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BllW PROPUȚAîOtt dnpâ prima luna
Cărbune peste plan 
la toate exploatările, 
cu o singură excepție

Prima luna a anului 
1968 se încheie pentru 
Combinatul carbonifer al 
Văii Jiului cu realizări 
frumoase : 9 684 tone de 
cărbune peste sarcina 
de plan. Exploatările mi
niere cărora li se dato
rează în cea mai mare 
parte această depășire și 
care merită a fi eviden
țiate sînt : Lupeni — cu 
6 498 tone, Petrila — cu 
2 616 tone, Paroșeni — 
cu 1 001 tone și Dîlja — 
cu 906 tone de cărbune 
date în plus de plan. 
Celelalte exploatări : U- 
ricani, Lonea si Aninoa
sa se află cu planul rea
lizat, iar Vulcanul înre
gistrează o rămînere în 
urma cu 1 699 tone de 
cărbune.

JLRV4L CiTADIfl

Sabia lui Damocles
în contextul vieții 

noastre cotidiene ne 
conducem după un co
mandament etico-social 
fundamental: încrederea 
în semen. E un solid și 
permanent punct de 
sprijin pentru toate ac
tele, speranfele și îm
plinirile noastre de fie
care zi fie ele cît de 
mărunte. Avem încrede
re în competența șofe
rului din autobuzul în 
care călătorim că nu ne 
va răsturna într-un șanț, 
avem încredere în chel
nerul care trece pe lin
gă noi cu farfurii pline 
„supraetajate" că nu va 
scăpa pe hainele noas
tre nici una din farfurii, 
avem încredere în oa
menii salubrității ai 
I.C.O. că după o noapte 
de ninsori abundente nu 
ne vor lăsa dimineața 
să înotăm în zăpadă 
pînă la brîu. Și exem
plele ar putea continua 
la infinit...

Dar să ne oprim la un 
aspect aflat la polul o- 
pus al acestei încrederi

La canfina-reslaurant
din Uricani:
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nului, fără rămîneri în 
urmă in prima decadă,

Caracteristic întregii 
luni a fost neritmicita- 
tea în care s-a realizat 
producția. Astfel sînt 
vădite oscilațiile din de
cadă în decadă ale pro
ducției la majoritatea 
exploatărilor, cele mai 
exemplificative înregis- 
trîndu-se la Vulcan; aici 
după prima decadă mi
nusul a fost de 1 669 
tone de cărbune sub 
sarcina de plan, ca în 
a doua decadă să fie 
recuperat în întregime, 
iar după a treia decadă 
minusul să apară din 
nou în aceeași cantitate.

Pentru luna februarie 
atenția tuturor colective
lor de mineri trebuie să 
se îndrepte cu priorita
te asupra realizării pla-

ANCHETA 
NOASTRĂ

și care poate li întîlnit 
cu deosebire pe ordinea 
zilei. Oamenii I.C.O.-ului 
își fac datoria : curăță 
zilnic zăpada de pe 
străzi, gheața de pe tro
tuare. Deci circulația e 
asigurată. Dar zăpada, 
gheața de pe străzi nu 
e unicul inconvenient ce 
îl generează iarna. Pe 
streașini cresc impună
tori și strălucitori țur
țuri de gheață. Sînt con- 
statabile și-n orașul nos
tru. De pe streașinile 
cofetăriei, restaurantului 
„Car păți", ale clădirii 
sfatului popular ele a- 
tîrnă amenințător ca 
niște paloșe ale lui Da
mocles asupra capetelor 
trecătorilor. Iată o breșă 
în echilibrul general, în 
armonia bazată pe în
crederea ce o nutrim 
gospodarilor orașului. 
Pentru că vrem justifi
cată și această încrede
re : că circulînd pe stra
dă nu ne poate „surprin
de" nici o... sabie a lui 
Damocles.

I. DUBEK

Alocația de cărbuni de 
care beneficiază minerii 
din Aninoasa a făcut un 
însemnat progres calita
tiv. Dacă înainte vreme, 
minerii primeau cărbu
nele cum era scos din 
mină, cu bulgări mari 
de șist și praf, în pre
zent îl primesc sortat și 
spălat, de la preparația 
din Coroești. Inconve
nientul pornește în pre
zent de la modul defec
tuos de distribuire a a- 
locației. Acum, cînd e 
iarna și ger, iar. com
bustibilul e căutat ca 
pîinea caldă, minerii 
primesc cărbuni cu ma
re întîrziere sau de loc.

E adevărat că silozu
rile înghețate, starea 
drumurilor, îngreunează 
distribuirea operativă a 
alocației de cărbuni. Dar

PE EXPLOATĂRI 
E.D.M.N.
E. M. Lupeni
E. M. Dîlja

PE SECTOARE
Sectorul I Paroșeni
Sectorul II’ Petrila
Sectorul IV Vulcan
Sectorul III Uricani
Sectorul V lupeni

Pe seama dotării cu 
instalații și utilaje noi

La iabrica de fire de mătase artificială „Visco- 
za“ din Lupeni au intrat in funcțiune 4 noi filtre 
realizate la un înalt nivel tehnic. Acestea permit 
filtrarea corespunzătoare a viscozei sl produce
rea firului de mătase artificială de o calitate su
perioară. Intrarea lor in funcțiune a condus la 
creșterea cu 30 la sută a productivității muncii 
la secția de filtre.

Tot la această fabrică au mai fost montate 
două mașini de răsucit fire și o instalație frigo
rifică de 200 000 kilocalorll produsă de uzina 
„Tehno-frig" din Cluj.

înzestrarea fabricii cu aceste mașini si insta
lații moderne a condus la îmbunătățirea calității 
firelor de mătase artificială de calitatea A la 70 
la sută fată de 67 planificat. Este cel mal înalt 
indicator de calitate obținut la iabrica „Vlscoza" 
din Lupeni.

Pe la începutul lunii septembrie 
a anului trecut, în ziarul nostru a 
apărut o însemnare critică intitu
lată : „La cantina din Uricani ser
vești masa doar cînd n-ai încotro". 
După cum declarau abonații, pre
țul meselor era ridicat, dar calita
tea mîncării și deservirea — sub 
orice critică. Persoanele care luau 
masa aici iși așteptau rîndul... pî
nă le trecea pofta de mîncare.

In răspunsul trimis redacției, 
conducerea T.A.P.L. Petroșani ne-a 
asigurat că neajunsurile de la can
tina din Uricani vor fi remediate 
în cel mai scurt timp posibil. Și în-' 
tr-adevăr...

In urmă cu cîteva zile, fiind în 
trecere din nou prin orașul Uri
cani, am intrat si la amintita uni
tate. Constatările, de astă dată, le 
consemnăm cu plăcere.

...Ora prînzului. Sala de mese e 
arhiplină. Un tînăr ospătar, pe nu
me Tene Gheorghe, cu amabilita
tea și iuțeala ce-1 caracterizează
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mentinînd ritmul cerut 
de planul zilnic.

Clasamentul hărniciei
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Lipsă de „căldură66 
în distribuirea aloeafieî 
de cărbune la Aninoasa
sînt și deficiențe de altă 
natură, și la acestea din 
urmă dorim sa ne refe
rim.

...La comitetul sindica
tului de la E. M. Ani
noasa a fost în ultima 
vreme o adevărata ava
lanșă de sesizări și re- 
clamații scrise sau ver
bale. Aproape în totali
tatea lor reclamațiile a- 
rătau că n-au mai pri
mit de 3—4 și chiar 6 
luni alocația de cărbuni. 
Dar sa dam cuvîntul ce
lor jp cauză.

Varga Francisc,- miner 
la sectorul I :

„Sînt bolnav și am co
pii, dar alocația de căr
buni n-am primit-o de 
multă vreme".

Humer Ștefan, miner 
într-un abataj frontal ■

„Am patru bonuri de 

trece de la o masă la alta. Strînge 
bonurile, ia comenzile. Bucătăre- 
sele Ioana Maria, Cheleș Berta, Mi
hailov Sabina cu aceeași grabă și 
atenție față de consumatori, orîn- 
duiesc farfuriile cu mîncare la ghi
șeu. Tot personalul cantinei-restan- 
rant se străduiește ca oamenii să 
aștepte cît mai puțin. Abia încep 
consumatorii să mănînce cînd voci 
amabile le urează „poftă bună". Și 
poftă este, pentru că mincarea e 
gustoasă. Doar mandatarul Isai Au
rel nu-si dezminte renumele pe 
care și l-a creat cît a fost bucăta
rul șef al restaurantului ..Straja" 
din Vulcan. Cea mai mare satisfac
ție a sa și a celuilalt colaborator, 
tot mandatar. Purece Ion, este ca 
oamenii să fie mulțumiți. Și atît 
abonații cît si flotanții sînt foarte 
mulțumiți. Fie că li se servește la

P. breben

(Continuare în pac. a 3-a)

opinii

TUMOAREA 
RISIPEI

Confruntarea cotidiană cu diver- mică aparent salvatoare, într-o a- 
sitatea problemelor pe care le pu- numită situație dată, 
ne în fata fiecărui om desăvîrși- Intîlnim adeseori un alt fel de
rea construcției socialiste determi
nă climatul devenit obișnuit al e- 
xigentei față de propriile-ți acțiuni, 
fată de rezultatele tale și ale ce
lor dimprejur.

Pe fundalul muncii general efer
vescente, al strădaniilor de a ob
ține cu cheltuieli minime rezultate 
economice maxime, se înscrie ca o 
necesitate de prim ranq, aceea a 
înlăturării risipei.

Factor de natură să umbrească 
și chiar să reducă rezultatele mun
cii constructive, risipa devine cu 
atît mai dăunătoare cu cit fn pro
cesul ei de apariție aceasta îm
bracă diferite forme, de multe ori 
derutante. Sînt destul de frecvente 
cazurile în care risipa ne este pre
zentată ca un act meritoriu, ea fi
ind ambalată într-o mantie econo- 

cărbune, dar cu ele nu 
pot face focul. Pînă 
cînd să așteptăm după 
cărbuni stînd în frig ? 
Eu unul m-am săturat".

D. CRIȘAN
(Cont. în pag. a 2-a)

GRENOBLE - orașul
Olimpiadei de iarnă

f a 6 feb ruinei ora 75/ va- 
avea loc solemnitatea 

deschiderii Jocurilor celei de-a 
X-a Olimpiade de iarnă, orga
nizată anul acesta la Grenoble, 
in timpul festivității de des
chidere trei elicoptere vor a- 
runca asupra mulțimii o ploaie 
de 50 000 de trandafiri roșii, 
emblema orașului Grenoble. 
După depunerea tradiționalului 
„jurămînt olimpic", de către 
Leo Lacroix, decanul de vîrs- 
tă al echipei franceze de schi, 
va începe desfășurarea celor 
8'1 întreceri sportive la care 
vor participa 1 800 de atleți 
din 36 de țări.

Reședință a regiunii Dau
phine, situată în Alpii fran
cezi, avînd o populație de 
150 000 locuitori, Grenoble a 
cunoscut în cei doi ani de 
pregătire în vederea găzduirii 
Jocurilor olimpice multiple 
prefaceri înnoitoare. Au fost 
ridicate construcții moderne 
însumînd 2 500 apartamente, o 
casă a culturii, un conserva (Continuare în pag. a 4-a)

Numai cu mult patos se găsește un stil în interpretare I
In clișeu: eleva Marton Ella din anul II (vioară) de la Școala 

de muzică șl arie plastice din Petroșani. Foto: bl. Moldoveana

risipă, anume cel tributar dicto
nului „să meargă treaba" cînd nici 
o cheltuială materială, bănească 

. sau de forță de muncă, nu este 
pusă iu cumpănă, în vederea atin
gerii unui anumit obiectiv aparent 
superior ca rezultat în raport cu 
eforturile făcute (indiferent sub ce 
formă s-au investit ele).

Mă găseam într-una din zile pe 
o galerie veche, părăsită. A fost 
abandonată, dar in rest... aproape 
totul a rămas neschimbat. Liniile 
ferate, armăturile, conductele, ca
blurile, toate erau la locurile lor. 
Nimic schimbat. Toți cei care tre
ceau întîmplător pe acolo, reflec
tau, probabil, la acest lucru iar în 
final încheiau : — Ce să-i faci ?

Daca cineva ar fi extras de a- 
colo o șină și ar fi scos-o pe poar
ta minei, ar fi fost pe drept cuvînt 
calificat ca răufăcător. Ce se în- 
timplă însă cu cei care răspund 
de aceste valori materiale și le 
abandonează ? Un calcul sumar a- 
rată că valoarea materialelor e- 
xistente pe susnumita galerie se 
ridică la circa 150 mii lei. Și cîte 
din astea n-or mai fi I

Spuneam că risipa se manifestă 
sub diverse forme. Risipa de ma
teriale, de energie, de bani, și chiar 
de utilaje. Sînt unii care văd nu-

S. MICHEL
(Continuare in pag. a 3-a-)

tor de muzică, o nouă gară 
care a îniocuit-o pe cea veche 
construită în timpul lup Na
poleon al IlI-lea, o nouă cen
trală telefonică, 200 km șosele 
și 30 km autostrăzi, vaste par- 
Ringuri, două aerodromuri, nu
meroase hoteluri și restauran
te printre care marele ,,Alp- 
hotel", noi clădiri pentru pri
mărie și politie, un salon al 
tîrguriior etc., etc.

In ce privește amenajările 
strict sportive, în afara stadio
nului cu 65 000 locuri, unde se 
va desfășura festivitatea inau
gurării, s-a ridicat Stadionul 
de gheafă, cu o capacitate de 
12 000 locuri (avînd forma unei 
stele gigantice din beton, în 
greutate de 6 000 tone, cu boi
ta de 90 m, arcul deschiderii 
— 19 m și pista de gheată de 
60/30 ml. In împrejurimile o-

GEORGES DASCAL,
Corespondent Agerpres la Paris
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anului trecut medicul 
Berindea Ștefan nu prea 
s-a ținut de treabă. De 
câtva timp a plecat din 
localitate fără transfer, 
fără să dea in primire 
medicamentele și mate
rialele pe care le are
asupra sa. In aceste 
condiții a fost angajat 
la Inspectoratul sanitar 
de stat Petroșani. Nu-i
o practică onorabilă. îna
intea sa a plecat felce
ra. In condițiile creșterii 
importanței asistenței 
medicale și a sporirii so
licitării lor, dispensarul 
din Banița funcționează 
doar cu un sanitar și o 
moașă. Este în curs de 
rezolvare situația cu un 
medic din afara regiu
nii. Problema trebuie în
să urgentată de către 
Secția sănătate a Sfatu
lui popular Petroșani.

Unitatea de textile : 
0 idee neinspirată a 
conducerii O.C.L. produ
se industriale Petroșani 
țintea să desființeze a- 
cest magazin. La insis
tențele locuitorilor și 
ale sfatului popular lo
cal, însă, ideea n-a fost 
aplicată. Și e bine că 
n-a fost. Vînzătoarea 
Vnucov Zamfira lucrea
ză aici de 18 ani. Cu
noaște oamenii și prefe
rințele lor. Este nemul
țumită însă că nu i se 
trimit mărfurile pe care 
le solicită, că de multe 
ori alege din depozit u- 
nele mărfuri și distribui
torii ii trimit altele. Are 
nevoie de pulovere din
bumbac pentru bărbați, 
ciorapi din bumbac, in
dispensabili, cămăși din 
pînză și flanelate pentru 
copii și bărbați și... pro
blema problemelor — pe
trol lampant. Tovarăși 
din conducerea O.C.L. 
produse industriale Pe
troșani, și la Bănița tră
iesc oameni !

Școala generală : Di
rectorul școlii, Constan
tin Văduva, e mulțumit 
de activitatea celor 8 ca
dre didactice și a celor 
132 de elevi. Pe primul 
trimestru, procentul de 
promovabilitate a fost 
de 91 la sută. Și aceasta 
nu în dauna procesului 
de instruire. De aseme
nea, trimestrul al doilea 
a început sub bune aus
picii. Notarea se face

In dimineața aceea Adriana s-a 
sculat ceva mai devreme ca de o- 
bicei. Dormise cu grijă. De cu sea
ră își pusese in gînd ca, înainte 
de a pleca la grădiniță, să spele 
rochița de catifea a păpușii. Era 
tare supărată că rochița cea roșie 
ca macul s-a murdărit așa de re
pede. Vinovat de halul în care a- 
junsese rochița era Lupușor, di
nele cel cu coada ca mătura caro, 
în dimineața zilei trecute, în lipsa 
ei, a intrat în casă și a luat cu 
gura lui marc, cu colții albi ca lap
tele păpușa, pe care Adriana o 
culcase în pătuț și o învelise cu 
grijă, ca să nu răcească. Mămica 
ei lăsase din nebăgare de seamă 
ușa deschisă.

Cînd a venit acasă a căutat-o 
mult. O batea chiar gîndul că n-o 
va mai vedea niciodată și, ferin- 
du-se de ochii mămicii, a plîns.

A găsit-o apoi după cușca iui 
Lupușor. Avea rochița murdară, 
iar părul, despre care tăticul spu
sese că-i de aur, ca și al ei, era 
tare încîlcit.

— Ce-ai făcut Lupușor ? Spune 
de ce-ai adus păpușa aici ?

Clinele a ridicat o ureche, apoi 
ne cealaltă, și s-a uitat curios ia 
fetiță. Era prima dată cînd îi certa. 
Privirea lui era tot blinda și, sim
ți ndu-se vinovat, parcă vroia să-i

ritmic, cu exigență (dar 
nu exagerată), avîndu-se 
în vedere mai ales ele
vii rămași în urmă cu 
învățătura. Elevi ca Ji- 
tea Lucreția, Boată Euge
nia, Ilie Lucreția, Raicu 
Cornelia, Marc Ileana, 
Cioarcă Dorina sînt doar 
cîțiva dintre fruntașii 
școlii. Curtea școlii es
te frumos împrejmuită 
cu gard din plasă de sîr- 
mă și stîlpi din cărămi
dă, sălile sînt spațioase 
și curate. Sobele însă nu 
funcționează bine. Dar 
marele OF al școlii, din 
cauza căruia nu pot fo
losi diferite materiale 
didactice, îl constituie 
lumina electrică slabă, 
debitată de grupurile e- 
lectrogene de la carieră.

Aici închidem catalo
gul. Nu însă fără a ară
ta că la sfatul popular 
ai comunei, tovarășul 
loan Vladislav a subli
niat greutățile existente 
în activitatea instituțiilor 
și unităților industriale 
din localitate, faptul că 
nu toți oamenii depun 
interes în munca pe 
care o fac, că organele 
competente de la centru 
(a se citi Petroșani) nu 
acordă sprijinul necesar 
bunului mers al treburi
lor în această comună.

Este, așadar, de dato
ria acestor organe com
petente de a se preocu
pa cu mai mult simț de 
răspundere de viața și 
munca locuitorilor din 
Banița.

ln anul trecut, la Lu
peni s-au dat în folo
sință trei blocuri tip A 
cu cîte 88 de aparta
mente.

Pentru acest an, .șan
tierul de construcții din 
localitate are de reali
zat un plan de 13 088 000 
lei la capitolul construc
ții și instalații. Ca lu
crări fizice ce se vor e-

A fugii brutarul
Gospodinele vociferau 

aprins la ușa brutăriei 
din cartierul Ștefan - 
Lupeni. „Se poate una 
ca asta ?" — zicea una 
din ele. „Așa ceva n-am

a făcut și ultimul bru
tar. El a lăsat și un bi
lețel pe ușă : „Închis, 
lipsă de brutar". Din a- 
cest motiv gospodinele

mai văzut!". Discuția a 
durat mult. Ce se întîm- 
plase ? Toate gospodi
nele din acest cartier
s-au bucurat cînd aici 
a luat ființă o brutărie. 
Aveau unde să-și coacă 
pîinea. De cîteva luni 
s-au perindat aici vreo 
2—3 brutari. Care cum 
venea, stătea puțin și 
pe-aici ți-e drumul. Așa

trebuie să-și transporte 
aluatul jos în oraș. Dar 
dacă un brutar a fugit, 
altul nu se mai poale 
găsi ? Gospodinele din 
cartierul Ștefan nu mai 
pot coace... atîta nepă
sare '

Pentru cei care nu ați 
aflat pînă acum, vă a- 
nunțăm pe această cale 
că unitatea de patiserie 
„Crinul" din cartierul

iEO
Viscoza — Lupeni și-a 
schimbat profilul. Trans
formarea survenită re
cent, le permite tuturor 
să consume aici o... cior
bă de burtă, un cotlet 
de porc etc. Chiar așa !

® T E

ceară iertare. Adriana l-a înțeles.
— Iți place și ție păpușa, nu-i 

așa ? Dar tu nu știi să te joci fru
mos cu. ea. Dacă ai merge ca mine 
la grădiniță ai ști. Și Lupușor c 
început sâ măture cu coada locui 
unde stătea. A simțit el în glasul 
fetiței multă hunntă!^

Schiță pentru cei mici

PĂPUȘA MAMEI
Dar, iată că s-a luminat bine a- 

fară. Soarele a alungat întunericul 
tocmai în partea cealaltă a pămîn- 
tului. O rază a pătruns pe furiș 
prin fereastră și a începui să sc 
joace în buclele fetiței. Adriana 
simțea încă mîngîierea razei. Se 
gîndea.

Cînd ușa la bucătărie s-a deschis, 
mama a ridicat privirea spre ea. 
In această privire se putea citi în
grijorarea.

— Te doare ceva, Adriana ?
— Nu.
— Atunci de ce te-ai sculat așa 

de dimineață ?

In curînd vor înflori zambilele.

Ce se va construi 
în acest an
la Lupeni

xecuta amintim : termi
narea a 264 de aparta
mente și pregătirea fron
tului de lucru pentru 
alte 176 apartamente în 
cartierul Tudor Vladimi- 
rescu, construirea unui 
siloz de legume și fruc
te, executarea repara
țiilor capitale la Școala 
generală nr. 1 etc.

Și~a schimbat profilul...

— Am treabă, răspunse ea, fără 
să ridice ochii.

Mama nu-și putu ascunde din 
nou un zîmbet de mulțumire și ur
mări cu atenție tot ce făcea „pă
pușa mamei". Așa ii spunea în 
gînd Adrianei: „păpușa mamei".

Fetița luă ligheanul cel mic, tur

nă în el două căni de apă, apoi 
dezbrăcă păpușa cu grijă.

După ce clăti rochița, mica gos
podină o întinse la uscat, pe o 
sfoară.

— Vreau să păstrez toate păpu
șile și jucăriile pe care le am pînă 
voi ii mare. Mămico, tu mai ai 
vreo păpușă de cînd erai mică ?

— Nu am.
— Le-ai stricat pe toate ?
— N-am avut ce strica. Mie nu 

mi-a cumpărat nimeni nici o pă
pușă.

— Nu erai cuminte ?

E indicat ca elevii sâ vizioneze 
întregul program de televiziune ? 

Ce se întîmplă, a doua zi la școa
lă, cu un elev care toată seara an
terioară a stat in fața micului e- 
cran ?

Aș vrea ca în cele ce urmează, 
pe baza exemplificării, sa vorbesc 
despre influența pe care o exerci
tă asupra elevului conținutul de 
idei și fapte transmis prin emisiu
nile vizionate, cît și despre abuzul 
în urmărirea întregului program.

Ce rețin elevii din programele 
prezentate la televizor ? ...In

tr-o zi la școală observ, în prima 
pauză, trei copii discutînd viu, a- 
proape toți deo
dată, neașteptînd 
sa termine vreu-
nul, despre un
program televizat în seara anterioa
ră. In a doua pauză, toți trei „de
veniseră" dintr-o dată personaje 
de pe micul ecran : „Evadatul", 
„Sfîntul" și ,,Ivanhoe". In spatele 
școlii au început „lupta". N-au 
auzit nici clopoțelul sunînd de in
trare. După voioșia exuberantă, po
trivit proverbului, a urmat... plîn- 
sul : Ivanhoe i-a făcut un... cucui 
„evadatului", iar acesta i-a zgîriat 
fața „sfântului". Reveniți în clasă, 
după 20 minute, murdari și cu veș
mintele în dezordine, dădeaua vina 
unul pe celălalt...

Cum arată un elev după o sea
ră „plină" la televizor?

— Tovarășă învățătoare, n-am 
scris lecția !

— De ce, Mariana ?
— N-am putut, pentru că mi s-au 

închis ochii.
— De ce ?
— Am fost Ia televizor. înainte 

de asta am citit lecția, dar n-am 
avut timp să scriu. Bunica mi-a

Aceasta pentru că de 
la un timp încoace vân
zătoarele își prepară în 
cofetărie micul dejun și 
masa de seară. Iar cînd 
cineva dorește să ser
vească o cafea, foarte 
amabile ele spun că 
n-o pot prepara pentru 
că n-au butelie la ara

gaz. Tovarăși de la 
T.A.P.L. Petroșani, vă 
rugăm schibați-le și lor 
profilul !...

— Ba da, dar nu mi-au cumpărat.
Două lacrimi mari, ca două măr

gele de sticlă, au început să sc j 
rostogolească pe obrajii ietiței. Ar 
ii vrut să-i dea mamei cîteva din 
jucăriile pe care le avea, ca s-o 
mîngîie, dar...

Abia acum a aflat că mama ei 
nu s-a jucat niciodată cu o păpușă 
frumoasă cum are ea. După cîteva 
clipe de tăcere a reușit să spună :

— Ce frumos e la noi la grădi
niță I Sînt atîtea jucării, incit nu 
știi cu care să te joci mai întîi.

...La plecare, mămica a sărutat-o 
pe frunte și i-a spus:

— Să fii cuminte și să te joci 
irumos, „păpușa mamei".

Ultimele cuvinte i-au plăcut fe
tiței. A luat păpușa în mînuță, a 
dus-o în camera ei, a așezat-o în 
pătuț și, după ce a învelit-o în 
plăpumioarâ, i-a spus:

— Să dormi pînă vin eu, auzi ? 
Copiii trebuie să doarmă mult, ca 
sâ crească mari. Cînd mă întorc, 
o să te îmbrac în rochiță curată. 
Și sâ nu le dezvelești m timpul 
somnului, ca să nu răcești.

Apoi o sărută pe frunte.
— La revedere, păpușa mame. .

loag CHIRAȘ 

zis că scriu cînd venim sau dimi
neața, înainte de a pleca la școflf 
Dar nu s-a întîmplat așa, pentru 
că... am adormit...

M-am gîndit atunci cum do poate 
fi ,,admis" ca un copil în clasa l-a să 
stea atîtea ore la televizor ? Ulte
rior am convocat o ședință cu pă
rinții. Am discutat împreună des
pre unele defecte ale educației. 
Un părinte mi-a destăinuit sincer 
că. de cînd a cumpărat televizor, 
interesul pentru învățătură al co
pilului a scăzut, notele mici s-au 
înmulțit brusc. Alt părinte mi-a 
povestit o ,,bravură" a fiului său, 
care vizionînd un program de jon
glerie, s-a apucat apoi să imite și 

el pe japonezul 
de pe ecran. Re
zultatul : trei far-ȘCOLII
furii sparte și... 

aplicarea, din partea mamei sale, a 
unui „tratament" mai puțin indicat.

Am discutat îndelung cu părin
ții și am ajuns la o concluzie. Ar 
fi foarte bine dacă părinții elevilor 
mei, cît și atîția alții, să nu mai 
permită copiilor lor să vizioneze 
întregul program al televiziunii, 
pentru că unele emisiuni depășesc 
cu mult puterea lor de înțelegere, 
ei nedeslușind deloc esențialul, hr 
al doilea rînd — după părere./ 
specialiștilor— acțiunea îndelungată 
a luminozității ecranului asupra 
analizatorului vizual, încă insufi
cient maturizat, e cît se poate de 
nocivă. S-ar putea spune mai mul
te despre această problemă. Mă o- 
presc însă aici, cu speranța că a- 
ceste mici indicații vor fi utile.

înv. Dorina SAVU
Lupeni ■£•

\u. nu vom 
fuma •••

In numărul 5 642 din 14 decem
brie 1967 al ziarului nostru, a apă
rut microfoiletonul intitulat „De un 
leu țigări"... Era sesizat faptul că 
la tutungeria din cartierul Braia. 
Lupeni (de lîngă cinematograful 
Cultural, pentru că nu are și ea 
un număr ca toate unitățile), cum
părarea unei cutii de chibrituri este 
condiționată de cumpărarea unui 
pachet de țigări sau mai puțin, că 
vînzătoarea are de multe ori o a- 
titudine necuviincioasă fată de 
cumpărători. Dar nimeni nu s-a

NOTĂ
sesizat : nici conducerea O.C.L. 
produse industriale Petroșani. Așa 
se (ace ca ea continuă vechea me
todă de lucru și de comportare, 
după cum ne relatează cîțiva co
respondenți.

„După ce mi-a aruncat de trei 
lei țigări „Mărășești", m-a împins 
pe ușă afară, parcă singur n-aș fi 
putut ieși. Alți oameni au fost scoși 
din unitate cu cuvinte' jignitoare de 
către vînzătoarea Caloianu Rusa
lina fără măcar să fi fost serviți. 
De multe ori deschide mai tîrziu 
și închide mai devreme decît pre
vede programul". (C. Besuera).

„Deși a mai fost criticată, vîn
zătoarea Caloianu Rusalina vinde 
.și acum chibrituri numai dacă iei și 
țigări. Altfel nu ești servit cu chi
brituri nici în ruptul capului. Și doar 
țigările se vînd foarte ușor. In 
plus, din lucruri de nimic vînză
toarea te încadrează repede între 
reprezentanții zoologiei, Cu toate 
acestea noi nu ne vom lăsa de fu
mat". (Săcărea Dumitru și Gîf-Deac 
Ion).

Alte comentarii sînt de prisos. 
Amintim însă încă o dată acestei 
vânzătoare ca metodele sale de 
comportare cu cumpărătorii sînt 
străine comerțului nostru socialist 
și trebuie părăsite. De asemenea, 
amintim conducerii O.C.L. produse 
industriale Petroșani că, In cazul 
neînlăturării lipsurilor din activita
tea vînzătoarei Caloianu Rusalina, 
ceva tot va trebui înlăturat...

D. G.
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Refrene
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20,00
20,30

care
magazia ? 1

a 
la

a me- 
s-a fă-

poe- 
pre- 
9,30 
dra- 
10,45

ÎNTÎLNIRE CU

angajează

ateliere, 
un „ci-

nou“
de construcție, existînd 
predării lui cu 15 zile

9,15—12,00 Jocurile Olimpice de 
iarnă. Patinaj viteză 5 000 m 
bărbați. Biatlon ștafetă.

12,45—14,15 Slalom uriaș femei. 
17,30

de seară.
Ivanhoe.

,,Din Sâliște-n

TELEVIZIUNE

Suedia — Canada. 
.Avanpremieră".

Informații suplimentare
trativ al secției rețele Petroșani a I.R.E.H. sir. Republicii nr. 
60, între orele 10—13.

. Fetița mea gîngurește

DEZORDINEA

]

)

Obiective pe 1968

Oameni destoinici

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

asigurării bunei 
unitățile noas-

nosc unii oameni atribuțiu- 
nile ’...

viscolește, plouă 
curtea minei 

aceeași: în jurul 
sau 

pretutin

Ninge, 
e timp frumos, 
Petrila’ 
clădirii administrative 
diferitelor ateliere, 
deni. domnește dezordinea. Te 
renul e acoperit cu tubur 
pentru aeraj, bandaje și scăr 
pentru puț, tamburi cu cablu 
electric, armături TH 7, TH 4, 
vagoneți răsturnați, șnecuri 
etc. In fața atelierului meca
nic „zac" două pompe noi- 
nouțe. încă n-au fost folosite. 
Probabil după „tratamentul" 
care sînt supuse vor intra 
reparații. Lingă ele, ca să 
țină de „urît", împărtășesc 
ceeași soartă un troliu și două 
motoare. Despre acestea nu ne 
poate spune nimeni nici un 
cuvințel; or fi bune ori degra
date nu știu nici lăcătușii, nici 
electricienii de la 
Peste linia ferată 
mitir" de vagoneți degradați. 
De ce nu sînt transportați la 
fier vechi ? Dar cei noi, vop
siți, din fața clădirii sediului 
formației de pompieri de 
nu sînt repuși 
lor în mină, 
așteaptă ! In 
mitirului", în 
în... cea mai 

ce 
în drepturile 

doar minerii îi 
vecinătatea „ci- 
care se odihnesc 
mare neorîndu-

ială vagoneții, se află un alt 
„cimitir", cel de întrerupătoa
re AG-60 și AG-25 în fața a- 
telierului electric. Și traseul 
haosului ține... cît incinta mi
nei. Betoniere, tuburi de ram
bleu și de aeraj ce 
sesc utilitatea, fier 
ruTicat, șpan risipit 
cîteva „mostre" ce 
besc" curtea minei 

De ce or lăsa 
minei Petrila incinta într-o a- 
semenea dezordine e greu de 
înțeles. Doar utilajele noi și 
cele reparate au 
post. Atunci ? Să 
de soartă pentru 
rate de ale lor, 
..grija" 
tiate, 
despre 
de la 
probabil, că I.C.M. are nevoie 
de acest material ! ?

nu-și gă- 
vechi a- 

sînt alte 
„împodo- 

Petrila. 
gospodarii

loc la adă- 
aibă o astfel
că alte 

ocupă, 
sînt împrăș-

Cît
cu

toată
fierul vechi... Tovarășii
E. M. Petrila nu știu,

PRONOEXPRES
1968 au fost
următoarele

La tragerea concursului nr. 
7 din 14 februarie 
extrase din urnă 
numere :

Extragerea I-a :
16 9.

Numere de rezervă : 13 
Fond de premii: 557 317 
Extragerea a II-a : 49 34 23 

21 36 41.
Numere de rezervă: 28 15. 
Fond de premii : 405 025 lei.

„Așa se învață meseria" pare a spune lăcătușul 
Ludovic Kovacs (in dreapta), de la secția mecanică 
Lupeni, ucenicului Temereancă Nicolae.

Duren 
interminabile

„Am verificat la lața lo
cului cele relatate în ziar și 
am constatat că ele sînt reale. 
Pentru eliminarea pe viilor 
a unor asemenea manifestări 
din partea salariatei noastre 
Mihaly Ildico am luat măsu
rile corespunzătoare. Mulțu
mim ziarului pentru ajutorul 
acordat pe linia întăririi dis
ciplinei și 
deserviri în 
tre".

Răspunsul 
conducerea
industriale Petroșani și con
firmă pe deplin starea de

este semnat de
O.C.L. produse

fapt semnalată în ziar. Spu
nem aceasta și pentru edifi
carea tovarășului Mihaly 
Francisc, care consideră . ca 
neîntemeiată critica la adresa 
soției sale.

„Of-ul ecranului 
din Bărbăteni"

In urma materialului critic 
cu titlul de mai sus, condu
cerea E. M. Lupeni ne dă un 
răspuns cel puțin bizar. Ne. 
pune astfel în „cunoștință de 
cauză" că... „Cheltuielile pri
vind întreținerea, curățenia, 
încălzirea cinematografului 
din Bărbateni, precum și des
fășurarea activității stat pla-

Daniela, fetița de patru luni 
și jumătate, al cărei gîngurit 
înveselea întreaga familie Bu- 
șoiu sta tristă și abătută. În
grijorată, mămica i-a pus ter
mometrul. Fetița avea tempe
ratură — 39 cu opt. îngrijora
rea mamei s-a transformat în

spaimă. A apelat ia salvare 
spre a-și transporta fetița la 
spitalul do copii din Petroșani. 
In scurtă vreme salvarea 
sosit. Drumul de la Lonea 
Petroșani i s-a părut mamei 
veșnicie.

De cum a fost internată
spital, fetița a primit primele 
îngrijiri de la sora șefă Paula.

După o încălzire trecătoare, vre
mea s-a schimbat brusc în ultimele 
24 de ore. Cerul a fost acoperit și 
au căzut precipitații slabe sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Temperatura aerului a oscilat în
tre minus 6 grade (minima) și plus 
5 grade (maxima) la Petroșani. La 
Paring, minima a fost de minus 7

In preajma Zilei 
ceferiștilor

— Menținerea titlului 
fruntașă pe regionala C.F.R. Deva.

— Realizarea la depou a 100 000 
lei economii la prețul de cost.

— Sporirea productivității mun
cii cu 1 la sută, depășirea planu
lui de producție cu 0,5 la sută, re
ducerea prețului de cost cu 0,5 la 
sută.

— înființarea unui punct de ali
mentare cu combustibil a locomo
tivelor Diesel.

Marcu Constantin, Marcu Gheor- 
ghe, Marcu Aurel, Dascălu Ioan, 
Munteanu loan — mecanici de lo
comotive Diesel, Arjoacă Dumitru, 
Despa loan, Costea Laurian, Chin- 
țoiu Ene — mecanici ajutori do 
locomotive Diesel, Abrudean Ale
xandru, Urîțescu Romulus, Groza 
Romulus, Revitea Pavel — meca
nici de locomotive cu abur. Matei 
Cornel. Sîrbu Nicolae, Munteanu 
David fochiști, Buldura loan,

Băloiu loan — o- 
peratori progra
matori, Svichiu 
Viorel, Firu Ma
rin I.D.M. dis- 
po/.itori, Dîlja Pe
tro — șef de ma
nevră.

Apoi medicul pediatru Bălan 
Ioan a fixat diagnosticul: to- 
xicoză intestinală, indicînd tra
tamentul medicamentos 
punzător.

Sub îngrijirea atentă 
dicilor, micuța Daniela 
cut sănătoasă.

„Fetița mea gîngurește din 
nou. Și pentru aceasta mulțu
mesc întregului personal al 
spitalului, medicului Bălan 
loan" — ne scrie mama fetiței.

Este mulțumirea izvorîtă din 
inima unei mame care și-a re
căpătat liniștea și fericirea.

grade, iar maxima de plus 1 grad. 
Grosimea stratului de zăpadă : 
80 cm.

PENTRU-URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme închisă și umedă, cu 
cerul acoperit. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Temperatura în scă
dere ușoară.

11,00 Buletin de știri; 
economică; 11,30 Un 
cu formația Richard 
11,45 Sfatul medicu- 
Buletin de știri; 
ale muzicii ușoare;

12,55 Intîlnire

Vineri 16 februarie
PROGRAMUL I : 6.00—8,25 Muzi

că și actualități; 8,25 
tic; 8,30 La microfon, 
ferată; 9,00 Buletin 
File de legendă; 9,55 
gi; 10,10 Curs de limba rusă; 
Sub steagul partidului — program 
de cîntece ;
11,03 Cronica 
sfert de oră 
Oschanitzky;
lui; 12,15
12,22 Succese
12,45 Radiojurnal;
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13,30 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară ; 
14,15 Dumbrava minunată; 14,30 
Radio-publicitate; 14,50 Meiouii vu. 
Patachou; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Hore și sîrbe; 15,15 Coordo
nate culturale; 15,30 Recital de o- 
peretă Ion Dacian; 15,45 Din re
pertoriul lui Alin Noreanu; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Cîntece 
ale ceferiștilor și petroliștilor; 16,30 
Muzică ușoară; 16,45 Melodii popu
lare; 17,15 In slujba patriei; 
Caleidoscop 
tin de știri;
mică; 18,15 
18,50 Viers 
19,00 Radiogazeta de 
O melodie pe adresa 
tră; 20,00 Buletin de 
Radiomagazin sportiv;
dii românești; 20,35 Teatru 
nic serial: „COSMA" de 
Istrati; 21,00 Meridiane 
22,00 Radiojurnal. Sport, 
meteorologic; 22,20 Orchestra Ti
juana Brass; 22.30 Moment poetic; 

22,35 Dansați în ritmul preferat ; 
23,00 Din albumul melodiilor de 
dragoste ; 24,00 Buletin de știri ;
0.05—3,55 Estrada nocturnă.

17,45 
muzical; 18,00 Bule- 
18,05 Cronica econo- 
Muzică do estradă ; 
de doină fermecată; 

scară ; 19,30
dumneavoas- 
știri; 20,05 
20.17 Melo- 

radiofo-
Panait 

melodii; 
Buletin

Blocul FI într-un
stadiu avansat

Ultimul bloc cu 40 de apartamente 
din microraionul II Vulcan a intrat 
într-o nouă etapă de construcție. 
Astfel, la toate etajele au fost ter
minate tencuielile interioare și au 
început zugrăvelile, vopsirea ușilor 
și a ferestrelor din pri
ma mină. După ce echipa de 
zugravi condusă de Dragii Marin 
va termina aceste lucrări, vor în
cepe ofensiva parchetarii și mozai
carii. Blocul FI se află într-un stadiu 
avansat 
premisa
înainte de termen.

Vineri 16 iebruarie
PETROȘANI - 7 Noiembrie:

Rio Conchos; Republica: Escroc 
fără voie; PETRILA: Fantomas 
contra Scotland Yard; LONEA — 
7 Noiembrie : Tom Jones; Minerul: 
Profesorul distrat; ANINOASA : Dr. 
Pratorius; VULCAN: O fată felici
tă; LUPENI — Cultural : Loana; 
BĂRBĂTENI : Spartacus.

Secția rețele „Valea Jiului“
PETROȘANI

electricieni la 
electricieni ia 
electricieni la 
șofer categoria 
șofer categoria 
șofer rategoria

Pentru respectarea normelor P.C.I. și 
pentru a se putea asigura onorarea 
comenzilor solicitate la domiciliu în
tr-un timp cît mai scurt, distribuirea 
buteliilor aragaz nu se va mai face 

din depozit.
Schimbarea buteliilor de aragaz 
se va face numai la domiciliul 

solicitanților

nificate și urmărite de către 
clubul minier Lupeni și nu 
de către conducerea E. M. 
Lupeni. De asemenea, înca
sările ce se fac la cinemato
graful din Bărbăteni sînt văr
sate clubului minier care-1 
patronează. Clubul minier nu 
a cerut pe anul în curs fon
duri pentru repararea cine
matografului din Bărbăteni, 
dovadă că ele nu sînt nece
sare".

Interesant răspuns... de pa
sare a răspunderii asupra 
conducerii clubului minier. 
Tovarășii din conducerea 
E. M. Lupeni uită că, patro- 
nînd clubul minier, patronea
ză indirect și cinematograful 
din Bărbăteni. Bine-și mai cu

și frumoasă" 
limbă română, 

mic : „Eroul anonim" 
Paraschivescu. 

Olimpice de iarnă. 
U.R.S.S. — Cehoslo-

Curs de limba germană (lec
ția u 3-a).
Sumarul
Jocurile Olimpice de iarnă. 
Hochei:
In pauze : 
Publicitate.
Telejurnalul 
Film serial: 
Atlas folcloric : 
Cimpulung". 
„Mult e dulce 
— emisiune de 
Studioul 
de C-tin 
Jocurile 
Hochei: 
vacia. In pauze: Gong. Tele
jurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

centrul de rețele Petroșani
centrul de rețele Vulcan
centrul de relele Lupeni
IK la Petroșani
BL la Lonea
BL la Lnoeni

„Cumpărafi-vă 
o pijama"

După ce face o expunere 
de motive pentru ce se află 
în depozitele I.C.R.T.I. Petro
șani o mare cantitate de țe
sături din import și pijamale, 
greu vandabile, conducerea 
întreprinderii ne înștiințează :

„Noi am prelucrat articolul 
cu serviciul comercial și s-a 
atras atenția merceologilor 
de a efectua contractările, pe 
cît ‘‘posibil, mai aproape de 
cererile de consum ale popu
lației".



4 STEAGUL ROȘU

Orientul Apropiat
A

invinum reciproce 
izraeiiano-iordaniene

IERUSALIM 14 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Ierusalim, 
premierul izraelian, Levi Eshkol, a 
afirmat că Iordania este vinovată 
pentru repetatele incidente care au 
avut loc în ultimul timp de-a lun
gul riului Iordan. După cum rela
tează agenția France Presse, Eshkol 
a subliniat în legătură cu aceasta 
că, „deși Izraelul dorește să evite 
o vărsare de sînge, nu poate ac
cepta o situație în care forțele ior- 
daniene pot deschide oricînd fo
cul".

★

AMMAN — După cum relatează 
agenția U.P.I., un purtător de cu- 
vînt oficial iordanian, a calificat 
drept nefondate acuzațiile Izraelu- 
lui adresate Iordaniei în legătură 
cu incidentele armate de-a lungul 
rîului Iordan, arătînd că premierul 
Eshkol a denaturat realitatea. Pur
tătorul de cuvînt a subliniat hotă- 
rirea Iordaniei de a „atrage aten
ția Consiliului de Securitate asu
pra amenințării deschise, lansate de 
premierul Eshkol împotriva Iorda
niei".

„Surveyor-7“ 
și-a reînceput 
activitatea

PASADEN A 14 (Agerpres). 
„Surveyor-7" a transmis luni 
șase imagini ale suprafeței 

' Lunii, dar după aceea camera 
de televiziune a trebuit să fie 
oprită din cauza ridicării tem
peraturii în interiorul robotu
lui lunar.

„Surveyor-7" și-a reînceput 
activitatea luni în urma unei 
comenzi transmisă prin radio 
de la o stație de urmărire din 
Madrid. Au luat astfel sfîrșit 
perioada de ,,hibernare" de 
două săptămîni din timpul 
nopții lunare și perioada de 
încălzire,t care a durat o săp- 
tămmă.

Oamenii de știință de la La
boratorul de cercetări spațiale 
din Pasadena au hotărît să e- 
șaloneze operațiunile de trans
mitere a imaginilor, întrerupînd 
periodic legătura cu aparatele, 
în vederea răcirii lor.

SAIGON 14 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează 
că forțele patriotice din Vietnamul de sud au lansat începînd de 
marți o nouă serie de atacuri împotriva pozițiilor deținute de 
trupele americane și saigoneze în trei sectoare principale: ia sud 
de paralela 17, în regiunea platourilor înalte și în Delta fluviu
lui Mekong.

Saigon, în apropiere de localitatea 
Hoc Mon, luptele continuă 
încetare de 15 zile.

fără

iz

de baza anie- 
apropiere de 

zi consecutiv, 
un contraatac,

Linh. In
a doua 

miercuri 
cu mortiere de 82 mm 
de infanterie saigonez.

pe slră- 
special în 

In provincia

Astfel, în provincia Guang Tri, 
situată la sud de zona demilitari
zată, patrioții au bombardat cu tu
nuri de 105 mm puncte strategice 
situate în apropiere 
ricana Gio 
Hue, pentru 
ei au lansat 
bombardînd 
un regiment
Lupte violente continuă 
zile orașului Hue, în 
sectorul de sud-est.
Quang Ngai patrioții au atacat o 
poziție deținută de trupele guver
nului de la Saigon, provocîndu-le 
pierderi în oameni și materiale de 
război. In zorii zilei de miercuri, 
armata populară de eliberare a

ame-
DeL

sem- 
ata-

Un 
ar- 
din 
dat

INC8OENTE TRIBALE 
ÎN SUBAN

KHARTUM 14 (Agerpres). Presa 
sudaneză informează că în timpul 
unor incidente, tribale, care au a- 
vut loc în provincia meridionala 
Bahr Al Ghazal din Sudan, 500 de 
persoane au fost ucise. Potrivit in
formațiilor primite la Khartum din 
această provincie forțele de secu
ritate au intervenit pentru a pune 
capăt luptelor. A fost deschisă o 
anchetă oficială pentru examinarea 
cauzelor conflictului.

Astăzi
îsieep convorbirile 
de Gratiile

declanșat un puternic tir de mor
tiere și tunuri fără recul asupra 
navei americane „Turist", la 9 ki
lometri est de Saigon. Vasul 
rican a fost avariat. In zona 
tei fluviului Mekong au fost 
nalate în ultimele 48 de ore
curi împotriva pozițiilor trupelor 
saigoneze în șapte din cele 16 pro
vincii ale acestei regiuni.

In regiunea platourilor înalte, la 
40 kilometri de baza americană 
Dak To, o unitate aparținînd divi
ziei a 4-a de infanterie americane 
a fost atacată timp de trei ore de 
unități ale forțelor patriotice. De 
asemenea, în provincia Darlac o 
bază de artilerie americană a fost 
atacată în două rînduri de o sub
unitate a armatei populare de eli
berare. Atacul a fost precedat de 
o puternică 
Și în jurul 
ze, patrioții 
bombardînd
sectorul Binh Chanh din provincia 
Gia Dinii, la 7 kilometri est de 
Saigon. Ei au atacat cu rachete și 
arme automate punctul strategic 
Ap Dong, Ia 9 kilometri nord-est 
de capitala sud-vietnameză. La a- 
proximativ 15 kilometri vest de

pregătire de artilerie 
capitalei sud-vietname- 
au continuat ofensiva 

cu mortiere de 60 mm

Kiesinger
14 (Agerpres). — Astăzi 
începe la Paris întreve- 

vest-ger-

PARIS
(joi) vor
derile dintre cancelarul
man Kurt Georg Kiesinger. și pre
ședintele Franței, generalul .de 
Gaulle. Consultările dintre Paris și 
Bonn au loc în baza tratatului de 
cooperare franco-vest-german.

Referindu-se la agenda de lucru 
a acestor întrevederi, agenția Fran

ce Presse consideră că cererea An
gliei de aderare la Piața comună 
se va afla în centrul convorbirilor 
dintre cei doi oameni de stat. In 
legătură cu aceasta se așteaptă ca 
Willy Brandt să dezvolte ideile 
deja expuse privind planul vest- 
german de aderare pe etape a bri
tanicilor la comunitatea vest-euro- 
peană. Potrivit observatorilor po
litici, atitudinea franceză definită 
de președintele de Gaulle în con
ferința sa de presă din noiembrie 
anul trecut și reconfirmată de po
ziția ministrului de externe Couve 
de Murville în Consiliul Ministe
rial de la 19 decembrie 1967, nu 
pare să se fi schimbat. Guvernul 
francez consideră că Anglia este 
încă departe de comunitatea „celor 
șase", dar cîteva „aranjamente" 
sînt totuși posibile. Se apreciază 
că la Paris va fi discutată tocmai 
natura acestor „aranjamente".

fi, de asemenea, discu- 
colaborarea economică din- 
cele două țări. Agen-

SAIGON 14 (Agerpres). — 
comunicat al Comandamentului 
matei populare de eliberare 
regiunea Saigon — Gia Dinh,
publicității de agenția „Eliberarea", 
arată că forțele patriotice au scos 
din luptă mai mult de zece mii de 
soldați 
mii de 
trus la 
200 de

inamici, dintre care trei 
militari americani, au dis- 
sol sau au doborît aproape 
avioane și au distrus 600 

de vehicule militare. Comunicatul 
adaugă că forțele patriotice au 
lansat atacuri împotriva principa
lelor organisme ale administrației, 
precum și asupra comandamente
lor armatei saigoneze, dezorgani- 
zîndu-le întregul mecanism de con
ducere.

iz

(Agerpres). — 
din Vietnamul 
în continuare

BANGKOK 14
„Forțele patriotice 
de sud își mențin 
inițiativa în acțiunile militare pe 
întreg teritoriul sud-vietnamez, pu
țind declanșa în orice moment a- 
tactiri împotriva armatei americano- 
saigoneze", a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă desfășu
rate la Bangkok Jesus Vargas se
cretarul general al Organizației 
Tratatului Asiei de sud-est (SEATO).

Paris
„Comitetului na- 

pentru spriji’ni- 
poporului vietna- 

desfășurat 
la 
de
au

care au 
mii de 
interzis 
in fața 

astfel

GRENOBLE 14 (A-
gerpres). — Miercuri, 
în ziua a 8-a a Jocu
rilor Olimpice de iar
nă de la Grenoble, pe 
pîrlia de fond de la 
Autrans s-a disputat 
proba de ștafetă 4X10 
km (masculin). Schiorii 
norvegieni, campioni 
mondiali pe anul 1966, 
au confirmat valoarea 
lor, cucerind medalia 
de aur. Schiorii echi
pei Suediei, care au 
avut o frumoasă reve
nire pe ultima parte a 
traseului, au intrat în 
posesia medaliilor de 
argint urmați de cei ai 
Finlandei, cîștigătorii 
medaliilor de bronz.

In mijlocul unui in
teres deosebit au înce
put . întrecerile compe
tiției de patinaj viteză 
(masculin). Proba de 
500 m a revenit favo
ritului Erhard Keller 
(R. F. a Germaniei), 
cronometrat cu timpul 
de 40"3/10. Medaliile 
de argint au fost atri
buite patinatorilor Mag-

ne Thomassen (Norve
gia) și Richard McDer
mott (S.U.A.), care au 
înregistrat aceiași timp : 
40" 5/10. Evghenie Gri- 
șin (U.R.S.S.) s-a clasat 
pe locul următor cu 
rezultatul de 40"6/10

Eliminatoriile probei 
masculine de slalom 
special, desfășurate la 
Chamrousse, în 7 serii 
și în manșe de recali
ficare, au dat dreptul 
de participare m cursa 
de clasificare progra
mată pentru vineri, 
unui număr de 51 de 
concurenți. In rîndul 
calificaților se numără 
marii favoriți Jean 
Claude Killy (Franța), 
Dumeng Giovanoli (El
veția), James Heuga 
(S.U.A.), Karl Schranz 
(Austria) și alții. S-a 
calificat și concurentul 
român Dan Crislea.

Au luat sfîrșit exer
cițiile impuse în com
petiția de patinaj ar
tistic masculin. După 
cele 5 exerciții, în 
fruntea clasamentului

se află austriacul Wolf
gang Schwarz cu 1 006,6 
puncte urinat de Ti
mothy Wood (S.U.A.) 
— 992,4 puncte și Pa
trick Pera (Franța) — 
990,5 puncte.

Pe pîrtia de la Al pe 
d'Huez au continuat 
antrenamentele pentru 
echipajele boburilor de 
4 persoane. Cele mai 
bune timpuri ale zilei 
au fost înregistrate în 
ordine de 
1’08"59/100, 
l'09"04/100

Italia — 
Anglia — 
și Elveția 

- 1'09" 11/100. Timpul
înregistrat de echipajul 
italian constituie un 
nou record al pîrtiei. 
După desfășurarea a 
două antrenamente, în 
fruntea clasamentului 
se află echipajul Elve
ției cu timpul total 
2'18"? 2/100, urmat 
cel al , Austriei 
2'18"83/l00. Comisia 
organizare a stabilit 
întrecerile 
bob

oficiale
4 persoane 

se desfășoare 
și duminică.

de
de
cu
de
ca 
de 
să

sîmbătă

Va 
tată 
tre 
ția France Presse subliniază că „cel
puțin acest aspect va fi un prilej 
de satisfacție pentru membrii ce
lor două guverne în cursul convor
birilor ce se vor deschide astăzi 
(joi), dată fiind îmbunătățirea acti
vității economice în Franța și mai 
ales în R F. a Germaniei". Se 
ciază că evoluția pozitivă a 
vității economice în . cele 
țări, ca de altfel și în celelalte 
comunitare, mai ales 
permite „celor șase"
mai bine măsurilor financiare res
trictive aplicate în Marea Britanie 
și S.U.A.

La chemarea 
tional de acțiune 
rea și victoria 
mez", marți seara s-a
la Paris o manifestație 
participat cîteva zeci 
persoane. Autoritățile 
desfășurarea demonstrației î 
sediului Ambasadei S.U.A., 
încît aceasta a avut loc între Pia
ța Republicii și Piața Bastiliei.

Participanții au cerut încetarea 
necondiționată a bombardamente
lor americane, recunoașterea F.N.E. 
ca singurul reprezentant al poporu
lui din Vietnamul de sud, retrage
rea trupelor americane pentru ca 
poporul vietnamez să-și poată e- 
xercita deplin dreptul de a-și ho
tărî singur soarta.

Melbourne
apre- 
acti- 
două 
state

în Italia, va 
să facă față

Prima cuvîntare 
lui prim-ministru 
Gorton, s-a soldat 
arestări, transmite 
Press International, 
proaspătul premier
plice auditoriului său, 
periferiile orașului Melbourne, 
„prezența trupelor australiene

publică a nou- 
australian John 
cu... numeroase 
agenția United

In timp 
încerca să 

într-una

ce 
ex- 
din
că 
în

început să 
războiului 
a încercat 
promit înd 

să

manifeste îm- 
din Vietnam, 
să liniștească 
că Australia 

trimită noi

Vietnamul de sud" ar fi rezona
bilă, o masă de peste 3 000 de per
soane a 
potriva 
Oratorul 
publicul,
nu intenționează 
trupe care să participe la agre
siunea împotriva poporului vietna
mez. Dar manifestația n-a futut fi 
oprită decît cu ajutorul basȚoșj'ie- 
lor de cauciuc și a gazelor lacri
mogene. „Numărul arestaților 
este cunoscut", apreciază 
Presse.

Londra

11U 
France

ai dife- 
si ob-

Numeroși reprezentanți 
ritelor organizații politice 
ștești din Londra au demonstrat 
marți în fața reședinței primului 
ministru britanic și sediului Minis
terului Afacerilor Externe, cerînd 
încetarea războiului din Vietnam. 
Demonstranții purtau pancarde pe 
care se putea citi : „Poporul An
gliei se pronunță pentru încetarea 
războiului din Vietnam", „Guvernul 
Angliei trebuie să ceară S.U.A. să 
pună capăt acestui război", „Salu
tăm orice inițiativă de pace cu 
privire

inițiativă 
ia Vietnam".

c u
PHENIAN. — La 14 februarie, Ia Panmun- 

jon a avut loc o ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. In cadrul ședinței, partea 
coreeană a protestat împotriva acțiunilor S.U.A., 
care ..în urma incidentului cu nava spion „Pue
blo". au dislocat în Coreea de sud și în Marea 
Japoniei importante contingente de trupe.

SANAA. — încercarea unor detașamente 
monarhiste de a pătrunde pe teritoriul Republicii 
Arabe Yemen din direcția oazei Nedjran (fron
tiera de nord a Yemenului cu Arabia Saudită) a 
fost zădărnicită de forțele militare ale tribului 
Marib — anunță agenția M.E.N. Agenția preci
zează că după o scurtă luptă, monarhiștii s-au 
retras suferind mari pierderi și abandonînd o im
portantă cantitate de armament.

& ATENA. — Un grup de profesori de filo
logie și matematică de la Universitatea din Sa

lonic și-au prezentat demisiile în semn de pro
test împotriva concedierii colegilor lor și a în
grădirii libertăților și drepturilor lor de către 
regimul de la Atena. Demisiile se înscriu pe li
nia hotăririi luate de membrii catedrei de filo
logie de la Universitatea din Salonic de a-și pre
zenta demisiile în semn de protest împotriva 
operațiunii de epurare a corpului profesoral

Studențimea din Salonic s-a solidarizat cu pro
fesorii.

Poliția din Salonic și Atena a operat arestări 
în rîndurile studenților.

@ PALERMO. — In noaptea de marți spre 
miercuri in nordul Siciliei s-au înregistrat alte 
cinci noi cutremure de pămînt. Cuprinși de pa
nică, numeroși sicilieni și-au părăsit locuințele 
în grabă, pelrecîndu-și noaptea sub cerul liber.
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