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CALITATE,
VA R06

In cadrul preocupări
lor noastre cotidiene, 
cumpărăturile de toate 
genurile au devenit un 
capitol obișnuit. O bu
nă parte din timpul nos
tru liber ni-1 petrecem 
în magazine, 
procurarea 
material 
traiului, 
așteaptă 
variat 
produse, 
majoritate de cea 
bună calitate, satisfăcînd 
și cele mai exigente ce
rințe ale noastre, ale 
cumpărătorilor.

Dar cum sînt servite 
aceste produse cumpă
rătorilor ? Se ridică oare 
calitatea deservirii, în 
magazinele din Valea 
Jiului, la nivelul cali
tății produselor ce se 
găsesc în rețeaua co
merțului nostru socia- 
Ifst ? Există oare un e- 
talon al măsurării calită
ții muncii 
merț ? Și 
tă de ce 
rează un 
litate" și în această me
serie, la nivelul cerin
țelor zilelor pe care le 
trăim ? Iată motivul re-, 
flecțiilor de mai jos„ des
pre unele stări de' fapte 
care se cer 
zplvate spre 
și bucuria 
tuturor. Să 
deci faptele, 
o eroare < 
identificînd 
vizate în acest material. 
Aceasta 
nevizați 
ei totul 
roate).

...Cu gîndul să cum
păr un material pentru

pentru 
necesarului 

și spiritual 
Magazinele ne 
cu un bogat și 
sortiment 
în marea

de 
lor 

mai

celor din co- 
dacă nu exis- 
nu se elabo- 
etalon de ca

grabnic re- 
« satisfacția 

noastră, a 
vorbească 

(Aș comite 
de neiertat 

persoanele

ar face ca cei 
să creadă că la 

merge ca pe

capot, iau la rînd ma
gazinele textile din Pe
troșani și Eupeni. Vroiam 
un material pe care mi 
l-am imaginat și pe 
re credeam că am 
găsesc în. rafturile 
gazinelor. La două 
gazine din Lupeni 
unul din Petroșani 
s-a răspuns stereotip: 
NU AVEM. In sfîrșit, la 
magazinul „Rodica" din 
Petroșani, un vînzător 
mă lămurește că un ase
menea material (ref. la 
culoare și desen) nu e- 
xistă, dar sînt altele, 
într-un sortiment variat, 
care poate se potrivesc 
mai bine persoanei că
reia intenționez să cum
păr acel material. După 
o „lecție". de numai 
cinci minute am părăsit 
magazinul amintit cu 
trei pachete subsuoară, 
deoarece pe lingă ma
terialul propus am mai 
cumpărat alte două.

Alt caz. Aflu de pe 
coperta unei revistte săp- 
tămînale că puloverul 
meu cumpărat de curînd, 
este confecționat din- 
tr-un material nou, de 
calitate superioară, care 
cere o păstrare și îngri
jire specială. S și mă 
gîndesc, de ce seu mi-a 
atras atenția asupra a- 
cestor amănunte, chiar 
vînzătoarea, în 
tul cumpărării 
lui respectiv.
Vorba oare tot 
de calificare ca 
în cazul 
magazine

T.
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SCRISORI
DESCHISE

Brigada condusă 
minerul Boteanu Nico- 
lae, de la sectorul de 
investiții al minei Petri 
la, execută lucrări de 
calitate și obține lună 
de lună realizări fru
moase.

Marți
1 februarie 

1966

Printr-un decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Va- 
leriu Georgescu a fost numit 
în calitate de trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ- 

‘ nia în Izrael. (Agerpres)

Poate că ajungeam să 
cerem scuze în mod ptrblic 
dar după cum reiese din răs
punsurile semnate de dvs ■ și 
înregistrate sub numerele 
16 720'8 XI 1965, 18 696/15 XII
1965, 18 220/16 XII -----'
19 401/3
1966.

18 220/16 XII 1965, 
l 1966. . 19 503/5 l 

560/25 I 1966 etc., presti- 
dvs. (al întreprinderii pe , 
o conduceți) a căzut vie- 
unui „subiectivism exa

gerat”, unei funcționări defec
tuoase a „ciurului11 (criticii),. 
punîndu-vi-se în sarcină pro
bleme care (de. drept) nu, vă 
aparțin (dar care, de fapt, vă 
privesc, cum ar fi ridicarea 
gunoaielor din cartierele noi

momen- 
produsu- 
(Să fie 
de lipsă 
mai sus,

primelor trei 
amintite).

KARPATIAN

(Continuare în pag 3-a)

Plecarea la leaira 
a iiel lelegalii 
loeeraaaieitale rioiie

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala plecînd Ia Londra o dele
gație guvernamentală română con
dusă de Alexandru Bîrțădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care, la. invitația gu
vernului britanic, va face o vizită 
oficială în Marea Britanie. Din de
legație fac parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior si 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Delegația este însoțită de consi
lieri și experți. (Agerpres)

întrecerea ne 10CC
SOCIALISTĂ Pe
Autobaza D.R.T.A. Petroșani

Hotărît să obțină noi realizări în muncă, pe baza 
valorificării largi a rezervelor interne, colectivul Auto
bazei D.R.T.A. Petroșani și-a stabilit următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă pe acest an :

* Depășirea planului de transport cu. 70 000 . 
tone/kilometrice și cu 100 000 călători/km;

• Depășirea productivității muncii planificate 
cu 1 la sută pe cap de salariat;

a 15 000 lei economii la prețul* Realizarea 
de cost;

• Obținerea de 120 000 lei beneficii peste plan;

a
Din care pînă la 
creării P.C.R.:

8 Mai, cea de a 45-a

planului de transport

aniversare

• Depășirea 
tone/kilometrice și cu 20 000 călători/km;

cu 10 000

* Depășirea productivității planificate cu 1 la

Regularitatea circulației în 
transportul feroviar consti
tuie unul din indicatorii de 
calitate principali. Pătrunși 
de importanța acestui indi
cator, muncitorii ceferiști de 
la unitățile de cale ferată 
din complexul Petroșani se 
străduiesc să realizeze un 
procent al regularității circu
lației cit mai aproape de pro
centul maxim. Munca tutu
ror colectivelor face ca tot 
mai frumoase să fie reali
zările obținute. Astfel, de la 
începutul lunii ianuarie și 
pînă în prezent, cu toate 
condițiile grele în care s-a 
desfășurat activitatea din 
cauza zăpezii și a gerului, 
s-a obținut un procent de 
05,76 la sută la îndrumare șî 
de 90,75 la sută în parcurs. 
La aceste realizări, o contri
buție de seamă a fost adusă 
de către colectivul stației Pe
troșani, care împreună cu co
lectivul sectorului C.E.D. a 
știut să facă față greutăților. 
Mecanicii de locomotivă din 
depoul Petroșani, în ciuda 
timpului neprielnic, au con
tinuat să remorce trenuri cu 
tonaj, sporit în cele mai op
time condiții de regularitate 
și siguranță.

Nu toate compartimentele, 
însă, obțin astfel de rezulta
te. Colectivul reviziei de va
goane Petroșani, de exemplu, 
a cauzat în această perioadă 
cîtevea sute de minute 
tîrzieri, fie la îndrumare, 
în parcurs. Este adevărat 
în ultimul timp condițiile 
muncă pentru personalul
viziei de vagoane -att—fost 
dintre cele mai grele. Totuși

prin o mai bună organizare 
a muncii, o parte din întîr- 
zieri puteau fi evitate.

Iată cîteva exemple :
— Trenul 2 603 din noap

tea de 12—13 ianuarie a. c„ 
a întîrziat în stația Livadia 
18 minute pentru deblocarea 
saboților la vagonul 484 230.

— Trenul 2 561 din 15 ia
nuarie, a întîrziat în stația 
Petroșani 22 de minute pen
tru darea afară din tren a 
vagonului 444 670 cu un 
de suspensie rupt.

Alături de acestea, alte 
nuri au fost analizate

Mai multă
aten(ie 

regularității 
circulației

arc

tre
ia

în

în- 
fie 
că 
de 
re-

„forța majoră" deși nu 
toate cazurile a fost într-ade- 
văr „forță majoră".

Dar au fost și cazuri care 
au ieșit din comun. Trenul 
2 514, de exemplu, a întîrziat 
în Petroșani 6 ore. Acest tren 
a sosit în stație la ora 4 si 
17 minute. Urma să se efec- 
tuieze schimbarea locomoti
velor, o probă a frînelor și- 
din nou la drum. La ora 4,30 
la locomotivă s-a prezentat 
un lăcătuș de revizie pen
tru proba frînei. Mecanicul 
Niță Constantin din depoul 
Craiova a trecut de îndată 
la executarea operației. Dar

în momentul cînd a izolat 
compresorul de conducta ge
nerală, a observat o scădere 
bruscă a presiunii aerului 
din conductă. L-a sesizat pe 
lăcătușul de revizie. Lăcătu
șul a pornit de-a lungul tre
nului în căutarea defectului. 
După cîteva minute s-a îna
poiat la locomotivă. Nu gă
sise defectul. Totuși pierde
rea exista. De asta s-a con
vins mai pe urmă și lăcătu
șul de revizie. Numai că era 
mai comod să arunce vina 
pe locomotivă. Aceasta, spu
nea el, are pierderi, nu tre
nul (probabil unde locomoti
va era a depoului Craiova). 
Poziția aceasta a luat-o și 
șeful de tură, Grecu, fără să 
mai verifice dacă într-adevăr 
locomotiva are pierderi de 
presiune sau nu. Adevărul 
pe care n-au vrut să-1 afle 
cei doi din tura de noapte, 
l-au aflat cei din schimbul 
I condus de șeful de tură 
Neată Gheorghe, dar -după 
ce trenul întîrziase în stație 
peste 6 ore : trei vagoane a- 
veau pierderi mari de pre
siune și a trebuit să fie scoa
se din garnitură. Acesta e 
doar un caz care demonstrea
ză destul de concludent ce 
repercusiuni poate avea mun
ca lipsită de simțul răspun
derii a celor de Ia revizie.

Colectivele de muncitori 
din complexul Petroșani nu 
trebuie să fie de acord cu 
astfel de sisteme de lucru. 
Ele trebuie să le combată cu 
toată

sută pe cap de salariat;
• Realizarea de 3 000 

de cost;
• Obținerea de 40 000

lei economii la prețul

iei beneficii peste plan.

O.C.L. Produse industriale
Colectivul de lucrători din cadrul O.C.L. Produse 

industriale Petroșani și-a luat următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă pe anul 1966:

— Depășirea planului de desfacere cu 0,2 la 
sută, în valori absolute reprezentînd 486 000 Iei;

— Realizarea de economii 
circulație în valoare ■ de 80 000

— Realizarea de beneficii 
peste plan în valoare 
112 000 lei.

Din aceste angajamente, pînă la 
Mai, cea de-a 45-a aniversare a 

Partidului Comunist Român se 
realiza :

8

— Depășirea pianului 
desfacere cu 170 000 lei;

benelicii peste

— 27 000 lei
cheltuielile de

— 37 000 lei
plan.

economii 
circulație;

hotărîrea.

I. CRISAN , 
operator R.C.M.

din Vulcan și Petrila, pe care 
salariații I.C.O. nu le ridică 
cu săptămînile deoarece Sfatul 
popular nu a confecționat lăzi 
de gunoi, sau faptul că nu vă 
cade în atribuție măturarea
gunoaielor de pe trotuar ci 
numai cele de pe partea ca
rosabilă, că unii locatari, În
deosebi de pe strada Cloșca, 
Radu Negru, Barbu Delavran- 
cea etc ar fi dispuși, în lu
nile de vară, să facă schimb 
de obligații cu salariații I.C.O'., 
adică ei să măture și să ridice 
gunoiul de pe partea carosa
bilă, iar salariații dvs pe cel 
de, pe trotuar, căci. mașinile . 
,tât - îl proiectează de. pe. stra-. 
dă pe trotuar și la- porțile, oa-. 
menilor, să ne iertați paran
teza prea lungă), a căzut, ta
petăm. (prestigiul) victimă 
faptului că un „observator” 
neprincipial n-a sesizat faptul 
că în stația din Piața Victoriei 
din Petroșani există și o sală 
de așteptare, care (e drept) te 
apără de intemperii dar nu și 
de frig (și nu e drept) și a 
binevoit să observe numai 
cum tremurau pe afară călă
torii, că 
serve că 
autobuzul 
lat la o 
vărat act
gîndim că sînt zile la 
cînd așteptăm la Petrila 
Livezeni — capăt cite o 
mălaie de oră, uneori o
autobuzul care nu mai vine și 
in cele din urmă venim la 
serviciu „per pedis” dar cu a- 
bonamentul in buzunar, din
cauză că autobuzele ies din

n-a
Ia 
de 

oră 
de

binevoit să ob- 
data respectivă 

Uricani a circu- 
exactă (un ade- 

bravură, dacă ne 
rînd 
sau 
ju- 

oră,

1 fContinuare în pag. 3-a)
la cheltuielile de 
lei; .

T. MĂRCUS

►

vor

Realizarea acestor obiective
va. asigura printr-o organizare mai 
judicioasă a muncii și prin ridica
rea nivelului de deservire a con
sumatorilor.

Garajul I.C.O. Petro
șani.

Uri lucrător cu o bu
nă calificare profesio- 
i |lă •— strungarul Ha
ring Ioan.
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Din viața organi
O asociație fruntașă
Pentru multe asociații sportive și 

mai ales pentru cele școlare, aso
ciația „Elevul**  din cadrul Școlii ge
nerale ar. 1 Petrila poate constitui 
un exemplu.

Deși tinără (merge pe al doilea 
an), asociația sportivă a elevilor 
pătrileni a desfășurat și desfășoară 
o activitate sportivă de masă, inten
să. Și mai poate fi dată exemplu 
această asociație pentru munca or
ganizatorică a consiliului său (pre
ședinte prof. Dan Cocor), pentru fe
lul cum sînt coordonate șl îndru
mate grupele sportive din cadrul 
claselor, pentru spiritul gospodă
resc (Îngrijirea materialului sportiv 
șl a bazei sportive proprii).

Recenta adunare de dare de sea
mă a membrilor U.C.F.S. din cadrul 
asociației „Elevul" Petrila a con
stituit o adevărată sărbătoare. Din 
darea de seamă și din discuțiile vii 
purtate au reieșit multe aspecte po
zitive. Asociația are în evidență 160 
membri U.C.F.S., cu cotizația achi
tată la zi, cu calendarul sportiv și 
planul de venituri pe anul 1965 rea
lizate sută la sută. Campionatul pe 
asociație s-a desfășurat la mai multe 
discipline ca : atletism, handbal, vo
lei, șah și patinaj. în cadrul campio
natului orășenesc de copii, echipe
le reprezentative de handbal (fete 
și băieți) au devenit campioane de 
toamnă, fiind lidere ale clasamente
lor din seria I (Petrila, Petroșani), 
iar la atletism, tot în campionatul 
orășenesc, ediția anului 1965, spor
tivii de la „Elevul" au ocupat locul 
Й. Competițiile inițiate cu ocazia 
zilelor festive 2 Mai, 1 Iunie și 23 
August au devenit tradiționale la 
această școală și au fost în majori

Activitate șahistă Ia clubul muncitoresc din Petrila. Șeful de brigadă 
IMnescu Die într-o partidă pasionantă cu minerul Lepădatu Nicolae de 
la sectorul III al minei.

„Cupa Sportul popul ar4c la handbal
S. S. E. a învins 
la Tlmlfoara

In cadrul etapei intercentre a 
„Cupei Sportul popular" la hand
bal, echipa de junioare S.S.E. din 
Petroșani a întîlnit duminică 30 ia
nuarie 1966 la Timișoara echipa 
de junioare a Liceului nr. 4 din 
localitate.

Dovedind o bună pregătire și ju- 
clnd cu multă ambiție, junioarele 
noastre au reușit să obțină victo
ria cu scorul de 11—-®. Așa după 
cum arată scorul, lupta a fost ex
trem de dîrză. Cele 11 goluri au 
fost înscrise de jucătoarele: Domșa 
Marla (4), Medrea Lucia (3), Vlad 
ioana (3) și Szolga Ecaterlna (1). 
Un aport substanțial l-a adus șl 
portărița Ciulavu Angela, precum 
și tinerele Suciu Victoria și Cătu- 
țOlu Mariana.

După cum ne-a declarat praf. 
Gheorghe Pop, conducătorul echi
pei, victoria echipei este pe depila 
meritată și la obținerea ei și-an 
adus contribuția toate jucătoarele, 
fa urma acestui rezultat echipa 
BOastră va tatUid la Cluj san fa 

tate cîștlgate de echipele organiza
toare (din cadrul A.S. „Elevul").

La atletism, succesele obținute la 
„Cupa speranțelor" de sportivii An- 
drone Petru (locul I — greutate), 
Kristaly Maria (locul II — greutate), 
Bretolanu Dumitru (locul II — Înăl
țime) și alții au contribuit la cla
sarea echipei „Elevul" în primele 
locuri ale clasamentului, general.

Peste 185 de elevi au participat 
la concursurile organizate pentru 
trecerea normelor în vederea obți
nerii insignei de polisportiv.

Participarea echipelor do handbal 
ale Asociației In actuala ediție a 
competiției de juniori și junioare 
dotată cu „Cupa Sportul popular" 
au stimulat și mai mult pe tinerii 
hândbaiiști ai asociației.

Iată ce a spus, de pildă, eleva 
Cazacu Rodlca, portărița echipei de 
handbal, la recenta adunare de 
dare de seamă: „Va rlmlne mereu 
o amintire plăcută pentru mine fap
tul că la vîrsta de 14 ani am jucat 
în compania unor echipe fruntașe 
și chiar de categoria A, cum a fost 
S.S.E. Petroșani".

In clișeul alăturat, colaboratorul 
nostru Ștefan SzOke a surprins echi
pele de handbal — fete și băieți — 
ale A.S. „Elevul" din Petrila, după 
disputarea unor meciuri.

Rîndul de sus de la stînga la 
dreapta: Stanciu N., Felea M„ Cos- 
tea G„ Moț Fl., Kapel C., Preda M„ 
Hade A., Suit Al., Voncilă M„ Bre- 
toiu D„ prof. Cocor Dan.

Rindul de jos: Maier A„ Costea 
F„ Bogdan C., Cioplea G„ Cazacu 
R., Dan A., Diciu E., Trandafirescu 
E., Maier M., Buterchl D., Nider- 
maier T.

Oradea echipa învingătoare dintre 
cele două localități.

S. BĂLOI

Straja Lupeni — eliminată 
de C*  S. S. București

Echipa de juniori Straja Lupeni 
a întîlnit în cadrul aceleeași com
petiții în sala Floreaâea din Capi
tală echipa C.S.S. București.

Surprize în campionatul republican
de handbal

In etapa Vl-a a campionatului 
republican de handbal feminin s-au 
Înregistrat două surprize: Știința 
București, după ce conducea cu 
8—4 la pauză, a terminat la egali
tate 10—10 cu Rulmentul Brașov 
in partida disputată la Brașov. La 
Sibiu. Confecția București a obținut 
o surprinzătoare victorie în fata 
formației C.SM. din localitate, pe 
care a învins-o cu scorul de 4—2 
(4—1). Alte rezultate: Rapid Bu- 
aneștt — Tractorul Brașov 7—в

z a ț i e i U. C. F. S.

Opt întrebări —
opt răspunsuri despre fotbal

Pe tovarășul Irimie Gheorghe. 
antrenorul echipei de fotbal 
Știința Petroșani, l-am întîlnit 
la sediul A.S. de la I.M.P. Ve
nind vorba despre fotbal, i-am 
solicitat un scurt interviu cu 
privire la Comportarea echipei 
Știința în turul campionatului re
gional ți la proiectele de viitor.

REPORTERUL: Cititorii noștri și 
toți iubitorii fotbalului din Valea 
Jiului au urmărit cu interes evolu
ția echipei Știința în tur care, cu 
un finiș puternic, a încheiat bilanțul 
cu un onorabil loc II. Cum apre
ciat! comportarea echipei în aceas
tă primă parte a campionatului ?

ANTRENORUL : Am început mai 
greu.-Aceasta deoarece studenții fu
seseră în vacanță, nu făcuseră an
trenamente suficiente și deci echipa 
nu prea era rodată. Din etapa a ÎV-a 
însă n-am mai pierdut nici un meci. 
Toți băieții au luptat cu multă voin
ță, au prestat jocuri frumoase și 
sper că n-am mai decepționat nici 
spectatorii și nici mai ales... supor 
terii.

R: Deci rezultatele bune obținute 
— așa după cum spuneți începînd cu 
etapa a IV-a căror fapte se da- 
totesc ?

A : In primul rînd pregătirii con
știincioase a fiecărui jucător pentru 
fiecare meci. La antrenamente s-a 
insistat mai mult asupra condiției 
fizice, îmbunătățirii tehnicii, trasu
lui la poartă, indicațiile antrenoru
lui fiind respectate cu strictețe de 
către jucători. Și apoi — după cum 
am mal spus — toti au luptat cu 
ardoare pentru culorile asociației, 
pentru ocuparea unul loc fruntaș in 
clasament.

în primele 5 minute echipa ele
vilor din Lupeni a jucat bine, con
duced cu 2—0 prin golurile mar
cate de Nemeș Eduard.

Din minutul 10 bucureștenii s-au 
impus cîștigînd cu 27—8.

Scorul putea fi mai mare, dar 
formă bună a portarului Brașovea- 
nu Victor a împiedicat aceasta.

I. CIOFÎCA

(4—3); Știința Timișoara —■ Voința 
Odorhei 19—4 (9—1); Mureșul Tg. 
Mureș — Liceul nr. 4 Timișoara 
16—3 (7—1).

☆

In cel mai important meci din 
„Cupa F.R.H." s-au întîlnit forma
țiile masculine de handbal ale clu
burilor Steaua și Dinamo. La capă
tul unei partide spectaculoase vic
toria a revenit echipei Steaua cu 
scorul de 18—14 (9—5).

(Agerpres)

R: La capitolul disciplină ce ne 
puteți spune 1

A : A fost destul de bună, in echipă 
a existat o atmosferă sănătoasă, 
spirit de colegialitate, fără disen
siuni sau neînțelegeri intre jucători. 
De asemenea, vreau să remarc că 
nu am avut nici un jucător elimi
nat de pe teren sau sițșpendat pen
tru abateri disciplinare.

R : Dintre compartimentele echipei 
care a funcționat cel mai bine,?

A : Consider că atît apărarea cît și 
atacul și-au făcut datoria. Ne spune 
acest lucru numărul golurilor mar
cate și al celor primite. Și 
totuși apărarea a fost ceva mai 
bună, mai constantă, mai sigură în 
intervenții. Desigur că --cele două 
compartimente nu-și puteau face da
toria fără aportul laborios al liniei 
de mijlocași, care a asigurat o le
gătură permanentă, organică între 
apărare $1 atac.

R : Toți jucătorii s-au comportat la 
fel sau unii s-au remarcat în mod 
deosebit ?

A : De-a lungul turului s-au evi
dențiat Jucătorii: Munteanu, Păscu- 
lescu, Covaci, Tudor Vasile, Bulbucau, 
Broscățeanu, Papură. Mai slab a fost 
aportul portarilor^ în această direc
ție va trebui să ne concentrăm mai 
mult atenția în retur.

R : Conducerea A.S. Știința și bi

Spartachlada de іагпй a tineretului 

întreceri la săniuță și schi
Tînăra asociație sportivă „Elevul1

Uricani a organizat recent, sub în-
drumarea instructorului voluntar 
sportiv Boroi Gheorghe, întreceri la 
săniuțe și schi pe dealurile din îm
prejurimi.

La Concursul de săniuțe au parti
cipat 41 de tineri și copii.

S-au evidențiat: Paraschiv Lucia, 
Pope Mariana, Teofan Stela, Voicu 
Mircea, Valuia Vasile, Pota Iosif.

Concursul de schi s-a desfășurat

Fe

GENEVA 30 (Agerpres). — Con
form înțelegerii, al doilea meci de 
volei Dinamo București — Servețte 
din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" a avut loc duminică, tot 
la Geneva. Voleibaliștii români an 
terminat din nou învingători cu a- 
celași scor ca și în ajun: 3—-0. In 
urma acestei duble victorii. Dinamo 
București s-a calificat pentru sfer
turile de finală ale competiției.

ZAGREB 30 (Agerpres). — In 
grupa semifinală a „Cupei campio
nilor europeni" Ia polo pe apă du
minică seara la Zagreb s-au dis
putat ultimele două meciuri. Dina
mo București a terminat la egali
tate : 5—5 (2—3; 1—If 1—Ir I—0) 
cu Dynamo Magdeburg (R.D.G.), 
iar Partizan Belgrad a învins cu 
4—0 pe Amateur Duisburg (R.F.G.). 
Pentru turneul final s-au calificat 
echipele Partizan Belgrad si Dyna
mo Maodeburg, care a avut un 
ctolaverai superior echipei Dinamo 
București.

roul secției de fotbal V-au Sptijiftit 
in activitatea dumneavoastră ?

A : Da. M-a ajutat foarte mult tov. 
lector Marinescu Constantin, pre
ședintele secției de fotbal pe LM.P. 
Tovarășii din cadrul A.S. pe institut 
mă puteau ajuta mai mult. Poătv o 
vor face în retur cînd avem In
tr-adevăr nevoie de mâi mult spri
jin.

R : Cu antrenamentele cum Stat! ?
A : După încheierea turului,, noi am 

continuat antrenamentele de două 
ori pe săptămlnă cu intensitate re
dusă. Jucătorii și-au sporit însă in
tensitatea și volumul de muncă 
pentru... sesiunea de examene. Du
pă terminarea sesiunii vom relua 
antrenamentele, insistînd asupra la
cunelor pe care unii jucători le-au 
mai manifestat în tur.

R; Ceva obiective concrete pen
tru viitor ?

A : Firește. Fiecare așteaptă ceva 
bun de la noul an,- așteaptă împlinirea 
uneia sau a mai multor dorințe. Eu, 
împreună cu elevii mei, dorim șă 
prestăm jocuri de calitate mai biină 
decît cele din tur, să încheiem în 
favoarea noastră „litigiile" cu Aprul 
Zlatna și să nu mai repetăm... figura 
de anul trecut, cînd am cedat np- 
iustifîcat promovarea în categoria C 
Progresului Strehăla.

Interviu consemnat de 
Dumitru GHEONEA

pe categorii de vîrste. Iată Câștigă
torii : 0—11 ani: Cătruță Marian,
Schmidt Alfred, Pota Zoltan. 11—14 
ani: Sico Mihai, Rînder Florin, 
Orășan Petru. Fete: Ivanov Victp- 
rița, Piloiu Maria, Paraschiv Lucia. 
Seniori: Venter Anton, Dobai Eu
gen și Megrușa Traian.

Deosebit de aplaudat a fost cel 
mal tînăr participant — Cătruță Ma
rian — în vîrstă de 9 ani.

S. AUREL



Un gram de 
yă rog

(Uman din pag. l-a)

Deunăzi citesc într-o altă revis
tă la rubrica „publicitate" ci in co*  
mert a apărut un nou produs bo
gat în vitamine, cu o mare putere 
nutritivă, pe nume „drojdie forti- 
flantl". Dau fuga la magazinul a- 
limentar din centrul orașului Lu
pani ți întreb:

— Aveți, vi rog,' drojdie forti- 
flantă?

— Am primit de vreo luni și 
ceva acest produs nou, îmi răs
punde amabilă vînzătoarea. Mă uit 
in vitrini, In interiorul magazinu
lui, nici un anunț, nici un rînd ca
re si anunțe cumpărătorilor apari
ția acestui produs nou (î ?). Cine 
decft magazinul de specialitate este 
mai competent să facă reclamă 
unui nou produs alimentar ?

Alte două exemple de „deservi
re" din magazinele noastre care 
nu necesită nici un comentariu.

La magazinul textil din centrul 
Lupeniulul, domnișoara de după 
tejghea, cu zîmbetul cel mai can
did din lume, vrea să convingă o 
clientă că stofa solicitată are „e- 
xact aceeași culoare în raft ca și 
pe tejghea". La un magazin ali
mentar din Petroșani la o' tejghea 
■e servesc mezeluri. Cei cîțiva 
cumpărători sînt într-o aprigă dis
pută cu vînzâtoarea pe teme de 
„deservire civilizată". Privesc sce
na si remarc că deasupra vînză 
toatei, stă atîrnată o tăbliță pe 
cart scrie „Aici lucrează brigada 
de ' bună deservire condusă 
de..." (?(?).

Incontestabil, stnt magazine unde 
personalul de deservire își cunoaș
te meseria, de multe ori chiar prea 
bine. Dar de ce nu peste tot ? Co
ordonatele anului 1966, primul an 
al cincinalului, reprezintă o treap
tă nouă pe drumul mereu ascen
dent pe care îl parcurge economia, 
industria, cultura si bineînțeles și 
comertui patriei spre etalonul su
prem, etalonul mondial. Axiomatic, 
din această competiție și comerțu
lui din Valea Jiului îi revine o 
cotă parte. In acest proces com
plicat, după cum ne învață expe
riența de pînă acum, obiectivul 
principal este calitatea. în comerț 
— mă refer la sectorul de deser
vire — calitatea are un cuvînt greu 
de spus pentru că ea se materia
lizează tocmai în relațiile perso
nalului de deservire cu marea ma
să a cumpărătorilor, deci de am
bele părți apare un element ex
trem de valoros si sensibil în ace
lași timp, omul.

Calitatea, atît din punct de ve
dere logic cît și etimologic este 
un derivat al calificării. Din exem
plele de mal sus rezultă fără pu-

PROGRAM DE RADIO
2 februarie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program de cîntece 
și jocuri distractive; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport; 6,10 „Tarantella" 
de David Popper; 6,22 Intermezzi 
de estradă; 6,30 Anunțuri și mu
zică; 6,45 Salut voios de pionier,- 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Scurt program de muzică ușoară; 
7,30 „Cît e Banatul de mare" — me
lodii populare; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,30 La microfon melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului: Primul 
ajtitor în accidente; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 „Codrule, frunzele 
tale" — melodii populare,- 10,30 Emi 
slune muzicală pentru școlari; 11,00 
Trei dansuri de Theodor Rogalski, 
Triptic simfonic de Paul Constan- 
tinescU; 11,30 Soliști de operă în 
operetă; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,10 Din repertoriul formațiilor de 
•stradă; 12,45 Pagini alese din 
opere,- 13,20 Limba noastră; - 13,30 
Din mtizica popoarelor; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 14,08 Piese corale; 
14,20 Perle folclorice; 15,00 Doi in
terpret: de muzică ușoară : Barbu 
Constantinescu și Ilona Moțică; 15,20 
Concertul nr. 2 în Mi major pentru 
vioară și orchestră de Johann Sebas 
tian Bach; 15,40 Cîntă sextetul vo
cal feminin „Perinița"; 16,00 RA- 
DIOJItRNAL. Sport; 16,20 Din isto
ria operei; 16,50 Mari dirijori in-

calitate,
♦

tință de tăgadă că, în afara cazu
lui de la magazinul „Sodica", per
sonalul de deservire vizat, nu are 
o calificare suficientă, corespunză
toare cerințelor actuale. Dacă în 
urmă cu cîțiva ani sub lozinca „de
servire civilizată" șe înțelegea o 
bonetă albă apretată ți un zîmbet 
profesional stereotip, acest lucru 
în 1966 nu mai corespunde cerin
țelor și posibilităților existente.

In procesul mersului înainte e- 
xistă puncte de referință dar nu 
și etaloane rigide. Ce pete etalon 
azi, nu mai poate fi peste o lună, 
peste un an. Ceva realizat azi tre
buie să aibă întotdeauna un eta
lon conceput la parametrii mai 
înalți — de mîine. Așa și cu „de
servirea civilizată". S-a vorbit ani 
de-a rîndul despre acest etalon în 
munca celor din comerț. De ce 
nu te caută o formă de trecere la 
un etalon mai superior cum ar fl 
de exemplu „deservire inteligen
tă" sau chiar „să facem artă din 
meserie", lozincă sub care înțeleg 
o artă în accepțiunea adevărată a 
cuvîntului.

Conducerilor organizațiilor co
merciale locale le revine o sarcină 
importantă în acest sens. Să 
asigure și să urmărească ridi
carea continuă a nivelului profe
sional ți cultural al salariaților din 
rețeaua de deservire, Să promove
ze în muncă cu mai mult cura] 
absolvenții Școlii profesionale co
merciale din localitate, deoarece 
prima promoție a acestei școli 
(1965) a dovedit că posedă cunoș
tințe suficiente cerințelor actuale. 
Rămîne ca pregătirea lor să fie 
asigurată și pe mai departe. De a- 
semenea, ar fi de dorit ca cei în 
drept să aplece urechea la sesiză
rile publicului consumator. Cunosc 
o persoană care, numai în cursul 
anului 1965 și-a notat numele de 
trei ori în condicile de sugestii și 
reclamații unde a venit cu propu
neri de îmbunătățire a muncii în 
magazinele respective. Nici pînă 
astăzi nu a primit răspunsuri (cu 
toate că instrucțiunile, prevăd) la 
aceste sesizări. Departe de mine 
gîndul să cred că acest gest poate 
fi calificat lipsă de respect față de 
cei care folosesc în scopul stabilit 
aceste condici.

In ceea ce mă privește, sînt un 
cumpărător neobosit, aș zice chiar 
notoriu. Iertată-mi fie abaterea de 
la regulă, dar de fiecare dată cînd 
stau eu privirea atlntită la cadra
nul vreunul cîntar, prefer la fle
care kilogram de produs, nouă sute 
nouăzeci și nouă grame marfă iar 
completarea... DESERVIRE INTELI
GENTA I 

terpretînd valsurile lui Johann 
Strauss; 17,20 COLEGI DE LICEU; 
17,45 Melodii interpretate la chi
tară; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLOBULUI; 18,13 Selec- 
țiuni din opereta „Tinerețea maes
trului" de Victor Raicev; 18,30 TRI
BUNA RADIO; 18,40 Jocuri din 
Vrancea; 18,50 Lucrări de Dimitrie 
Cuclin; 19,20 Sport; 19,30 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Un fantezist al șan- 
sonetei: Henri Salvador,- 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Melodii popu
lare cerute de ascultători; 21,15 Mi
turi și legende; 21,45 Vechi succese 
ale lui Cristian Vasile, 22,00 RADIO
JURNAL. Sport,- 22,20 Cîntăreața 
Julie London cu noi înregistrări și 
cunoscutul interpret Bing Crosby; 
22,40 Recital de Operă OCtav Eni- 
găreseu,- 22,55 Serenade vocale si 
orchestrale; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 Program de 
polci,- 8,00 Mic concert de estradă: 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,26 Itine
rar folcloric muzical prin regiunile 
patriei,- 10,00 Cîntece pentru cei 
mici; 10,10 CE SÂ VEDEM 1 CE SA 
CITIM? CE SĂ ASCULTĂM?; 10,20 
Muzica din opereta „Plutașul de pe 
Bistrița" de Filaret Barbu; 10,46 
Cvintetul în Do major pentru su-

Noul volum din seria „Opere 
complete" apare la scurt interval 
după romanul „Cartea nunții", dez
văluind o fațeta noul a spiritului 
călinescian.

Proiectată în 20 de volume, se
ria „Opere complete" de G. Căii- 
nescu a început să apară sub în
grijirea autorului, atins din viața in 
urmă cu aproape un an.

Volumul al doi
lea înmănunchea
ză creația poetică 
de la volumul 
„Poezii" (1938) la 
volumul „Lauda 
lucrurilor" (1964), 
precum și cîteva 

MOTE 
В E "

Kt T O ftts

inedite la care G. Căhnescu a cola- 
borat în decursul unei vieți dedicate 
multiplelor forme de activitate spi
rituală.

Cele 6 cicluri ale volumului aduc, 
dincolo de așezarea cronologică, cu
riozitatea unui spirit aplecat insis
tent asupra marilor problema 
umane.

Prima secțiune, cuprihzînd ver
suri publicata în anul 1937, atestă

UNDE DUCE 
NEPASAREA

Cînd m-am mutat în blocurile CU 
încălzire centrală din Cartierul 8 
Martie al orașului Petrila eram cu
prins de o mare bucurie. Eram con
vins că aici voi avea căldură fără 
a mai apela ia șobă. Așa ar fi tre
buit să fie, dar situația este cu to
tul alta. Cînd e gerul mal mare, 
atunci nu-i căldură. Motivul 1 De 
multe ori nu se dă căldură pentru 
simplul fapt că nu se face aprovi
zionarea necesară cu cărbuni deoa
rece administratorul cartierului e ne
păsător. De fapt, cărbunii tre
buie aduși deobicei de la 
preparația din localitate, de Ia o 
mică distanță. Insă cînd sînt căr
buni, nu sint așchii pentru aprins 
focul. Așa s-a întâmplat în zilele de 
19, 20, 21 și 22 ianuarie. Și astfel 
locatarii Sînt nevolțl să-și piardă 
timpul pentru a se interesa de așchii. 
Cum s-or fi pregătit de iarnă cei de 
ia I.L.L. Petrila numai ei știu, dar 
faptele grăiesc că nu s-au pregătit

Așchii sînt destule la mină Și pre- 
parație. La preparație săptămînal sa 
descarcă 2 vagoane de așchii prove
nite din lucrări miniere.

Ar mai fi de dorit să se afișeze 
la fiecare scară a blocurilor pro
gramul de distribuire a căldurii șl 
apei calde. Noi plătim taxe 
cît se prevede șl pretin
dem să ni se furnizeze întrea
ga cantitate de căldură planificată 
și nu în rate. Intendențil de la I.L.L. 
Petrila trebuie să manifeste mal 
mult simț de răspundere și să pună 
o dată capăt nepăsării.

BĂDUȚĂ CONSTANTIN

flători de Cornel Trăilescu; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 11,07 Muzică 
ușoară,- 11,30 Melodii populare,- 12,00 
„Poemul Carpaților" de Alexandru 
Pașcanu; 12,25 Arii din opere; 12,45 
Canțonete în ritmuri noi; 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI ; 13,08 Muzică
populară; 13,30 Opereta „Secretul 
lui Marco Polo" de Lopez; 14,39 So
liști de operă; 15,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 15,10 Piese corale de Nicolae 
Ursu; 15,30 Valsuri și tangouri; 
16,00 Tineri soliști de muzică popu
lară; 16,30 ROZA VÎNTURILOR; 17,00 
RADIOJURNAL. Sport; 17,30 For
mația Los ParagUayos; 17,40 Sfatul 
medicului: Primul ajutor în acci
dente,- 17,45 Din repertoriul lui Ion 
Crlstoreanu; 18,00 Muzică din opera 
„Africana" de Meyerbeer; 18,10 
SCRIITORI AI SECOLULUI XX: 
FREDERICH DURRENMATT; 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Muzică 
ușoară românească; 19,50 Vals de 
Theodor Lupu> 20,00 Muzică din 
opera „lulius Caesar" de Haendel; 
20,30 GAUDEAMUS (emisiune pen
tru student:),- 20,50 Piese pentru pian 
de George Tîrnoveanu,- ‘21,00 RA
DIOJURNAL. ЧооП,- 21,20 Cîntă An
gela Buciu —- melodii populare: 
21,35 Vă invităm la dana; 22,00 
„Simfonia clasică"; 22,30 MOMENT 
POETIC; 22,35 Succese ale muzicii 
ușoare franceze,- 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Sport,- 23,07 Din muzica con
temporană; 23,40 Concert necturiu 
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

prezența romanticului care mec ea- 
zÂ' asupra elementelor fundamen
tale ala universului; dar încercind 
armonizarea atitudinilor confradle- 
torll și Imbrăcîndu-le în haina cla
sică. inspirația poetului se păstrea
ză în limitele ritului și ale legen
dei.

Cu ciclul „Laudă lucrurilor", poe
tul pășește In lumea concretă, îri- 

vîrtindu-se în ju
rul elementelor 
fundamentale ale 
universului cos
mic I Soare, lună, 
aer, foc, apă, sau 
in căle mal mă
runte, ale uni

versului casnic: oglindă, ceas, pat, 
rochie, cărora le descoperă uimit re
sortul ascuns în univers. Enumerarea 
obiectivelor concrete („OMUL") are 
menirea de a sugera sentimentul 
vieții multiple $1 iscusința omului 
de a se desprinde de robia ma
teriei. Dacă primele elemente îi 
dau poetului prilejul reflecțiilor mo
rale, realizînd o poezie filozofici, a 
doua categorie oferă prilejul asocie
rii lumii materiale (animală sau 
vegetală) cu o varietate de sorti
mente.

Ciclul erotic „Statornicii" îl pla
sează pe G. CălinesCu nu în rîndul 
celor care visează îngeri și fantas
me, ci între îndrăgostiți! tehnici pă- 
mînteni („O, tu cu ochi albaștri, 
Erotocrit, Aretuza").

Optimismul căllnescian a găsit un 
puternic punct de sprijin în valo
rile spirituale și morale ale socia
lismului, făctndu-1 să renunțe la 
tristețile trecătoare și să adere la 
literatura ce cîntă tumultul muncii 
colective („Eram bărbatul care...").

Poeziile scrise în ultimii ani aduc, 
alături de mal vechea înclinație 
spre natură, sentimentul de profun
dă satisfacție a muncii omului eli
berat de servitutea socială („Rîn- 
duială nouă").

Versurile prezentului volum lu
minează o fată a multiplelor valențe 
ale personalității lui G. Călinescu.

Prof. MUNTEAN IRONIM 
Liceul Petroșani

Souzele noastre, 
tovarășe dlrootor

(Urmare din pag. l-a)

garaj la ora 4 și intră in ga
raj la ora 5 pentru ed uu fost 
reparate de mîntuială, sau din 
cauză că după ce le mai ține 
și blestemata de barieră de la 
Petrila, le mai ține șl neave
nitul — in cazul acesta dv». dis
pecer de la Ltvezeni — capdt, 
10 minute „pentru reglementa
rea citcula(iei“ citiți de tapt ar 
trebui să le trimită imediat in 
cursă, să ne lie iarăși iertata 
paranteza cea lungă)

scuzele noastre pentru că 
n-am dat dovadă de omeneas
că răbdate lăsind să ne 'deși
re iarna picioarele ptin stații, 
Iar vata să ne inunde gunoa
iele șl să ne intre mirosul pe 
terestrele ptin care ar trebui 
să intre aerul cutat, așa oum 
ее intimplă in cartietul nou 
de la Petrila și la blocurile au 
4 etaje din cartierul nou de M 
Vulcan șl uneori pe la live- 
zenl, ca n-am tăcut cunoscut 
opiniei publice justificările dvs. 
aparent valabile dacă privim 
avocățește, recomandîndu-le tu
turor autoliniștire

scuzele noastre acum și tot
deauna (de cite ori veți mai 
apărea in paginile noastre) șt 
vă rugăm să binevoiți a ob
serva cd In cursul întregii 
scrisori n-am folosit punctele 
la locul lor, așteptînd ca dum
neavoastră să puneți punct, 
unde trebuie, tuturor nereguli
lor din activitatea Întreprinde
rii, pe care dvs. le cunoașteți 
și pe care noi yl le vom mal 
aduce la cunoștință cu alte 
ocazii,

scuzele noastre, tovarășe di
rector Punct 1

0. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI

ANUNȚĂ
Mari reduceri de prețuri 

numai între 31 ianuarie și 26 februarie 
1966 la articolele specifice sezonului rece

CONFECȚII Ц TRICOTAJE
■ ARTICOLE DE GALANTERIE
■ ȚESĂTORI ■ ÎNCĂLȚĂMINTE 

Sortimente bogate, moderne și de calitate

In obiectiv și-n patru rînduri
De mult timp șade nefoloait (sau ne casat) în curtea 

I.P.I.P. Llvezeni, automalaxorul din fotografia noastră.

A-ncremenlt ca-ntr-un tablou de Luchian 
De-atîta timp avind aceeași soartă
Incit exclami, trecînd pe lingă el. cu alean: 
fw» de s-a transformat așa-n natură moartă 1



PREZENȚE ROMANEȘTI
GENEVA 31. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: La Clubul interna
tional universitar din Geneva 
■ avut loc o seară românească. 
An fost prezentate filmele ro
mânești „Muzeul satului" și 
„Comori de artă populară", 
care au fost aplaudate de par- 
Hripanți Un „colt" de lucrări 
de artizanat, albume cu repro
duceri din arta plastică româ
nească, discuri de muzică ro
mânească au fost tot atîtea 
motive de atracție. „Mulțumim 
organizatorilor pentru minuna

H bosibardanenteler S. II. 1.Ж
«и I. D. Vietnam

HANOI (Agerpres). — Postul de 
таЛо Hanoi anunță că la 31 ianua
rie mai multe grupuri de reactoare 
de luptă americane, pătrunzînd în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, au 
bombardat violent și au mitraliat 
caitre populate din provinciile Son 
La. Thanh Hoa, Nghe An, Ha Thinh 
Si Quang Binh, orașul Vinh și In
sula Con Co. După primele rapoar
te, cinci avioane americane au fost 
doborâte și numeroase altele au 
fost avariate.

Intr-un mesaj urgent adresat Co
misiei internaționale de suprave- 
gbere și control, șeful Misiunii de 
legătură al Armatei Populare Viet
nameze 'protestează energic împo
triva noilor acte de război ale Sta
telor Unite. Aceste acte, se subli
niază in mesajul de protest, „de
monstrează o dată mai mult carac
terul ipocrit al „bunăvoinței de 
pace* * a lui Lyndon Johnson". Este 
limpede, adaugă mesajul, că recen

ф MOSCOVA. După cum rela
tează agenția TASS, pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a fost 
constituit Comitetul de stat pentru 
supravegherea aplicării măsurilor 
de securitate a muncii în indus
trie și exploatările miniere.

• CARACI. Aproximativ o 
sută de persoane au fost date 
dispărute în urma ciocnirii a 
două vase pe fluviul Meghna 
(Pakistanul de est). Accidentul 
s-a produs sîmbătă seara în a- 
propiere de Chandpur. Potrivit 
informațiilor sosite la Dacca, 
capitala Pakistanului de est, 
vasul transporta circa 150 de 
pasageri, dintre care aproxi
mativ 50 de persoane au reu
șit să se salveze prin înoL

ф BERLIN. La 30 ianuarie a so
sit in R.D.G. o delegație din Repu
blica Mali, condusă de Doio Să- 
mine. ministrul sănătății și ргоЫе- 
rnekv sociale, care va discuta pro
bleme ale ocrotirii sănătății popu

GENEkALUL KY: Simt că victoria e pe aproape...
(Desen din „Kambuja" — Pnom Penh)

ta seară" — au scris numeroși 
studenți în cartea de impresii.

☆
PARIS 31. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: U.N.E.S.C.O. a pu
blicat un catalog intitulat „Ze
ce ani de filme de artă : pic
tură și sculptură" pregătit de 
Federația internațională a fil
mului de artă. Sînt cuprinse 
382 de filme din 44 de țări, 
printre care filmele românești 
„Uciderea pruncilor", „Muzeul 
de artă —• galeria națională", 
„Luchian", „Grigorescu", „The
odor Aman" și „Voroneț".

ta „pauză în bombardarea Vietna
mului de nord" nu a reprezentat 
decît o manevră menită să înșele 
opinia publică".

Mesajul atrage atenția că raidu
rile aeriene din 31 ianuarie ame
nință cu „o criză foarte serioasă 
pacea și securitatea tuturor ță
rilor din Indochina și sud-estul 
Asiei. Guvernul american trebuie să 
poarte întreaga răspundere pentru 
consecințele care rezultă din a- 
ceastă nouă „escaladare" a războ
iului de agresiune din Vietnam".

☆

WASHINGTON (Agerpres). — 
Hotărîrea președintelui Johnson de 
reluare a bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam a provocat, du
pă cum- relatează agenția Franoe 
Presse, „o profundă neliniște atjt 
in cadrul opiniei parlamentare cit 
și a opiniei publice americane*  

lației și va vizita diferite institu
ții medicale.

• DELHI. La Delhi au fost 
semnate acorduri, în baza că
rora R. D. Germană va livra 
Indiei 250 000 de tone de în
grășăminte potasice fn decurs 
de trei ani și va importa în lu-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
nile martie-decembrie din India 
47 000 de tone de minereu de 
fier.

• FREETOWN. Primul ministru 
al Sierrei Leone, Albert Milton Mar- 
gai, a declarat cu prilejul unui mi
ting la Freetown că guvernul său 
intenționează să creeze un partid 
unic în țară. El a subliniat că în 
acest scop va fi format un comb 
let special menit să studieze aceas
tă problemă și să propună unele 
recomandări.

una *
o nouă stație automată 
sovietică lansată 
in direcția Lunii

MOSCOVA 31 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că în Uniunea 
Sovietică a fost lansată o nouă sta
ție automată în direcția Lunii — 
„Luna-9". Stația se deplasează pe 
o traiectorie apropiată de cea cal- 
culată. întregul aparataj instalat la 
bordul stației funcționează normal.

La bordul stației a fost instalat 
aparatajul destinat efectuării cer
cetărilor științifice, a calculelor te- 
lemetrice și a altor calcule. Aceste 
aparate pot fi puse automat în func
țiune, în conformitate cu progra
mul de zbor, precum și la comen
zile transmise de pe Pămint.

După cum s-a comunicat de la 
centrul de coordonare și calcul, Ia 
31 ianuarie a. c., ora 18 (ora Mos
covei), stația „Luna-9" se afla la 
o distanță de 34130 km față de 
Pămînt într-un punct situat dea
supra Pămîntului cu coordonatele 
49 grade 30r latitudine nordică și 
74 grade longitudine estică.

Criza de la Sanfo Domingo 
se menține și amenință să ia proporții

SANTO DOMINGO 31 (Ager
pres). — Criza politico-militară din 
Republica Dominicană, izbucnită în 
urmă cu cîteva săptămîni ca ur
mare a conflictului dintre guvernul 
provizoriu și elementele de dreap
ta din armată, continuă să se men
țină și amenință șă ia proporții pe 
măsură ce aceștia din urmă refu
ză să se supună hotărîrilor guver
nului.

Situația existentă ca urmare a 
acestui refuz va prilejui, după cum

Iarnă aspră în
NEW YORK 31 (Agerpres). — Un 

Val de frig, însoțit de masive că
deri de zăpadă s-a abătut la sfârși
tul săptăhiînii trecute asupra re
giunilor din estul «Statelor Unite, 
Florida și frontiera canadiană, cau- 
zînd moartea mai multor persoane. 
Cea mai abundentă zăpadă a că
zut în regiunea New York (40 cm). 
Baltimore (50 cm) și Maryland (60 
cm). Aprovizionarea cu combusti
bil a devenit insuficientă. Pe coas
ta Oceanului Atlantic transportu
rile au fost serios afectate. Cele 
două aerodromuri din New York, 
cît și cele din Baltimore, Phila-

• SOFIA. In R. P. Bulgaria a 
intrat în exploatare conducta de 
gaze Kamcia—Beloslav. Ea va ali
menta cu gaze naturale o fabrică 
de sticlă, furnizînd 180 000 m c de 
gaz metan în 24 ore. Cheltuielile 
pentru construirea conductei vor 
fi amortizate numai în doi ani.

• TOKIO. Greva marinarilor ja
ponezi la care au participat 134 000 
de persoane a luat sfîrșit. După în
delungate tratative cu reprezentan
ții patronatului, sindicatul marina
rilor a reușit să impună acestora

; o parte din revendicările cu privi
re la sporirea salariilor.

• DELHI. La Delhi a avut loc 
solemnitatea inaugurării oficiale a 
activității Asociației de prietenie 
indo-pakistaneză.

A fost deschisă poarta 
unor tîrguieli cu riscuri
O Presa despre compro

misul realizat la Lu
xemburg

LUXEMBURG 31 (Agerpres). — 
Compromisul realizat la sesiunea 
Consiliului Ministerial de la Lu
xemburg al Pieței comune este pe 
larg comentat de presa occidenta
lă. Observatorii politici își pun în
trebarea în ce măsură acest com
promis va determina o nouă evo
luție a complicatelor relații dintre 
partenerii Pieței comune și în ce 
măsură una sau alta dintre părți 
a făcut concesii. Astfel, ziarul fran
cez „24 Heures" arată că în tra
tativele europene „cei șase" au a- 
doptat totdeauna „un stil diploma
tic". „Fără a vrea să întrerupi a- 
cest amabil concert, scrie ziarul, 
te întrebi dacă Franța se poate a- 
răta astăzi satisfăcută". Ziarul pu
ne această întrebare referindu-se 
la garanțiile date de ceilalți parte
neri ai Franței cu privire la prin
cipiul de adoptare a hotărîrilor în 
Consiliul Ministerial.

Ziarul „Combat" scrie: „Fără 
îndoială, acordul realizat la Luxem- 

se afirmă la Santo Domingo, о 
nouă intervenție a trupelor inter- 
americane dizlocate la Santo Do
mingo, care, după cum a declarat 
ambasadorul american Ellsworth 
Bunker, „vor fi nevoite" să deter
mine pe militari să respecte ordi
nul guvernului provizoriu. El a 
menționat că, dacă situația, va con
tinua să se mențină astfel, nu ga
rantează că alegerile ar putea să 
mai aibă loc la data anunțată.

estul S.U.A.
delphia și Richmond (statul Virgi
nia) au fost închise. In regiunea 
muntoasă a Virginiei de vest, nu
meroase automobile au fost bloca
te în munți. Comunicațiile au fost 
întrerupte, multe din satele regiu
nii rămînînd izolate. In statele 
New York, Maryland și Pennsyl
vania, ședințele parlamentare au 
fost amînate pentru o dată care va 
fi stabilită ulterior. Numeroase școli 
au fost închise. Cele mai joase 
temperaturi s-au înregistrat dumi
nică la Dakota — minus 32 de gra
de. In Alabama s-a înregistrat mi
nus 20 de grade.

• PRAGA. După cum anun
ță agenția C.T.K., la Praga a 
avut Ioc Conferința națională 
a femeilor din R. S. Cehoslova
că. In cadrul lucrărilor a fost 
acordată o mare atenție rolu
lui familiei în educarea tinerei 
gener ții, ridicării calificării 
femeilor muncitoare etc.

In cadrul lucrărilor a luat 
ruvintul J. Hendrych, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

Ф WASHINGTON. După cum a- 
nunță P.A.P., în urma tratativelor 
desfășurate între reprezentanți ai 
Academiei de științe a R. P. Polo
ne și Academiei Naționale de Ști
ințe a S.U.A, între cele două a- 
cademii a fost încheiat un acord 
pe o perioadă de 3 ani privind sta
bilirea unei colaborări științifice 
directe, în cadrul căreia vor avea 
loc schimburi de oameni de știință 
și bursieri.

burg nu va afecta instituțiile Pieței 
comune. Ele rămîn intacte, dar ris
că mai de vreme sau mai tîrziu 
să fie golite de conținut. Acordul 
privind reglementarea principiului 
majorității, subliniază ziarul, „des
chide poarta unei serii de tîrguieli, 
și aceste tîrguieli asupra proble
melor care privesc dosare concre
te riscă în același timp de a face 
să reizbucnească toate antagonism 
mele franco-vest-germane, eterna 
piatră de încercare a construcției 
vest-europene".

Ziarul italian „Avânți" merge 
chiar mai departe, arătînd că „di
ferendele de ordin politic continuă 
să existe. Este vorba, scrie ziarul, 
de o diviziune ideologică care, deși 
nu va împiedica mecanismul co
munității? să funcționeze, este me
nită să se concretizeze într-o în
fruntare de idei și destine, even
tual la apropiatele reuniuni".

La cele două sesiuni ale Consi
liului Ministerial al Pieței comune, 
reprezentanții Franței au ridicat 
obiecții serioase, privind activita
tea Comisiei Pieței comune, pre
cum și a președintelui ei, ^vest- 
germanul Hallstein. Observatorii 
politici occidentali sînt înclinați în 
această privință să dea cîștig de 
cauză Franței. Astfel, ziarul brita
nic „Daily Express" arată că, „o 
dată în plus, cei cinci membri al 
Pieței comune au cedat în fața 
Franței. Prin modificările adoptate 
la insistența Franței, a fost consl- 
ăeratnf redusă autoritatea d-luî 
Hallstein și a comisiei sale". Zia
rul belgian „Le Peuple" subliniază 
că „efectele psihologice și altele, 
provocate de izbucnirea crizei din 
Piața comună de Ia 30 iunie a- 
nul trecut, nu aparțin încă trecu
tului".

INDIA

Situație încordată 
în statul Kerala

DELHI 31 (Agerpres). — In sfa
tul indian Kerala domnește o si
tuație încordată. Luni dimineața, 
numeroși studenți au organizat ma
nifestații de protest, întrerupînd 
circulația, dînd foc automobilelor 
și atacîndu-Ie cu pietre. Ei au fost 
împrăștiați de politie cu ajutorul 
gazelor lacrimogene.

Aceste tulburări au izbucnit în 
urma hotărîrii guvernului de a re
duce cu 25 Ia sută cotețe de orez 
(alimentul principal al populației), 
datorită lipsei generale de alimen
te care se face simțită în întreaga 
Indie.

Cea mai vîrstnică femeie 
din iugoslavia

BELGRAD 31 (Agerpres). — In 
localitatea Bielo Polie trăiește cea 
mai vîrstnică locuitoare a Iugosla
viei, Djurdja Dragovici, care și-a 
sărbătorit zilele acestea 122 de ani. 
Baba-Neka, cum este numită ea de 
săteni, nu a suferit de nici o boală 
și nici nu a fost vreodată în viata 
ei la doctor. Ea se ocupă în pre
zent cu treburi gospodărești: îm
pletește, coase și înșiră ața în ac 
fără ochelari. Ea are o memorie 
foarte bună, puțind să istorisească 
evenimentele principalelor războaie 
la care a fost martoră, aducîndn-și 
aminte de toate întîmplările petre
cute în viata ei.
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