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LA PREPARAT IA LUPENI

Depășiri la indicatorii principali
Preparatia din Lupeni 

a încheiat luna februa
rie cu rezultate fru
moase la majoritatea 
indicatorilor: la pro
ducția , brută recepțio
nată sarcinile au fost 
depășite cu 2,5 la sută 
la producția netă cu 0,8 
Ia sută, Ia producția 
marfă cu 0,4 la sută, 
iar la cărbune special 
pentru cocs cu 4,2 la 
sută. Și în cea ce pri
vește îmbunătățirea ca
lității, rezultatele sînt 
îmbucurătoare : recupe

rarea globală s-a îmbu
nătățit cu 0,9 puncte, 
cenușa globală cu 0,1 
puncte, iar la cărbune 
special cenușa a fost 
redusă cu 0,1 puncte

Marea majoritate a 
preparatorilor este an
trenată în întrecerea 
socialistă, iar muncitori 
ca Avramescu Petru ș1 
Lorincz Emil (secția 
sortare). Pop Teodor si 
Willk Emil (de la flo- 
tație). Narița Petru șt 
Kovacs Alexandru (de 
la încărcare), laboranta

încă o treaptă...Pe masă se află numeroase schițe. Se poartă discuții despre tehnologia elaborării oțelului, proiecția muncii în sudură, norma de muncă la strunjirea pinioanelor de atăc la cutiile de viteză ale transportoarelor cu raclate, se exe-
CARNET

cută apoi un calcul. Sîntem la Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani, la unul din obișnuitele examene lunare. Comisia de exa- rntoape — formată din trei ingineri, șeful biroului personal, un maistru principal și un . tehnician — este numi» ochi și urechi’ * ' ’In fața comisiei s-au prezentat de astădată 38 de muncitori care , solicită schimbarea încadrării — după ce âu absolvit școala profesională sau un curs de calificară. Membrii comisiei și-au rezervat ziua de muncă pentru acest eve- • niment.— La noi, la U.R.U.M.P.. ne informează inginerul Sîrbu Sofro- nie. anul trecut âu funcționat patru cursuri de calificare, iar în acest an vor funcționa 6. Incepînd din ianuarie își mai desfășoară activitatea alte 15 cursuri de ridicare a calificării. In acest fel formăm cadre de strungari, sudori, lăcătuși, turnători și electricieni de care uzina are mare nevoie. Nivelul răspunsului celui examinat dovedește modul în care conducerea secției s-a ocupat de calificarea lucrătorului. îmbucurător este că pentru ridicarea nivelului de■ cunoștințe există .un interes cres- cînd. *Mă refer îndeosebi la secțiile construcții metalice, turnătorie și mecanică. Că pentru învă- - țătură, perfecționarea calificării e- xistâ preocupare o dovedește și
✓

Maria NEGRUȚ

' (Continuare în pag. a 3-a)

Ședință cu activul pionieresc la Școala generală nr. 4 Petroșani. In mijloc — comandantul unității 
de pionieri din școală, prof. Drăgan Ovidiu.

Nicolae Cristina, dispe
cerii Hamzu Gheorghe 
și Blendea Vasile, Bă- 
lâuță Ion și Tripon Du
mitru (secfia electrică), 
Drotzinger Andrei și 
Burgher Eugen (de la 
întreținere) au adus un 
aport deosebit la re 
zultatele obținute de 
uzifia noastră, numărîn- 
du-se cu toții printre 
evidențiații lunii fe
bruarie.

Victoria GILESCU 
corespondent

La Termocentrala Pa- 
roșeni a început con- , 
strucția utilii nou turn 
de răcire a apei.

IN CLIȘEU: Echipa iiâ
de fierar-betoniști con- 
dusă de Călugăru A- de
drian montînd armătu
ra metalică de rezis
tență a impunătorului
turn de răcire nr. 5

Cum deservește
DI I w„ eservirea

Prestările de servicii 
către populație, execu
tate prin unitățile de 
cooperație meșteșugă
rească, cunosc de la 
un an la altul creșteri 
în volum • și complexi
tate. Recurgînd la ser
viciile cooperației meș-

p e 
teșugărești, gospodarul 
sau gospodina cîștigă 
un timp prețios căruia 
îi poate da o altă În
trebuințare. Aceasta, a- 
tunci cind sistemul de 
deservire îl poate de
termina pe cetățean să 
recurgă , la serviciile

Sfera de activitate a cooperativei cuprinde orașele Vulcan, Lupeni, Uricani. Pe acest teritoriu funcționează un număr de aproape 50 unități șj secții, cUprinîînd o gamă de prestații variată. Centrul de greutate se află la LupeniAm vizitat cîteva din unitățile din Lupeni ale- acestei cooperative, am stat de vorbă cu cîțiva cooperatori, cu cetățeni care fai apel la serviciile cooperativei, cu oameni cu munci de răspundere din conducerea cooperativei. In general, se face simțită preocuparea pentru lărgirea gamei de prestații, pentru dotarea unităților cu ceea ce trebuie. Și totuși cooperativa acumulează un număr ma

n î ?
sale. Dar modul de 
funcționare al sistemu
lui e diferii. In anche
ta de față ne-am pro
pus a scoale în eviden
ță o seamă de carențe 
ale activității Coopera
tivei „Deservirea" Lu
peni.

re de reclamații de la cetățeni, iar anul trecut I-a încheia cu pierderi. Iată cîteva din rânzele care generează această Stare de lucruri.La unitatea de croitorie nr. 10 din cartierul Braia vin să-și comande haine un 'mare număr de solicitanți. Spațiul rezervat ’ unității, în schimb, e cît se poate de mic. Aceasta însă nu scuza’ dezordinea din unitate. Pe jos — mizerie, în rafturi — dezordine, revistele de modă — vechi, rupte, ascunse vederii. E drept că pe pereți există poze cu modele dar... de toamnă; Singura revistă de modă actuală era împrumutată unei 

cliente pentru acasă. L-am întrebat pe responsabilul de serviciu — Haiducsi Geza — dacă unitatea reușește să-i mulțumească pe clierfți ? .Pentru Lupeni e destul 
de bine'' — sună răspunsul responsabilului. Este și acesta uh mod de a privi. Nu-1 aprobăm. Cetățeanul Moldovtțn îorr șj»a cp» mandat un costum din stofă de 460 lei metrul la această unitate, 
chiar la toy. Hiiducsi. ,,PfW'la urmă a trebuit să-mi plătească stofa. Haina ' mi-o făcuse’ prea mare, iar pantalonii prea mici ‘ — spunea tov. Moldovan. ■In Lupeni există și o unitate de eojocărie pe care lucrătorii "ei

I. CIOCI.EI
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CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBĂM

Semne le prlmlms
Primăvara a 'dat 

semne de viață peste 
tot. A ajuns chiar, și 
la l.C.O. Da, da, a a- 
juns. Iarna nu le-a 
prea priit. Acum lu
crătorii acestei între-, 
prinderi au trecut' la 
curățirea in masă a 
gheței „cuaternare" de. 
pe străzi. Era și -cazul. 
Altfel îi prindea vara.

Be ar ;tl omul../
In spatele stadionu-, 

lui din Eonea există o 
stradă pe care merg 
și vin oamenii spre și 
de la Jieț. E bătută 
de soartă. Și de ploi. 
Nu are nume. Are 
bălți. In 1964 s-a re
parat strada Stadionu
lui. Aceasta, din spa
tele său, a fost lăsa
tă... baltă. Așa-i și a- 
cum. Oamenii au făcut 
multe sesizări la Sfa
tul. popular, din Pe- 
trila pentru a o re
para. Dar n-a re'pa- 
rat-o. Tovarășul ingi
ner Vasile Trandafir, 
vicepreședinte în 1965 
la Sfatul popular din 
Petrila a . dat următo
rul verdict : Strada nu

se repară. Nu are nu
me, Nici nu-i trecută 
pe hartă. Cui nu-i 
convine- să circule p.e 
eaî'-âșa, să nu circule, 
lăr idacă mai zice ci
neva ceva, o închid și 
basta. Dar n-a în
chis-a. De știa tov. 
Vasile Trandafir că o 
să lucreze la Jieț, pre
cis repara strada. O 
și boteza. Dar dacă el 
n-a ” vrut- să-i fie naș 
îi este strada lui. A- 
cum circulă în fiecare 
zi pe ea spre mina 
Jieț și înapoi. De-ar 
ști omul...

Hzlti pazHiul l
Bit Constantin din 

Petroșani a făcut par
te pînă nu de mult 
din detașamentul de 
pază contractuală. A- 
cum nu mai face. El 
este păzit. Și asta pen
tru că a avut omul 
chef să se joace de-a 
hoțul și paza. In noap
tea de 12 spre 13 (de
cembrie 1966 îsi JăcCa 
rondul prin dreptul 
terasei „Minerul". I-a 
venit ideea să „îm
prumute" ceva băutu
ră din magazia restau
rantului, aflată în in
cinta grădinii de vară. 
S-a comportat frumos

Covoare plușate 
din polipropilinăInstitutul de cercetări textile, în colaborare cu Uzinele textile Cis- nădie, a pus la punct producția de covoare plușate din polipropilină —, o.nouă fibră textilă. Aceasta întrunește o serie de calități.: durabilitate de 15—20 de ori mai mare decît lina, greutate specifică mică, rezistentă mare la frecare. Din 3 tone de polipropilină s-au fabricat 2 900 m p de covoare plușate, a- proape de două ori mai mult decît se produce în mod obișnuit din lî- nă. Covoarele au un colorit viu, se spală ușor și sînt neinflamabile.Acpm, în cadrul uzinei se experimentează și producerea de covoare din fibre celulozice în amestec cu lînă său întregime din fire sintetice. (Agerpres)
Stand 
de cârți 
în școalăLa Liceul din Uricani există,. de mai mult timp, un stand de cărți bine aprovizionat cu ultimele a- pariții editoriale. Responsabilul a- cestui stand, tov. Piloiu Ferdinand, se preocupă în permanentă de a- prâ’vlzionarea- standului^ Elevii*. Și profesorii găsesc oricînd aici cartea solicitată. Așa se explică de ce în l-u®a ianuarie ștandul a vîndut cărți în valoare de 4 000 lei, în februarie de 2 800 lei, iar în primele Zile ale lunii martie de 430 lei. Printre elevii cumpărători permanent! ai.standului se numără: Iliescu Leontin și Marinas’ Doina din clasa a X-a, lancu Dorica din clasa a IX-a, Bunescu Vasile, clasa a VlII-a și multi/alții.

N. BOTA elev

A spart ușor magazia 
și a luat trei lăzi a 
nouă sticle cu licoare 
fermecătoare de spu
mos. Dar cum spumo
sul răbufnește, așa s-a 
întâmplat și cu fapta 
lui Bit Constantin. Zi
lele trecute i-a stricat 
cheful miliția. Paznici, 
păziți paznicii '

Soții lie venitul
Blocul 27 (I 1) din 

cartierul „8 Martie" — 
Petrila . a fost dat în 
folosința locatarilor pe 
ta 1 februarie a. c. 
Nu li s-au dat însă și 
chei pentru fiecare 
ușă din ‘ apartament, 
ei numai cite una pen
tru ușa de la intrare. 
Unii tâmplari mai is
teți (probabil tot cei 
care au montat tîm- 
plăria in bloc) au „mi
rosit" posibilitatea Ciu
bucului și vînd chei 
la locatari. Cu 10 lei 
bucata. Sînt cheile pe 
care locatarii trebuiau 
să le primească gratis.

E vorba de chei, to
varăși de la șantierul 
Petrila. Puneți mina 
pe cheie și închideți 
posibilitatea creării u- 
nor venituri ilicite în 
dauna locatarilor.
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2 STEAGUL ROȘU

Tinerețe, năzuințe, idealuri... Noțiuni care se 
leagă intre ele, se Împletesc, se condiționează 
reciproc. Omului, în general, copilului și tînăru- 
lui îndeosebi le este dat să nutrească idei și 
gînduri care să facă viața lor și a celor din jur 
mai frumoasă, mai bogată în conținut. Idealuri, 
năzuințe, tinerețe...

Ar* fi greșit să credem că idealurile vin de la 
sine. Drumul formării idealului este destul de 
lung și adeseori destul de întortochiat. Pentru 
a-1 străbate, pentru a și-l reaUza din plin, prin 
aceasta realizîndu-se ca om, copilul ori tînărul 
are nevoie de o îndrumare și o educație cores
punzătoare, care nu pot veni decît din partea 
familiei, a școlii, a organizațiilor de tineret, din 
partea întregii societăți. Cu sprijinul celor vîrst- 
nlci, tinerii își pot cunoaște mai bine posibi
litățile de care dispun, își pot canaliza pe un 
făgaș firesc țelurile în viață.

Care părinte nu-și mărturisește celor din 
jur, atunci cînd se ivesc prilejuri, gîn- 
durile și preocupările sale privind viitorul 
fiului sau fiicei sale. Cei vîrstnicl privesc la 
copii și tineri cu atenție, cu dragoste. In viața

lor senină ei văd împletirea visurilor din anii 
copilăriei, ăi tinereții lor.

Sînt însă unii părinți înclinați să creadă că 
problema formării și dezvoltării idealurilor co
piilor lor și în general problema educației e o 
chestiune care-i depășește și de care ar trebui 
să se ocupe în exclusivitate școala. Firește, nu-i 
ușor să descifrezi laturile unei personalități în 
formare incît să nu mai ai nevoie de ajutorul 
nimănui. Aceasta însă nu înseamnă că familia, 
părinții sînt degajați de aceste răspunderi. Dim
potrivă, familia rămîne factorul prim în crește
rea și formarea viitorului om al societății. Iată 
de ce se impune ca părinții să-și cunoască bine 
copiii, să le cunoască năzuințele, idealurile, apti
tudinile pentru ca pe această bază să le cana
lizeze drumul în viață.

Asemenea probleme au constituit scopul an
chetei sociale de față. Aducem pe, această cale 
mulțumirile noastre conducerii Liceului din Vul
can care ne-a sprijinit în realizarea anchetei, 
mobilizînd un mare număr de părinți ai elevi
lor de la această școală, și cu care am avut o 
discuție fructuoasă.

oameni sau va merge cu ei pe un drum greșitANTOCE GHEORGHE : „Cred că este vorba aici de o oarecare neîncredere, Firește, tovarășul Potroacă a reușit să-și apropie copilul, să-1 facă să-1 înțeleagă, să-i dea ascultare în toate. Dar și prea multă tutelă strică uneori. Copilul trebuie supravegheat și îndrumat, învățat Dar nu trebuie să i se impună totul. Copilul are nevoie și de o oarecare independență. In viață intervin multe situații cînd gur o hotărîre".HOZU IOAN, mele, Corneliaclasele a Vll-a î VIII-a. In familia noastră există o armonie deplină. Ele au acasă condiții optime de învățătură. Pot spune, fărâ să greșesc, că sîntem cu toții prieteni, dar pînă la o limită. Uneori îmi cer bani pentru diferite spectacole. Mergem împreună. Dar faptul de a le duce la spectacole, de a le da bani pentru anumite mici nevoi personale sînt pentru ele un stimulent și nu o condiție de a-mi aduce acasă note bune".Fără îndoială tinerilor factorul apropierea întrelor. Părintele poate și trebuie să-i fie un bun prieten propriului copil. In familie se formează principalele trăsături morale. Cu copiii trebuie să lucrezi de la caz Ia caz : trebuie să se țină seama de particularitățile de vîrstă, de caracterul lor, de transformările fiziologice ce intervin o dată cii înaintarea în vîrstă Totuși părintele trebuie să fie un propriului copil. Dar fără exagerări într-o alta.

trebuie să ia sin-miner: „Fetițeleși Amelia sînt în și, respectiv,

supraveghea și da o educație în- C.V- n-a mai luat de la școală. S-a

De unde o fi 
învățat ?...N. I. din Petroșani ne vorbea cu amărăciune despre fiul său, Va- 3ile, elev în clasa a VIII-a,— Nu știu ce să mai cred despre el. Ce nu am încercat să fac. L-am. luat și cu binele și cu răul dar tot nu mă ascultă. Unde o fi văzut și învățat el atîtea apucături urîte ?Cazul nu e izolat. Despre aceeași situație ne-au mai vorbit și alți părinți. COLIE M. din Vulcan, de pildă, aproape cu lacrimi în ochi he-a relatat: „Și eu și soțul meu lucrăm la mină. Sîntem oameni așezați. Ne vedem de treburile nbastre. Fiului nostru, Constantin, care e in clasa a VIII-a, i-am creat condiții bune de învățătură. Și totuși, începînd din anul acesta, nu mai vrea să meargă la școală. Fuge de la ore. fumează, vagabondează.Ascultîndu-i pe cei doi părinți aproape că-ți vine să-i compăti- nești. Săracii; cîte n-au făcut pentru copiii lor... Iar ei... Discutînd mai îndeaproape cu N. I. am desprins și alte amănunte în legătură cu comportarea fiului său. Este adevărat că N. I. este un muncitor bun, conștiincios în producție. Insă cum se comportă el după o- rele de muncă ? Aproape că se înțîmplă o metamorfoză : rămîne cu regularitate cu prietenii, după șut, ia cite un păhăruț de țuică. Devine scandalagiu. Cînd ajunge acasă e cu chef. Orieînd e gata de ceartă și bătaie. In aceste condiții se ocupă de „educația11 copilului. Adeseori mama și fiul sînt ne- voiți să înnopteze prin vecini. Și N. I. se întreabă cu nevinovăție de unde o fi învățat copilul lui apucături rele, să fie neascultător.Fără îndoială, modul de a munci șt de a se comporta în viața de familie și în afară al părinților are o înrîurire hotărîtoare asupra copilului. Primele năzuințe de viitor, dorința lui de a se forma ca om sînt legate la această vîrstă în primul rînd de felul de a fi țtl părinților. Exemplul părinților este urmat de copii, așa după cum ei aleg de multe ori fără prea multă chibzuială drept model de Viață o altă persoană din sînul sau din afara familiei, care-i im- prăsionează (în bine sau în rău).De aici grija deosebită care revine părinților de a se comporta în așa fel, încît ei să constituie cu adevărat o pildă care să poată fi luată drept model.
Pro și contra 
controlului

v

V A
CUNOAȘTEȚI
COPIII?

ANCHETA SOCIALA

consu: mui- tre-

la fel. s-a în- au ter-Acum,

tlipsa de control nu sînt de acord. Copilul trebuie să simtă în permanență că este controlat*1.
Părintele
prieten ?

ta

Interlocutorul nostru. CALOTI- ȚÂ TUDOR, miner Ia E. M. Vulcan : „Am patru copii dintre care trei au terminat ștoala. Copiii sînt sufletul meu. Doar pentru ei muncesc. I-am învățat pe fiecare să se mulțumească cu ce au. Nu i-am crescut în puf. Nu i-am ținut nici departe de muncă. Sînt mul-

țumit de ei. Toți au învățat binej sînt ascultători și disciplinați. Am încercat, și cred că am reușit, să mi-i apropii. Le cunosc gîndurile, dorințele. Am stat de nenumărate ori de vorbă cu ei. Le-am ascultat părerile, le-am judecat, dar nu am căutat să le impun... cu orice preț voință mea. Ceea ce vreau să subliniez e faptul că i-am trolat în permanență.Mama lui Colie Constantin ținea dimpotrivă : „Am avut lă încredere în el. Pînă anulcut învăța bine. Acum, într-a opta, însă... Am auzit că are cîțiva prieteni. Sînt vagabonzi. Nici eu nici taică-său nu-i cunoaștem. N-am avut timp să-1 controlăm. Și nici nu ne-am propus pentru că învăța foarte bine. Se număra printre primii din clasă11.Prof. PASCU IO AN, dirigintele lui Colie Constantin: „Intr-adevăr a fost un copil eminent la învățătură. La disciplină Nici acum nu e rău. Dar hăitat cu cîțiva copii care minat anul trecut școala.2—3 zile vine Ia școală, o săptă- mînă nu vine. După cum are chef. Are 15 ani și e bine dezvoltat. Nu-și ascultă însă părinții. Părinții nu-1 pot stăpîni. Ba uneori îi și amenință. S-ar putea ca această comportare să se datoreze unor stări de ordin patologic sau unor schimbări fiziologice, inerente a- cestei vîrste. Cert este că în cazul de față a lipsit controlul părinților".ANTOCE GHEORGHE. directorul liceului : „11 cunosc bine pe copil. E unul din „cazurile" care ne dau de furcă în școală. Cred că părinții au manifestai prea multă încredere în el ca să nu spun că l-au neglijat. Văzîndu-1 că învață bine, au sistat orice control asupra lui. Și rezultatul... A ajuns să-1 ducă și pe la miliție pentru a cere trimiterea lui la o școală de reeducare. Sînt împotriva austerității în educarea copiilor. Tutela prelungită și rigidă nu e indicată. Ea estompează per-
• sonalitatea copilului. Dar nici cu

?OTROACĂ NICOLAE, elev Școala de maiștri din Lupeni : „Da. Față de copiii noștri trebuie să fim exigenți dar nici să nu facem exces de exigență. Cred mai degrabă că părintele trebuie să fie un prieten apropiat al copilului său. Fără îndoială că asemenea prietenii nu pot fi ca oricare altele. Părintele trebuie să-și cunoască bine propriul copil. Trebuie să știe întotdeauna ce a făcut, ce face si ce trebuie să facă. Trebuie să-i cunoască sufletul, înclinațiile. dorințele. Atît eu cît si soția mea ne cunoaștem bine copilul, pe Potroacă Viorel din clasa a IX-a de la acest liceu. ] vrea șă fiu considerat lipsit modestie, dar cred că am să-i creez copilului meu un ter uman, sănătos, solid. Și ta prin atitudinea noastră milie — a mea și a soției —, prin exemplul nostru personal acasă și în societate. Mă frămîntă totuși un gînd : cînd copilul meu va fi mai mare și s-ar putea să nimerească într-un cerc de prieteni cu atitudini străine moralei socialiste cum se va comporta ? Va ști să evadeze din rîndul unor asemenea

N-aș : de reușit carac- aceas în fa-

i

mas in seama unei bunici bolnave care nu-1 putea nici nu-i putea grijită. De atunci loc în banca luiînhăitat cu băieți mai mari decît el, a început să fumeze, să bată străzile pînă noaptea tîrziu, să bea și să fie părtaș ia acte de huliganism. Pînă la urină s-a apucat și de furat și a a|iins. prin grija organelor de stat, la o altă școală...Iată unde duce netemeinicia familiei, ușurința cu care părinții privesc educația copiilor lor, Aflîn- du-se la o răspîntie nedorită părinților, ei rămîn în mijloc dezorientați, neștiind apuce. Și de apucă pe celguri,mul pe care să mai multe ori mejdios.
a sin- dru- 

cele pri-
Școala părinților

că în educația principal este părinți și copiii

Pe puntea
părăsită

bun prieten o prietenie direcție sau

ma- din

BULĂU M. a fost înfiată de cînd era mică de o mătușă a ei. Prezentă la discuția noastră, mătușa ne-a spus : „Eu cunosc .bine fata și mi-e dragă. O văd că vine de la școală și învață . foarte mult. , Dar mai ia și note slabe. Nu știu de ce, pe la școală nu m-am dus. Fetița îmi spunede citit la limbafac ! Dar n-am mă pricep prea
că le dă prea română.

cum 
multEMA : „Eu am trei

Mulți dintre participanții la sa rotundă au ridicat una problemele cheie ale educației copiilor : soliditatea familiei. In ma-. joritatea cazurilor, în familiile dezbinate sau care nu trăiesc într-o perfectă armonie, copiii sînt acei care au cel mai mult de suferit. Lipsindu-le căldura sufletească a mamei sau a tatălui, aflîn- du-se într-un climat familiar veșnic înnourat, copiii se află ca pe o punte părăsită, ca pe o epăvă în mijlocul oceanului zbuciumat.S. M. este elevă în clasa a IX-a învață bine. Dar cu cite sacrificii... Părinții s-au despărțit. Acum S. M. are mamă vitregă. Dar nu-i simte dragostea maternă. Dimpotrivă îi simte ocara. A fost lăsată să-și continue școala numai cu condiția ca ziua să lucreze și noaptea să învețe. Pe tată nu-1 doare soartă actuală a fetiței lui. „Mama" însă vrea să scape Ține cu orice rească. S.M. a părintelui său totuși S.M. n-a dezarmat, vață. Ii place tul pe care „mama' tru a-i deveni fuzat Categoric. Ea nu vrea să căsătorească. S, M. are caracter, care i milie. rîtă săDar piu, deși elevă doar în clasa a Vi-a, vrea să se căsătorească. Să încheie socoteli1 cu școala. Și asta datorită acelorași motive. In familia o viață ordonată copii.ei. Ce

„Mama1definitiv de fată, preț să o căsăto- devehit în familia piatră în casă. Și Ea însă învețe. Pe băia- i“ i l-a adus pen- viitor soț, l-a re- se de ne fa- hotă-
tărieCu toate greutățile le pune în față propria a rămas cinstită și învețe.alți copii... P.N., de exehi-

acelorași lor nu se duce Sînt mai mulți se îngrijesc de pe băutură.Un altelev C.V. rinții lui cazdin s-au
Factorul principal în

Părinții nu cîștigă dacal fostului pă- a ră-ar fiLupeni. Cînd despărțit, el

multCred. Ce să s-o ajut. Nu la carte".TEGLAScopii la această școală. Fără îndoială că-mi cunosc bine copiii. Toți sînt printre fruntașii la învățătură în clasele lor. Dar pentru aceea eu tot vin la ședințele ținute cu părinții la școală. Vin la toate ședințele. Ni se spun lucruri interesante, utile în educarea copiilor. Cei care nu țin legătura cu școala, cum este tovarășa Bulău, e și normal să nu știe cum să-și ajute și educe copiii".KONKA LADISLAU, președintele comitetului de părinți pe școală : „Foarte mulți părinți se plîng că nu știu cum să-și ajute copiii mai ales cînd minat clasele mici, știe pentru că nici nul nimănui. Pe la decît în cazuri pili au situația critică la învățătură, spre sfîrșitul anului școlar. La ședințele ținute la școală pot , fi văzuți cu regularitate aceiași A părinți. Ori și noi. părinții, trebuie să învățăm cum să ne educăm copiii, cum să-i ajutăm. Acest lucru se face tot în școală. In discuțiile cu tovarășii diriginți, C P? profesorii, în ședințele cu părinții. Deci e necesară și o școală a părinților.Prof. GURTAVENCO TEODO- RINA : „Sînt mamă și educatoare în același timp. Am doi copii care învață la această școală. I-am învățat de mici cu un program riguros de învățătură și recreere și am urmărit ca el să fie întotdeauna respectat, climatul personal părintele o tinută demnă. Chiar dacă nici posibilitatea șă-i ajut tură la toate obiectele consult colegii, le cer aplic ceea ce consider Deci iată că nici eu nu numai1 pe experiența mea de Nimeni nu le poate De aceea oamenii înțeleagă între ei, trebuie consulte, părinți și mai ales școlii. Ca dirigintă consider că unii părinți neglijează tocmai ceea Ce e măi important în activitatea de educare a copiilor : legătura lor cu școala

aceștia au ter- E firesc să nu nu cer spriji- școală nu dau extreme, cînd co-

Contează foarte mult familiar. Prin exemplul în familie și societate, imprimă . și copilului său ordonată și 6 comportare eu nu am la învăță- de studiu, părerea și că e mă
ști pe trebuie să

bine, bazez viață, toate, sesă se sprijinul altorsă cfeară

Anchetă realizată de
C. COTOȘPAN și D. GHEONEA

familia. Familia solidă, unitară, în
Dar singură, familia

educarea copiilor 
care întreaga viață e un ansamblu armonios, 
nu își poate îndeplini întotdeauna atribuțiile de educare a copiilor. Ea trebuie să consulte 
conducerea școlii, pe învățători și profesori, pe diriginți.

Este dificil de dat rețete în educarea copiilor. Și nici nu încercăm să facem acest 
variate și decurg 
orienteze în con-

rămîne
de bună înțelegere.

lucru. Pentru că aceste forme de educare a tineretului sînt multiple și 
din necesitatea de a forma oameni întregi, capabili să știe să se 
fruntările cu viața, să urce treptele cufi^irii și civilizației.

Se impune deci cunoașterea perfectă a copiilor de către părinți, a 
ritățllor lor individuale, a aptitudinilor, năzuințelor, idealurilor lor și, de 
să se facă îndrumarea copiilor în viață.

tuturor particula 
pe această bază,
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SPORT

ln competițiile 
europene de fotbal9 (Agerpres). — disputat noi me-: europene deMtJNCHENMiercuri s-au ciuri în competițiile fotbal. La Glasgow, jn prezența a75 000 de spectatori, echipa Celtic Glasgow a învins cu scorul de 2—0 (0—0) formația iugoslavăVojvodina Novisad și a obținut astfel calificarea în semifinalele „Cupei campionilor europeni"In semifinalele „Cupei Cupelor" s-au calificat formațiile Bayern Mțînchen și Standard Liege.Jucînd pe teren propriu, echipa vest-germană a învins cu scorul de 2—0 (0—0) pe Rapid Viena.Echipa belgiană Standard de Liege a întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) formația maghiară Vasas Gyor.In cadrul „optimilor" de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" s-au disputat două întîlniri : La Dundee (Scoția) echipa italiană Juventus Torino a pierdut cu scorul'de 0—1 (0—0) meciul cu formația locală United, în timp ce Bo- dispus cu 3—1 (1—0) deDundee logna a formația engleză West Bromwich Albion.

10 martie
18,00

18,30

22,00

TELEVIZIUNE

22,40
22,55

Pentru 
Sache. 
Pentru 
rească

cei mici: Ala-Bala... cu Bonl și

tineretul școlar : Romania pito- 
- 1967.

DE AZI, PE ECRANELE DIN PEfNOȘANI

dacii(Urmare din pag. 1) ce se transportă de curățat.. Și

Publicitate.
Telejurnalul de seară.
Buletinul circulației rutiere.
Dicționar de personaje — Litera H (II). 
Săptămina.
Reflector.
Avanpremieră.
Teleglob — emisiune de călătorii geogra
fice : Guatemala.
Seară de muzică la Muzeul „George E- 
nescu
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

încă o treaptă.■
(Urmare din pag. 1)

!■■■ de piele etc. n-am putut
tare dau bune.șiEste de au „uitat" ce s-ah calificare.

făptui că majoritatea celor se prezintă în fața comisiei răspunsuri bune și foarte Sînt. bineînțeles, și cazuri cînd uniidau răspunsuri nesatisfăcătoare deci nu sînt avansați, obicei cazul celor care să participe la lecțiile predat la cursurile de— De fapt, se poate spune că la noi în uzină „toată lumea învață" — intervine în discuție șeful biroului personal, tov. Mitrea Gheor- ghe. In afară de cursurile amintite, 32 de muncitori urmează școala profesională. Liceul seral și fără frecvență este urmat de 131 de salariați din uzină, iar alții frecventează liceul tehnic, institutul de mine....Examenele au luat sfîrșit. Din
tre cei examinați, care au aflat ulterior rezultatul examenului. Pop Iuliu, Alicu Filip, Vladislav .©orei, Coroiescu Victor, Moldo- s an Eugen, Kiss Francisc, Popa Cornel, Bama Lazăr, Andrei Ilinca se arată deosebit de dispuși. O bucurie pe deplin justificată : doar au primit calificative dintre cele mai hune. Sînt doar cîțiva din cei 79 muncitori din uzină care în acest an au urcat încă o treaptă pe scara măiestriei profesionale.

o numesc „De toate pentru toți". Se execută aici — pe lîngă cojoace — haine de piele (cu materialul clientului) — haine de vinilin, costume din stofă, baloane, se vopsesc haine Cu șeful unitățiista de vorbă. Era plecat la sediul cooperativei. (Mai tîrziu am aflat că pe acolo nu trecuse). Iți trebuie perspicacitate ca să găsești unitatea. N-are firmă; doar pe ușă e afișat programul de funcționare care nu se respectă. In vitrina goală și murdară, un anunț care nu atrage atenția, informează despre operațiunile pe care le execută unitatea respectivă. Climatul de muncă din atelier o nesatisfăcător. Pereții sînt murdari, ca și dușumeaua, iar un bec. de 500 wați, racordat la o doză, își împrăștie inegal lumina, dînd aspect neplăcut încăperii. Totuși e o unitate căutată. Timp de cî- teva minute cît am stat acolo, trei clienți au venit și... au plecat cum au venit.Unitatea nr. 1 „Boiangerie" este foarte mult solicitată. Dar spațiul camerei de primire și eliberare a comenzilor e insuficient. Totuși, nici acela nu e folosit cum trebuie. Hainele stau agățate pe umerașe, înșirate pe sfori și sîrme întinse fără nici un simț al simetriei. Mai rău e că în astfel de condiții de „păstrare" haina se sifonează, întrebat-o pe salariata care mește și eliberează comenzile ce hainele curățate sînt atît șifonate, de ce încăperea are aspect degradant. „Hainele se

fonează în timp de la atelierul apoi nici aici nu avem condiții de depozitare ca lumea. Aspectul unității este așa cum se vede deoarece clădirea e veche și nici nu e întreținută cum trebuie". Ne-am deplasat și la atelierul de curățat. Aceasta și in speranța de a-1 găsi pe șeful curățătoriei — Chitic Pa nait. Nu l-am găsit. Ni s-a spus că „e plecat după treburi". Despre condițiile în care decurge procesul de vopsire, curățire chimică.

va primi o rezolvare anul viitor cînd se va construi o clădire destinată anume pentru acest scop și care va fi dotată cu utilaje moderne". Tovarășul Patra Petre, vicepreședinte cu problemele deproducție, ne-a relatat cum au fost cheltuite fondurile de reparații curente și fondurile de investiții în cursul anului trecut. Din cele 65 000 lei fond de reparații curente — 29 000 au fost cheltuite pentru amenajarea unui atelier de tîmplărîe. Restul banilor au

Cum deservește
„Deservirea ti
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PROGRA M
11

PROGRAMUL 1: 6,00 Radiojur
nal. Sport,- 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pentru pionieri; 7,00 Radiojurnal. Sport; 7,15 In sunet de fanfară; 7,30 In circuit cu muzica ușoară; 8,00 Sumarul presei; 8,10 „Dobroge, mîndră grădină" — - muzică populară; 8,25 Moment poe- ' tic; 8,30 La microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Sat nou, cîntec nou; 10,00 Buletin
de știri; 10,03 Cîntă corul Sindicatului din învățămînt Sibiu,- 10,15 Din dansurile popoarelor; 10,30Vreau să știu,- 10,55 Sonata preclasică : Georg Philip Telemann; 11,20 Revista literară radio; 12,00 Bule
tin de știri; 12,25 „Cred în ferici rea noastră" — muzică ușoară 13,00 Piese corale; 13.15 Trei schite simfonice de Constantin Bobes- cu; 13,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat; 14,00

Am pride de unȘi-
DE RADIO

martie
Buletin melodie chestra bu Lăutaru" a Filarmonicii de stat „George Enescu"; 15,20 Caleidos
cop muzical; 16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic,- 16,15 Piese instrumentale,- 16,30 Emisiune muzicală de la Moscova,- 17,00 Pagini corale,- 17,10 Mituri și legende; 17,40 Compozitori celebri, lucrări cunoscute; 18,00 Buletin de știri; 18,03 In jurul globului; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 Știință, tehnică, fantezie,- 19,00 O melodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 Concert de melodii românești; 20,00 
Radiogazeta de seară; 20,20 Sport; 20,30 Concert de melodii românești (partea a II-a); 21,05 Unda veselă; 21,35 La balul de sîmbătă seara; 22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin meteorologic; 20,20 Se dansează și în cabană; 23,52 Buletin de știri.

deȘi 
de

o15,00 Or-știri; 14,08 Alegeți fredonați-o;muzică populară „Bar-

CINEMATOGRAFE
11 martiePETROȘANI — 7 Noiembrie: Dacii; Republica: Dacii; LONEA — 7 Noiembrie : Omul mafiei; Minerul: Cele două orfeline,- VULCAN : Inspectorul; CRIVIDIA : Fanfan la Tulipe,- LUPENI 

— Cultural : Anunț matrimonial,- BĂRBÂTENI: Ianoșik.

uscare și călcare ne-am convins pe viu. Condiții de-a dreptul primitive. Aici nu s-a mai făcut nimic de ani de zile, afară doar de vopsirea și zugrăvirea spălătoriei, dar care nu se mai cunoaște. Am găsit aici și explicația hainelor „gata șifonate", și a faptului că, vopsirea nu dă mai bune rezultate, hainele buind curățate de mai multe pînă să capete o față aproape rată. La magazinul de primire sesem martorii unei reclamații feritoare la un balon teaptă din noiembrie vopsit în negru.vopsit, toarele proasta Dar de direct văzut și un pardesiu „călcat", gata de a fi predat clientului. Halal ! Strălucea pe alocuri ca soarele în zi de mai. Și doar ne aflam în pod. Lucrătoarea de la călcat Szy- gearto Rozalia — ne-a spus cu siguranță : „Așa i de la sine", deși era așa de la... | călcat, lucrătoare din schimb I rul în priză și plecase; treburi".Am mai vizitat și alte prestații. Peste tot am cite ceva. Am consemnat nereguli flagrante care mină pe cetățean credere deplină perativei.La conducereaaflat multe din cauzele lor constatate. „In primul rînd — ni s-a spus — majoritatea clădirilor în care funcționează secțiile și unitățile noastre sînt vechi. In unele din ele noi sîntem chiriași și nu ne putem îngădui să investim bani pentru a le amenaja în condiții optime. Problema boiangeriei e și pentru noi foarte acută. Ea

explicația și a faptului întotdeauna cele tre- ori cu- fu- i-e- aș-caresă fie bine Balonul fusese după cum spuneau lucră-de aici, cu o vopsea de calitate, din lipsa alteia, ce proba vopselei ș-a făcut pe haina clientului ? Am

Cealaltă lăsase fie- tot „dunăunități de semnalat aici doar îl deter aibă însă nuîn serviciile coo-cooperativei amnereguli-

zugrăveli, vop- secției meca- nu s-a cheltuit acoperișurilorde mirare că în fondurile de de 100 000 lei scopul procu- de măsură și

fost folosiți pentru sitorii, amenajarea nice. Nici un leu pentru: reparareaclădirilor. Nu eunele unități plouă, investiții în sumă au fost cheltuite în rării unor aparate control pentru atelierul de reparat televizoare și pentru amenajarea unei rampe de spălare mecanică. Pentru procurarea de mobilier atît de necesar unităților de boiangerie și croitorie, ca șl pentru alte necesități, nu s-a investit nici un leu. Iată deci o principală a unora dintre șurile existente în multe unități ale „Deservirii" Lupeni.Fondul de investiții pe anul curent vizează in continuare doar două ramuri de prestații : reparații mecanice și reparații de televizoare. E' bine că se dă atenție acestor ramuri relativ noi, dar nu neglijarea totală a celorlalte toare de activitate.Alte cauze ale lipsurilor tente în unitățile de prestații ale Cooperativei „Deservirea" Lupeni trebuie căutate în numărul mic de meseriași față de solicitările populației, în slaba pregătire a unora dintre ei, in insuficienta preocupare a altora pentru executarea de calitate și la timp a comenzilor.Sînt desigur și cauze obiective, dar sînt și multe subiective care pot fi înlăturate prin mai mult interes din partea conducerii cooperativei pentru lărgirea gamei de prestații și prestațiilor, din partea de unități subordine , sprijin mai cătreLupeni.

cauză minu

prin sec-exis-

îmbunătățirea calității prin sporirea exigenței tuturor responsabililor față de lucrătorii din prin acordarea unui concret cooperativei deSfatul popular orășenesc

Mmdru și liber ca un dac", 
spune o zicală care circula a- 
cum două milenii, caracteri- 
zînd acest popor ca „cel mat 
curajos și cel mai viteaz din
tre toate neamurile trace".

In anul 87 e. n., continuînd 
campania 'începută cu un an 
înainte, armatele Imperiului 
Roman, conduse de Domițian, 
atacă Dacia. Romanii urmă
reau să-și sporească astfel re
sursele economice și, totodată, 
să înlăture de la' hotarele im
periului o forță atît de puter
nică cum. era Statul dac.

Armata romană suferă una 
din cele mai mari infringer! 
ale sale. Lupta împotriva da
cilor se transformă acum în- 
tr-o luptă pentru apărarea 
granițelor Imperiului Roman, 
aflate in primejdie. Pacea care 
se încheie este favorabilă da
cilor, aceștia fiind tratați ca 
aliați. Dacă, pînă la urmă, 
abia sub Traian, romanii Vtr 
învinge, aceasta se va datora 
superiorității lor numerice.

Evocare dramatică de mări 
proporții, DACII reconstituie 
acest episod, învingerea ro
manilor de către daci; fiind 
astfel un omagiu adus istoriei 
glorioase a străbunilor poporu
lui nostru care au trăit pe me
leagurile României de azi. Fil
mul bacii, al tînărului și ta
lentatului nostru regizor Ser
giu Nicolaescu reînvie episo
dul culminant al uriașei în
cleștări de forțe umane și 
materiale dintre ostile lui De- 
cebal, vestitul rege al dacilor 
și cea mai puternică armată 
pe care, a cunoscut-o lumea 
antică — legiunile imperiului 
roman. Pe acest fundal dra
matic sînt brodate viața, o- 
biceiurile și trăsăturile spiri
tuale ale geto-dacilor. „Cei 
mai viteji și cei mai drepți 
dintre traci", cum îi caracte
riza Herodot, popor cu o vas
tă cultură materială și spiri
tuală, popor de războinici te
muți dar și de vrednici con
structori și gospodari care a 
asimilat creator și a creat o- 
riginal. întreaga creație este 
dominată de figura neîngenun- 
chiatului Decebal, iscusit di
plomat și strateg, conștient de 
necesitatea unității poporului 
său în lupta pentru libertate 
și neatirnare.

Regizorul Sergiu Nicolaescu 
și scenaristul Titus Popovici, 
ca de altfel întreg colectivul 
de creație, au realizat un film 
dinamic și echilibrat, specta
culos prin însăși tematica lui, 
constituind o valoroasă contri
buție la cunoașterea trecutu
lui nostru istoric îndepărtat.

IN CLIȘEU : O secvență din 
film.



STEAGUL ROȘU

Semnarea unui acord de colaborare 
științifică și tehnică româno-englezLONDRA 9. — Corespondentul Agerpres. Liviu Rodescu, transmite : La Londra a avut loc jdi, la Ministerul Afacerilor Externe, so- letnnitatea semnării acordului dc colaborare științifică și tehnică 
între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Marii Britanii. Acordul a fost semnat de prof. dr. Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, în numele guvernului român, și de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, și William T. Rodger, subsecretar de stat parlamentar la Ministerul Afacerilor Externe, în numele guvernului Marii Britanii.. Au fost prezenți membrii dele
gației guvernamentale române, ambasadorul Republicii Socialiste

România la Londra, Vasile Pun- gan, și membri ai Ambasadei, precum și reprezentanți ai Ministerului tehnologiei și Afacerilor Externe tanii.După semnarea man Moldovan, și gwood Benn vîntări.Acordul de că și tehnică tre cele douăburi de specialiști șî facilități pentru studii țări în cum și asupra cord în zute.

întrevederile lelegaliei 
ie tehnicieni români 
care vizitează S.U.fl.

Acțiuni ofensive ale 
sud-vietnameze

forțelor patriotice

ai Ministerului al Marii Briacordului, Ro- Anthony Wed- au rostit scurte cu-
WASHINGTON 9 (Agerpres). — O delegație de tehnicieni români, condusă de Trofin Simedrea, prini- vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care întreprinde o vizită în S.U.A., a avut o întîlnire cu dr. Donald Hornig, consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele științei și tehnicii.Delegația semenea, o rul MunciiDoutv, specialist mei e europene.

SAIGON 9 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță o. nouă intensificare a acțiunilor ofensive ale forțelor patriotice sud-vietna- meze. Miercuri noaptea o unitate de patrioți a lansat un puternic atac asupra pozițiilor ocupate de brigada (ane vestHoa, tele
de de în au

mericane au fost trimise vehiculă cu întăriri militare.Pe de altă parte, in Delta Me- kongului, patrioții au supus lui de mortiere două poziții trupelor americano-saigoneze. plutoane saigoneze au suferit deri grele.Agențiile de presă semnalează numeroase alte atacuri ale unităților patrioților în regiunile situate la mică distanță de capitală.

tiru- ale Două pier

română a avut, de a- • întrevedere la Ministe- al S.U.A. cu Kenneth pentru proble-

I a diviziei a IV-a ameri- infanterie, la 28 km nord- baza aeriană de la Tu.v provincia Phu Yen. Lup- durat patru ore. Comandamentul militar american a a- nunțat că. potrivit unor prime informații, 10 militari americani au fost uciși, 25 răniți, iar trei sînt dispăruți. In ajutorul unității a-
A DOUA NUNTA
DE AUR

Plan de acțiuni 
represive în ColumbiaBOGOTA 9 (Aperpres). -— Un plan vast de acțiuni represive, care cuprinde concentrarea țăranilor în tabere special construite, va fi pus în aplicare de armata columbiană în departamentul Hui la. unde s-a intensificat jn ultima vreme mișcarea de partizani. Comandantul suprem mate columbiene, lermo Pinzon, se la Keiva, capitala lui Huila, pentru nerea în aplicareinspirat după acțiunile americane în Vietnamul de sud.Orașul Neiva a devenit în ultimul timp centrul operațiunilor trupelor guvernamentale împotriva partizanilor. Aici se află brigada a șasea, pregătită de ofițeri nord-americani împotriva căpătat o presiunile rănilor.

al forțelor ar- generalul Guil- află în prezent departamentu- a controla pu- a acestui plan, trupei Tr

pentru războiul partizanilor, care și-a tristă reputație prin re- declanșate împotriva țâ-

colaborare științifi- pe termen lung în- țări prevede schim- in formații, și cerce-știință și în tehnică, pre- alte forme de colaborare cărora se va cădea de a- mod reciproc. Sînt prevă-de asemenea, schimburi pe , bază de reciprocitate între insti- cercetări. întreprinderi aranjamente domeniul li-tutele de industriale, inclusiv corespunzătoare în cențelor.Se prevăd întîlniri periodice care vor avea loc alternativ la București și la Londra, pentru a' se analiza modul în care se realizează acordul.

Declarația premierului FinlandeiHELSINKI 9 (Agerpres). — Primul ministru al Finlandei, Rafael Paasio, a declarat că prima condiție pentru ieșirea din actuala situație creată în Vietnam constă în încetarea bombardamentelor a- mericane împotriva R. D. Vietnam
COMUNICAT COMUN 
INDIANO-IRAKIANDELHI 9 (Agerpres). — La Delhi au luat sfîrșit convorbirile oficiale dintre ministrul indian al a- facerilor externe, Mohammed Cha- gla, și ministrul afacerilor externe al Irakului, Adnan Pachachi. Comunicatul comun dat publicității menționează eă cele două părți se pronunță împotriva alianțelor militare și altor grupări care împiedică colaborarea internațională și își reafirmă hotărîrea de a promova o politică de neutrali tate. Se arată că încetarea necondiționată a bombardamentelor a- supra teritoriului R. D. Vietnam se spune în comunicat, trebuie să fie primul pas important pentru

încetarea tuturor operațiunilor militare, iar problema vietnameză trebuie rezolvată în baza acordurilor de la Geneva din 1954Exprimîndu-și îngrijorarea m. legătură cu înrăutățirea situației din Rhodesia, comunicatul sprijină cererile privind aplicarea unor sancțiuni economice eficiente folosirea altor mijloace pentru Și a pune capăt dominației minorității albe. Referindu-se la situația Orientul Apropiat' și Mijlociu, municatul subliniază că India Irakul susțin lupta poporuluiAden și din celelalte prot-i tor-ur ale Federației Arabiei de sud pentru libertate și independentă
din. o-Și din

Campania electorală clin FranțaPARIS 9. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Campania electorală în vederea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative din Franța se desfășoară cu intensitate. Fronturile au fost delimitate cu precizie : în peste 300 d< circumscripții electo- tale se vor înfrunta doar cîte doi candidați : unul al grupărilor celei de-a cincea Republici și altul al forțelor de stîriga. A ■ e'eastă simplificare a vieții politice france

ze, inimaginabilă cu cîțiva ani în urmă, tipare ca o trăsătură e- sențială a viitorului scrutin, apreciază a- genția France Presse. Comitetul de acțiune al celei de-a cincea Republici a hotărît să mențină candidații săi aproape în toate circumscripțiile. Forma țiunile stîngii au un candidat unic în 360 circumscripții, repartizați după cum urmează : în 185 circumscripții un candidat comunist, în 170 circumscripții un candidat ai Federației stîngii de

mocrate și socialiste și în cinci circumscripții un candidat al Partidului Socialist. Unificat. In celelalte 38 de circumscripții, din totalul de 398 în care se desfășoară al doilea tur de scrutin, unde stânga nu avea șanse de a obține victoria, partidele și-au menținut candidatul lor propriu, acordul de de- sistare reciprocă nefi- ind aplicat. In general, desistarea a avui loc în favoarea candidatului stîngii cel mai bine situat după primul tur de scrutin.

Observatorul solar 
„O.Ș.O.-3“

CAPE KENNEDY 9 (Ager
pres). — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că aparatele aflate la bor
dul observatorului solar „O.S.O.- 
3" funcționează normal și vor 
putea transmite pe Pămînt in
formații despre influența acti
vității solare asupra atmosfe
rei terestre. Observatorul 
„O.S.O.-3" a fost lansat mier
curi de Ia Cape Kennedy, cu 
ajutorul unei rachete ,,Thor- 
Detita".

Paasio a făcut această declarație răspunzînd la apelul ce i-a fost adresat de secretarul general al Organizației Partizanilor păcii din Finlanda, Mirjam Vire-Touminen, și de un grup de deputați. Semnatarii apelului își exprimă speranța că guvernul Finlandei se va pronunța activ pentru încetarea bombardamentelor americane, pentru, începerea de tratative de pace și pentru apărarea drepturilor poporului vietnamez.

“1-A- 
vîrstă de 

Orudjev, 
sărbătorit 

doua oară
împlinirea a 

de la căsătoria lor. 
despre atitudinea 

față de ea în cei 
de conviețuire, A-

BACU 9 (Agerpres). 
mina Orudjeva, în 
114 ani șl Balakiși 
de 130 de ani, au 
Ia 8 martie pentru a 
nunta de aur 
100 de ani 
întrebată 
bărbatului 
100 de ani
mina Orudjeva a răspuns cu 
mîndrie că, deși legile vechi 
i-ar fi permis acestuia să aibă 
cîteva soții, timp de 100 de 
ani ea i-a fost singura soție.' 
Cei doi soți au declarat că 
sini fericiți.

Noi revelații în legătură 
cu asasinatul de la Dallas

DALLAS 9 (Ager
pres). — Ancheta în
treprinsă de procuro
rul Jim Garrison, pri
vind existența unui 
complot pentru asasi
narea președintelui 
Kennedy, s-a deplasat 
din orașul New Or
leans la Dallas, unde, 
după cum anunță a- 
genția France Presse, 
un nou martor ar fi 
făcut revelații impor
tante. Acest martor, 
despre care nu se au
zise pînă acum, este 
Ramon Cummings, un 
fost șofer de taxi 
Dallas. Interogat

ci in
de

doi adjuncți ai procu
rorului ~ 
afirmat 
tat trei 
cepului 
din apartamentul 
Jack Ruby spre caba
retul acestuia, „Caru
selul", și a identificat 
pe doi dintre ei ca fi
ind Lee Harvey Os
wald și David Ferrie, 
care a fost găsit mort, 
în urmă cu 15 zile, la 
New Orleans. In ce 
privește cea de-a treia 
persoană, Cummings a 
declarat numai că era 
un „bătrîn".

Declarațiile șoferului

Garrison, el a 
că a transpor- 
bărbați, la în- 

anului 1963, 
lui

au fost qpmunicate co
respondentului agen
ției France Presse- de 
un adjunct al procu
rorului din Dallas, ca
re a asistat la intero
gatoriul luat acestui 
nou martor. Cummings 
a afirmat că pînă a- 
cum nu a vorbit ni
mănui despre faptul'că 
a transportat cele trei 
persoane. El a hotărit 
să o facă după ce : 
devenit publică anche
ta întreprinsă de pro
curorul Garrison și a 
recunoscut pe David 
Ferrie intr-o fotogra
fie' publicată de ziare.

„Raportul comisiei Warren este fals' — 
declară avocatul american Mark Lane

• PARIS, Generalul Lyman Lemnitzer, coman
dantul suprem al forțelor N.A.T.O., a anunțat că 
la 14 martie, ora 24, cartierul general al torțelor 
americane din Europa occidentală, situat în pre
zent la Saint-Germain-En-Laye, in apropiere de 
Paris, va fi închis.
• ANCHORAGE — Alaska. Alpiniștii ame

ricani Art Davidson (in vîrstă de 22 de ani). 
Dave Johnston (24 ani), și Ray Genet (35 ani), 
au reușit, înfruntind un ger de minus 50 grade 
și un vini de peste 200 km pe oră, să cucerească 
muntele McKinley (6 193 metri), cel mai înalt 
din America de nord.

• NEW YORK. Ultimele știri transmise de a 
gențiile de presă semnalează că uraganul și nin
sorile care s-au abătut în ultimele zile asupra 
Unor regiuni întinse din estul Statelor Unite au 
provocat moartea a numeroase persoane. Din 
localitatea Stone Gap (statul Virginia), unde ză
pada a atins 90 de centimetri, 200 de familii au 
fost evacuate. Uraganul, însoțit de mari inun
dații, a provocat perturbări și în circulație,

• CIUDAD DE MEXICO. Guvernul mexicar 
a expulzat din țară 17 studenți nord-american

de la „Universitatea Americilor", care consumau 
stupefiante în mod public.

CARACI. Douăsprezece persoane și-au pier
dut viața într-un accident de avion ce s-a pro
dus la doi kilometri de aeroportul din Caraci. 
Avionul, aparținînd companiei franceze „Air 
Transport", s-a prăbușit înainte de a reuși să 
ia înălțime. Patru dintre cei șase membri ai e- 
chipajului au pierit.
• MADRID. Sute de muncitori spanioli de 

la uzina de automobile „Pegaso“ au participat la 
o demonstrație organizată la Madrid, în spri
jinul revendicărilor lor cu privire la majora
rea salariilor și încheierea unor no antracte 
de muncă.

• CANBERRA. Autoritățile australiene inceai- 
< ă în prezent să determine echipajele flotei co
merciale să participe la operațiunile de transpor
tare a materialelor de război destinate regimului 
de la Saigon. In portul Sydney echipajul navei 
comerciale „Geparit" a refulat să participe la 
lucrările de încărcare a materialelor de război 
și să se imbarce pentru cursa spre Saigon. Ulti
matumul Ministerului Muncii nu a avut nici un 
efect asupra marinarilor.

PARIS 9 (Agerpres). — Avoca
tul american Mark Lane, autorul 
cărții „America face apel" și al 
filmului cu același titlu, prezen
tat recent la Paris, a acordat un 
interviu unui corespondent al re
vistei franceze „Le Nouvel Obser- 
vateur". Lane și-a reafirmat criti- 
cile față de raportul comisiei War
ren referitor la împrejurările a- 
sasinării fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy. El a decla
rat că filmul său „permite să fie 
văzuți și auziți martori esențiali", 
„Aceștia declară că au văzut fum 
dincolo de gardul de lemn (Lane 
se referă la declarațiile potrivit 
cărora, asupra președintelui Ken
nedy s-ar fi tras din două locuri 
în același timp, ceea ce justifică 
concluziile privind existența unui 
complot — n. r.). Toți vorbesc de 
relațiile care existau intre agen
tul de poliție Tippit și Ruby. Or, 
nici unul dintre acești martori nu 
a fost interogat de comisia War
ren".

„Raportul comisiei Warren est-: 
fals — a declarat in continuare a- 
vocatul din New York. Documen
tele care ar fi putut contribui la 
stabilirea adevărului, de pildă toa
te dosarele consacrate relațiilor 
dintre Jack Ruby cu poliția din 
Dallas, au fost încuiate în arhi
vele naționale și, deci, nu pot fi 
consultate înainte de anul 2 039 1... 
Dacă comisia Warren ar fi spus

adevărul, adică dacă ar fi recu
noscut că focurile de armă au 
fost trase din două locuri diferite, 
aceasta ar fi însemnat că au e- 
xistat mai mulți asasini, și deci 
un complot".

Fiind solicitat să-și exprime 
părerea în legătură cu faptul că 
Robert Kennedy nu a criticat per
sonal și în mod public raportul 
Warren, Mark Lane a răspuns: 
„Pentru că Kennedy dorea să fie 
candidat la președinție în 197 & 
Dar cînd Johnson a făcut cunos- ~ 
cut că d'- ' ar fi președinte pînă 
in 1972, va face- totul pentru a-l 
•mpiedica pe Robert Kennedy să-i 
tie succesor, familia Kennedy i-a 
îngăduit lui William Manchester 
să scrie o carte foarte anti-john- 
soniană. Aflînd ce scrisese Man
chester, Johnson a lăsat să se în- r 
țeleagă că nu se va opune candi
daturii lui Robert Kennedy, dacă 
această carte nu va fi publicată. 
Dar Manchester a dorit apariția 
ei, în ciuda opoziției familiei Ken
nedy, ale cărei drepturi de opțiu
ne nu sînt bine definite".

In ce privește părerile opiniei 
publice americane față de asasi
natul de la Dalles, Lane a decla
rat : „Sondajele de opinie arată 
că 64 la sută dintre americani nu 
cred în raportul Warren, nici in 
concluzia sa, potrivit căreia Os
wald ar fi singurul asasin".
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