

Avioane britanice au violat spațiul aerian yemenit

SANAA 24 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Repu
blicii Arabe Yemen a dat publi
cității o declarație în care a făcut

Puternic uragan 
în Missouri

NEW YORK 24 (Agerpres). 
Un puternic uragan s-a abă
tut duminică asupra localită
ții Springfield din statul Mis
souri, pricinuind rănirea mai 
multor persoane și importante 
pagube-'materiale. Uraganul a 
paralizat liniile de înaltă ten
siune și a distrus mai multe 
case.

cunoscut că vineri și sîmbătă avi
oane militare britanice au violat 
din nou spațiul aerian yemenit.

Postul de radio Sanaa a anun
țat, de asemenea, că artileria ye- 
menită a deschis sîmbătă focul a- 
supra unui avion britanic de ti
pul „Hawker Hunter". Un purtă
tor de cuvînt britanic a recunoscut 
că artileria britanică a deschis 
focul în direcția unei baterii ye- 
menite din localitatea Qataba.

Atentat asupra șefului 
statului Togo

col.LOME 24 (Agerpres). — Lt. 
Eyadema, șeful statului togolez, a 
scăpat cu viață în urma unui aten
tat comis luni dimineața de unul 
din membrii plutonului de onoare 
al jandarmeriei.

Agenția France Presse apreciază, 
potrivit primelor informații, că mo
tivul atentatului ar fi fost răzbuna
rea personală. Autorul atentatului 
este rudă cu comandantul 
Bodjolle, fostul șef de stat major, 
actualmente închis pentru diverse 
delicte de drept comun.
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FORMAREA 
NOULUI GUVERN 
IORDANIAN

AMMAN 24 (Agerpres). Din Am
man se anunță formarea unui nou 
guvern iordanian, în urma demi
siei cabinetului condus de Hussein 
Ben Nasser. Noul guvern este al
cătuit din 16 miniștri, în frunte 
cu Saad Jumaa, prim-ministru și 
ministru al apărării. Portofoliul 
Ministerului de Externe este de
ținut de Ahmed Tukan, iar cel al 
Ministerului de Interne — de Radi 
al Abdallah.

PerlcolEl unei grm 
pe scară națională * 
le S. 0. 1.

Miniștrii muncii și ai trans
porturilor din S.U.A., Willard 
Wirtz și Alan Boyd, au anun
țat că „țara se află în pragul 
unei greve pe scară națională 
a feroviarilor", ca urmare a 
eșecului tratativelor purtate 
între reprezentanții sindicate
lor muncitorilor feroviari și 
șase companii d* căi ferate. 
Declarația a fost făcută după 
o încercare de mediere între
prinsă de cei doi miniștri; 
care, însă, s-a soldat cu un 
eșec. ,

După cum relatează agen
ția Associated Press, greva 
feroviarilor americani ar pu
tea să înceapă la 3 mai, data 
cînd expiră o hotărîre a Con
gresului prin care fusese a- 
mînată greva, proiectatjp‘\£î- 
țial să înceapă la 13 aț he. 
Sindicatele cer sporirea sala
riilor celor 137 000 de munci
tori feroviari pe care îi re
prezintă.

Alegeri pentru sfaturile populare 
din R. D. Vietnam

HANOI 24. — Corespondentul Agerpres, Adrian Ionescu, transmite: 
In pofida atacurilor aviației americane asupra a numeroase orașe și sate 
din R. D. Vietnam, oamenii muncii au participat duminică în număr 
mare, din conștiința înfăptuirii unor îndatoriri civice de răspundere,' la 
alegerile pentru sfaturile populare, comunale și districtuale.

Bomba explodata în timpul unei reuniuni publice
ȘAN JOSE 24 (Agerpres). — In timpul unei reuniuni publice care a 

avut Ioc în capitala statului Costa Rica a explodat o bombă, rănind 30 
de persoane. «Poliția a operat arestări. La reuniune se aflau importante 
personalități politice costaricane, printre care Daniel Oduber, fost minis
tru al afacerilor externe, precum și Jose Figueres și Francisco Orlich, 
foști președinți ai Republicii Costa Rica.

I
I
I
I
I
I

Condițiile dificile im
puse de agresiunea im
perialistă au făcut ne
cesară organizarea a- 
legerilor în două eta
pe. Intr-un număr de 
comune și districte 
ele vor avea loc du
minica viitoare. In to
tal vor fi aleși depu- 
tați pentru 5 965 sfa
turi populare comuna
le și ale cartierelor și 
centrelor urbane asi
milate și pentru 300 de 
organe ale puterii lo. 
cale din districte, o- 
rașe de același rang 
și arondismețitele ora
șelor Hanoi și Hai- 
fong. Candidații repre
zintă Partidul celor ce 
muncesc, partidele de
mocrat și socialist, sin
dicatele și alte organi
zații obștești, fiind 
propuși p'e listele Fron
tului Patriei. Tinerii 
și femeile reprezintă

30—50 la sută din nu
mărul candidaților. 
Gîndul luptei pentru 
victorie, pentru o pace 
adevărată în care oa
menii să poată trăi li
beri și independenți, 
într-o patrie unită a 
animat pe fiecare din 
cei aproape 10 milioa
ne de alegători, che
mați să-și spună cu- 
vîntul în problemele 
țării. Această hotărîre 
mi-au mărturisit-o nu
meroși cetățeni cu ca
re am stat de vorbă la 
mai multe centre de 
votare din Hanoi. Erau 
oameni care veniseră 
la vot direct din uzi
nă, în haine de lucru, 
cu arma la umăr, pen
tru a putea da în orice 
clipă o ripostă agreso
rilor. Alegerile s-au 
desfășurat tocmai sub 
semnul concentrării tu
turor forțelor în ve

derea luptei împotriva 
agresiunii, pentru. dez
voltarea producției in
dustriale și agricole. 
Interlocutorii mei rhi- 
au subliniat încă o da
tă că fărădelegile să- 
vîrșite de agresorii a- 
mericani n-au reușit 
să le distrugă mora
lul. Ele n-au făcut de
cît să le sporească ho- 
tărîrea de a-și îji- 
drepta și mai mult fi1- 
forturile în luptă și 
muncă.

Duminică, sub focul 
bombardamentelor, în 
R.D. Vietnam au avut 
loc alegeri. Un fapt 
care mărturisește încă 
o dată că poporul viet
namez este plin de în
credere în forțele sale, 
este sigur de victoria 
sa, de viitorul său spre 
care este condus cu 
înțelepciune de Parti
dul celor ce muncs^c
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