
Proletari am toate țările, uniți-vă <
An ni XX

XXV Nr. 5 689

Joi

8 februarie

Tovarășul Ifcolae Ceaușsscu 
a primit delegația

Partidului Comunist Finlandez

Drgan ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

1968

4 pag.25 bani

CORELAȚIA
metri liniari — metri 
cubi realizări valorice

/

Mina Vulcan. Dulgherii șan
tierului T.C.M.M, înalță 
lăria pentru începerea 
strucțlei turnului de la 
put principal.

Miercuri la amiaza, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român împreună 
cu tovarășul Alexandru Bîrlădea- 
nu, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R. a primit delegația 
Partidului Comunist Finlandez, al
cătuită din tovarășii Hertta Kuusi
nen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Finlandez și Olavi 
Pojkolainen, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C. Finlandez, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se află 
într-o vizită de prietenie în țara 
noastră. La primire a luat parte to
varășa Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

in timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost abordate pro
bleme actuale ale situației inter
naționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești, precum și proble
me privind dezvoltarea continuă 
a relațiilor frățești dintre cele două 
partide.

(Ager preș)

H AK1.TOASA

CE MAI E
NECESAR
PENTRU

NOTE ECONOMICE

Planul de lucrări miniere subte
rane pe luna ianuarie nu a fost în
deplinit de către exploatările mi
niere : 86,5 la sută 
metri liniari, 84,2 la 
cubi, 107 la sută de 
total 88,9 la sută din
(la fondurile alocate). Minele Uri- 
cani, Aninoasa și Vulcan au reali
zat numai 57—74 la sută din pla- 
duI ia metri liniari. Motive se gă
sesc Ba că n-a fost apă, ba că ro
ca a fost tare, ba că a fost frig, 
ba că oamenii au fost trecuti la 
cărbune. Nu 1 Acest ultim motiv

realizare la 
sută la metri 

betonari •— 
planul valoric

nu se invocă. Se trece sub tăcere...
Ceea ce reține atenția din exa

minarea situației îndeplinirii planu
lui pe luna ianuarie la pregătiri și 
deschideri este faptul că nu există 
o corelație judicioasă între metri 
liniari, metri cubi și realizările va
lorice la unele exploatări. La E.M. 
Lonea, mina care și-a realizat pla
nul de deschideri, realizările pe 
cele trei trepte (lungime, volum și 
bani) se prezintă 
146,1 ; 141 la sută, 
lucrurile și la E.M.

La pregătiri în
la aproape toate minele (cu excep
ția exploatărilor Petrila si Lupeni) 
tendința de a transforma galeriile 
în abataje. Să iasă tone I...

Și acum o „mostră"' de ritmici
tate : E. M. Dîlja a realizat la pre- 
găiiri în cărbune în luna ianuarie 
7,9 la sută din planul lunar (?!).

astfel : 111,4 
Cam la fel stau 
Petrila.
cărbune, există

Trotuarul
iatagan

Va invităm la o plimbare pe 
strada Ion Budai Deleanu, cea 
care race legătura între stra
da Mihai Viteazul și halele 
din Petroșani. Strada este în
gustă, in pantă, iar dacă îi 
facem schița ne apare ca 
un iatagan..

Să facem cițiva pași pe tro
tuarul din dreapta al acestei 
ștrăzi, pornind de la capătul 
ia care se află crama ,,Odo-

I. M.
I(Continuare in pag. a 3-a.

REZOLVAREA
UNEI VECHI

PROBLEME

Atestate despre dăruirea de sine

be ști". La început, un trotuar 
normal, ca multe altele din 
Petroșani. Pe măsură ce avan
sezi, trotuarul se 
cum un iatagan ia 
tă lățimea iui se 
grosimea pietrelor

Deși 
strada 
tudrul 
culația 
riscantă dacă mergi alături de 
Cineva și nu în șir indian. $i 
asta de ani și ani...

Trotuarul e Îngustat de un 
gard dincolo de care se aiiă 
grădina unei locuințe particu
lare. Grădina e frumoasă, și 
tot așa de frumoasă va rămi
ne și in cazul mutării gardului 
cu 1—1,5 m mai Înăuntru. Nu
mai că va cîștiga strada, tro
tuarul, cetățenii.

ascute pre- 
vîri și toa- 
reduce la 

de bordură.
in pantă,strimtă și

e intens circulată. Tro- 
îngust îngreunează cir- 
pietonilor, o face chiar

De cincizeci de ori pe 
zi, ochii semafoarelor 
din stația C.F.R. Petro
șani se deschid pentru 
a îndemna Ja drum, spre 
toate colțurile țării, tre
nurile de călători și de 
marfă. Pentru ca cele 
peste 50 de trenuri să 
ajungă la destinație fă
ră întîrzieri ceferiștii 
petroșăneni sînt la post.

Operatorul programa
tor Ion Boldura se stră
duiește să facă 
gramare 
trenurilor, 
front de 
descărcare
goane, astfel ca timpul 
de staționare să fie 
nim. Același simț 
răspundere, aceeași 
nuțiozitate caracterizează

și activitatea impiegali- 
lor de mișcare Svichiu 
Viorel și Firu Marin. 
Rezultatul : trenurile
pleacă la vreme și cu 
tonaj sporit. La 4 februa
rie trenul 2 607 a ple
cat la timp ducînd spre 
gurile de foc ale 
doarei 284 tone 
programa inițială, 
obișnuite care se
în fiecare zi. Mecanicii 
dizeliști Oprica Ion și 
Crișan Ion sînt la loc 
de frunte pe răbojul fap
telor deosebite de mun
că.

Despre 
feristilor 
multe. In
pot consemna fapte 
re atestă dăruire 
sine.

cum 
tehnică 

care în- 
sosirea

cale 
fruc-

anu-
și

Nu cu mulți ani în urmă, în par
tea sudică a Aninoasei, mai jos de 
arena sportivă, au fost date în io- 
losință două blocuri de locuințe, 
Aici domiciliază peste 60 de mun
citori mineri.

Cu darea în folosință a acestor 
blocuri a apărut o problemă care 
nici pînă în prezent n-a fost re
zolvată. Este vorba de transportul 
de acasă la mină și de la mină a- 
casă pe o distanță de cca. 2 km, al 
muncitorilor care locuiesc în aces
te blocuri.

Este știut faptul că lâ mina Ani
noasa s-au rezolvat probleme gre
le legate de transportul personalu
lui. Un mare număr de muncitori, 
tehnicieni si ingineri care locuiesc 
în Petroșani, Vulcan și Iscroni sînt 
transportați la timp și în condițiuni 
bune la locul de muncă' și invers. 
Cei peste 60 de salariați care îsi 
au domiciliul în aceste blocuri ră- 
min insă în afara măsurilor luate 
pînă acum. Trec pe lingă ei auto
buzele D.R.T.A. care vin de la Pe
troșani, trec și cele de la Vulcan 
sau Iscroni dar nu-i ia nimeni. Au
tobuzele I.C.O. nu le pot fi de mare 
folos întrucît vin rar, din jumătate 
în jumătate de ora și citeodata nici 
așa. Pe de sită parte, ora trecerii 
primei curse I.C.O. de la Petroșani 
la Aninoasa e prea tîrzie pentru a 
asigura posibilitatea ajungerii la 
timp Ta locurile de muncă.

Pentru rezolvarea problemei oa
menii au bătut la multe uși : la con
ducerea minei, la C.C.V.J , 
tul popular dar pînă acum

la sta
nici un

Hune- 
peste 
Fapte 

repetă

o pro- 
judicioasă a 

să asigure 
încărcare și 

pentru va-

uii-
de

activitatea ce- 
se pot vorbi 
fiecare zi se

ca
de

Activitate ia cercul ae artă plastica pentru copii de la clubul central Lupeni.

De 25 de ani lăcătușii 
de revizie Costăchel 
Gheorghe și Bostan Un
gur se evidențiază prin 
modul exemplar 
execută revizia 
a vagoanelor, 
cepe chiar la
trenurilor în gară. „Tim
pul e prețios și trenu
rile trebuie să plece în 
siguranță" — e cuvîntul 
de ordine în activitatea 
acestor lăcătuși de re
vizie. Orice defecțiune 
înseamnă deranjamente 
în bunul mers al trenu
rilor, întîrzieri in ajun
gerea la destinație a 
cărbunelui, a mărfurilor.

Șeful stației, inginerii; 
Victor Iloiu e mulțumit 
Colaborarea secțiilor 
ce-și desfășoară activita
tea în nodul de 
ferată Petroșani e 
tuoasă.

In prima lună a
lui 1968, stația C.F.R. 
depoul din Petroșani au 
fost citate ca 
pe regionala 
va. Tonajul 
trenurilor cu 
sută față de 
reflectă rodnicia muncii 
de fiecare zi a lucrăto
rilor de ia calea ferată. 
Ceferiștii nu se lasă mai 
prejos decît minerii. Tra
diția se cere respectată.

(Continuare in pag. a 2-a;

I

I
1

fruntașe
C.F.R. 
sporit

6,57
planificai

De
al
la

R. S.

Msagasio numi 
în

Acum cîteva zile, la parterul 
blocului 1 3 din cartierul 8 Martie 
— orașul Petrila, s-a deschis un 
magazin de desfacere a pîinii și 
produselor lactate. Bine aprovizio
nat magazinul satisface pe deplin 
cerințele de produse de panificație 
și lactate ale locuitorilor cartieru
lui.

CICLU DE CONFERINȚE
EDUCATIV-SANITARE

Pentru elevi și...
In aceste zile, la Casa de cultură din 

Petroșani, prin grija Secției sănătate și a 
conducerii Casei de cultură are loc o 
suită de manifestări educaliv-sanitare în 
rîndul elevilor, c.uprinzînd toate școlile 
din localitate.

Cu această ocazie, tovarășii dr. Bălan 
Ioan și dr. Ponova Teodor — medici 
pediatri — fac o serie de expuneri deo
sebit de importante pentru păstrarea și 
întreținerea sănătății elevilor. Printre a- 
cestea amintim : „Reumatismul infantil 
-- boală frecventă în rîndurile elevilor" 
„Caria dentară si pericolul ei pentru să
nătatea copiilor" si „Accidentele mai frec
vente la copii".

In expuneri se insistă în mod deose
bit asupra modului concret de prevenire

a acestor afecțiuni și accidente si asu
pra rolului pe care îl au părinții în pre
venirea lor.

Astăzi, la orele 10 si la orele 17; expu
nerile se vor ține în fața elevilor din 
cursurile superioare.

...Pentru adulți: „Grefa 
și chirurgia inimii"

Pentru inîine, vineri 9 februarie, la 
orele 18, la Casa de cultură va avea loc 
un simpozion pe tema „Grefei si chirur
giei pe inimă" în cadrul căruia vor con
ferenția tovarășii dr. Lăpădatu Constantin 
și dr. Kraus Simion.

Expunerile vor fi însoțite de filme do
cumentare medicale privind bolile de 
inimă.



STEAGUL ROȘU2

Se apreciază, in ultimul timp, că 
la Vulcan activitatea artistică se 
află la loc de cinste. Aprecierea 
nu are nimic exagerat in ea. In
tr-adevăr, la clubul muncitoresc 
din Vulcan activează mai multe 
formații artistice și mai ales for
mațiile muzicale. Intr-un recent 
reportaj comunicam cititorilor noș
tri despre activitatea ansamblului 
folcloric care a luat ființă la fi
nele anului trecut, despre proiec
tele membrilor acestui ansamblu. 
Deși înființarea acestui ansamblu 
folcloric nu reprezenta o inovație 
în materie artistică — știut fiind 
că asemenea Ansambluri fac parte 
din tradițiile artistice ale cluburi
lor muncitorești din Valea Jiului 
— problema merită mai multă a- 
tențle, mai ales sub aspectul valo
rificării potențialului artistic.

Dispersarea artiștilor amatori în 
mici formații care repetă ia infi
nit, dar care nu pot să prezinte 
un program de sine stătător, re
prezintă de acum o experiență din 
care se pot trage multe concluzii. 
De exemplu, oricît de bine ar fi 
pusă la punct o formație de dan
suri ea nu poate prezenta, singură, 
un program artistic. Ea trebuie

FIȘIER JURIDIC
A

învinșii viciului
Omul ajuns în fața 

instanței, judecat și 
condamnat lă o pedeap
să potrivită culpei sale, 
e pentru toată lumea un 
om blamat. * Cel care 
răspunde la numele de 
Pișleag Gheorghe, lost 
șei de schimb intr-o bri
gadă de la mina Vul
can, omul asupra căruia 
apasă o condamnare de 
8 luni închisoare urma
tă de interdicție corec- 
țională pe timp de trei 
ani este un astfel de om 
blamat public. Ce fapte' 
au stat în balanța justi
ției de au cîntărit mai 
greu decît caracterul u-

[

b Cercuri 
pentru 
inițierea 
elevilor

La Școala profesională din 
Lupeni au fost înființate două 
cercuri pentru elevi: de ra
dio și de foto. Pină acum s-au 
înscris un număr apreciabil de 
tineri care, sub îndrumarea 
profesorilor Drăgulescu Emil. 
Filip Gheorghe, Moraru Ioan 
și Biro Aladar, se inițiază în 
tainele fotografiei și ale ra
dioului. Activitatea celor două 
cercuri se află deocamdată în 
stadiul incipient, urmind să se 
desfășoare din plin în conti
nuare.

În editura politica a apărut .■

Eficienta activității economice
Lucrarea abordează multilateral 

'•aspecte de stringentă actualitate ale 
temei, din sumar detașîndu-se : e- 

■ ficiența economică — un criteriu 
<important în fundamentarea planu
lui; cu privire la categoria efi
cienta economică în socialism; e- 
ficienta economică a investițiilor, 
a comerțului socialist, a exportu
lui, a cercetării științifice.

Un loc important ocupă In iu-» 

conjugată cu alte formații, și, nu
mai împreună, ar putea prezenta 
un spectacol unitar in conținut și 
variat ca formă. Iată de ce înfi
ințarea, sau mai bine zis reînfiin
țarea unui ansamblu artistic de 
profil (bunăoară ansamblul folclo-

OPȚIUNE pentru 
ansamblul artistic

ric) Ia clubul muncitoresc *Hn Vul
can, a fost binevenită, dînd roadele 
așteptate. Pentru că, dincolo de 
unele scăderi interpretative, ine
rente artiștilor amatori, spectaco
lele prezentate de artiștii vulcăneni, 
la clubul lor ori la Casa de cul
tură din Petroșani, s-au bucurat de 
succes. Această primă reușită i-a 
determinat pe vulcăneni să se gîn- 
dească la înființarea, alături de 
ansamblu folcloric, și la un an-

nui om ? Intr-o zi din 
anul trecut a avut un 
necaz cu locuința. Ne
cazul și l-a ostoit în 
două bufete din Vulcan. 
Intr-atît și l-a ostoit in
cit n-a mai știut de el. 
S-a dus acasă. Și în loc 
să nimerească in casa 
lui, „a nimerit" în casa 
vecinei sale 1. L., femeie 
de 69 de ani. S-a ascuns 
ca furii în casa femeii 
cu intenții pe care nu
mai el le cunoaște. Des
tul că a bruscat-o pe 
sărmana femeie ca s-o 
împiedice să strige du
pă ajutor. Acuzațiile re
ținute în sarcina lui sînt

degradante sub aspect 
moral, iar cele opt luni 
de închisoare la care a 
fost condamnat sini pe 
deplin meritate fie și 
pentru faptul că a pă
truns pe furiș într-o ca
să străină. In fața instan
ței plecase ochii. Ii era 
rușine de faptele lui. 
Dar justiția nu acordă 
circumstanțe pentru că
ință tardivă.

Am răsfoit dosarul a- 
cestui om care opt luni 
de acum înainte va fi 
identificat doar printr-un 
număr matricol. La do
sar sînt declarații ale 
colegilor de muncă. Da

ssfist..

Aspect interior ai Grupului 
școlar minier Lupeni.

crare și o serie de aspecte privind 
industria (progresul tehnic, organi
zarea superioară a producției, îm
bunătățirea folosirii fondurilor fixe 
etc.) și agricultura (mecanizarea, 
folosirea intensivă a pămlntului, 
organizarea superioară a produc
ției etc.) ca premise; ale ridicării 
eficienței economice a întreprinde
rilor industriale și, respectiv, a u- 
nttăților agricole socialiste. 

samblu de estradă (cu vreo doi ani 
în urmă la Vulcan a mai existat 
un asemenea ansamblu), e adevă
rat, cu un număr mai mic de artiști 
amatori, dar cu largi posibilități 
de creștere a acestora intr-un vi
itor apropiat.

Spectacolul de muzica ușoară și 
varietăți intitulat „Ritmuri vesele" 
se află de acum într-o fază îna
intată de pregătire. Instructorul 
artistic al clubului, Boiță Sergiu 
Petre, ajutat de directorul clubului, 
Săbău Nicolae, au pus la punct 
partitura muzicală astfel că repe
tițiile au putut începe. Soliștii vo
cali ca Manea Mariana, Cazan Vir
gil, Udroiu Ninel, Lorincz Ilie, Ba
dea Maria, Nicula Elena, Drăghici

că sînt sincere, ele vor
besc despre un om des
tul de conștiincios pe li
nie profesională, un om 
care, cîndva, a condus 
o brigadă de mineri, a- 
poi a condus un schimb 
într-o brigadă mai mare. 
Sîntem înclinați să ie 
luăm drept mărturisiri 
sincere. Neveridicitatea 
ar jigni însăși condiția 
umană. Și totuși viciul 
l-a învins pe acest om. 
învinsul e unul dintr-ai 
noștri, iar învingerea lui 
doare și jignește în a- 
celași timp. Poate că 
rîndurile acestea vor fi 
citite de alții aflați in 
grațiile lui Bachus și 
poate că înainte ca al
coolul să-i împingă ia 
fapte necugetate își vor 
aminti de pățania unuia 
căruia, deocamdată, că
ința nu-i mai folosește 
la nimic.

Ion CIOCLEI

PE URMELE 
MATERIALELOR PUBLICATE
„Telegramă îulger“

In ziarul nr. 5 680 din 28 ianuarie 
a.c., ziarul nostru sesiza atitudinea 
necuviincioasă manifestată de două 
lucrătoare de la Oficiul P.T.T.R. 
Lupeni față de un cetățean care a 
apelat la serviciul lor. Pe margi
nea articolului publicat, Oficiul 
P.T.T.R. Lupeni ne răspunde :

„Incidentul s-a petrecut la ghi
șeul nr. 1, vinovate fiind salaria
tele Ileș Elisabeta și Vladislav Tu- 
dora. Pentru faptul că au dat do
vadă de lipsă de interes și comodi
tate, prima a fost sancționată cu 
„mustrare cu avertisment" și pier
derea sporului de vechime pe două 

loan — parte din ei cunoscuți 
încă de la spectacolul ansamblului 
folcloric — vin cu regularitate la 
repetiții pentru a se obișnui cu 
mișcarea și interpretarea scenică.

In afara de melodiile de muzică 
ușoară interpretate de orchestră și 
de soliștii vocali, spot lacolul va 
cuprinde și o serie de momente 
vesele, de scheciuri și scenete u- 
moristice la care își vor da con
cursul printre alții Marcau Con
stantin și Mănescu Constantin. Se 
studiază, de asemenea, posibilita
tea introducerii în spectacol a u- 
nor dansuri ritmice, moderne. Greu
tatea materializării acestui studiu 
constă în faptul că, la Vulcan, nu 
există momentan un instructor co
regrafic de dansuri moderne. Cu 
optimismul ce-i caracterizează pe 
animatorii mișcării artistice din 
Vulcan, cu siguranță că vor în
vinge aceste greutăți astfel ca la 
data primei întîlniri cu publicul, 
spectacolul să se bucure de succes.

Experiența dobîndită pînă acum 
de artiștii amatori din Vulcan cit 
și de artiștii amatori de la alte 
cluburi, dar insuficient valorificată 
pînă acum, în constituirea unor 
ansambluri muzicale pe profil, ne 
face să optăm pentru această ul
timă formă de valorificare a po
tentelor artistice. Așteptăm ca și 
de la alte cluburi să primim con
firmarea organizării unor aseme
nea ansambluri, care să întruneas
că aprecierile unanime ale publi
cului.

C. COTOȘPAN

Oare carburanții lipsesc?
In comuna Cîmpu lui Neag, la 1 

mai 1964 s-a sărbătorit un eveni
ment : prin munca patriotică a ce
tățenilor se construise o clădire în 
care I.R.E.H. Petroșani instalase un 
grup electrogen și astfel iluminatul 
electric era asigurat în comună, 
pentru început pe ulița principală. 
Locuitorii începuseră chiar să facă 
cereri pentru branșarea locuințe
lor la rețea, dar... dezamăgire. Au 
început desele și repetatele defec
țiuni la motor, schimbarea motoa
relor, lipsuri de carburanți com
pletate de lipsa de la serviciu a 
mecanicului. Lipsurile acestea au 

luni, iar cea de-a doua (datorită 
faptului că lucrează numai de două 
luni) a fost sancționată cu „mus
trare cu avertisment".

„Ne-au înghețat 
și speranțele"

La articolul critic din nr. 5 669 
al ziarului nostru, care reliefa exis
tența unei situații necorespunzătoa
re în blocul nr. 86 din cartierul 
Braia-Lupeni, serviciul tehnic al 
I.L.L. Petroșani ne răspunde prin 
adresa nr. 857 :

„La fața locului s-a deplasat o 
comisie de tehnicieni din cadrul 
conducerii I.L.L. Petroșani care a

Ce mai e necesar 
pentru rezolvarea 
unei vechi probleme

(Urmare din pag. 7)

rezultat. Au făcut și propuneri : să 
li se facă abonamente calculate 
corespunzător distanței dintre cele 
două blocuri și mină, și să meargă 
și ei cu autobuzele D.R.T.A., dar 
probabil birocrații n-au găsit vre
un paragraf corespunzător prin 
hîrtiile lor și, decît să-și bată ca
pul, lasă peste 60 de oameni să fa
că bătături la picioare. Au solicitat 
autobuze locale la intervale mai 
dese, dar s-au ivit alte glasuri care 
spun că nu există o afluență co
respunzătoare de pasageri.

Și uite așa, rezolvarea proble
mei s-a împotmolit în faza de... dis
cuție.

Transportul salariaților din a- 
ceste blocuri la locul de muncă 
poate fi rezolvat chiar pe baza pro
punerilor făcute de ei înșiși. Con
diții există, dar se vede treaba că 
pe lîngă aceste condiții mai este 
necesar și un pic de interes din 
partea conducerii minei, de concurs 
din partea organelor de resort din 
C.C.V.J., de un cuvînt mai hotărît 
din partea sindicatului exploatării.

generat de-a lungul anilor... up 
flux de nenumărate reclamații d?,', 
partea sfatului popular comunal și 
din partea cetățenilor. Reclamațiile 
au fost întîmpinate cu nenumărate 
promisiuni din partea secției rețele 
I.R.E.H. Petroșani și a Uzinei elec
trice Lupeni.

In toamna anului 1967, la cabana 
turistică Cîmpu lui Neag a fost a- 
dus și instalat primul televizor din 
localitate alimentat cu energie e- 
lectrică de la același grup. Locui
torii comunei au auzit repede ves
tea : „televizoarele funcționează și 
la Cîmpu lui Neag". Dar... din nou 
I.R.E.H. risipește iluziile. „Nu avem 
carburanți". Și grupul electrogen 
încetează să funcționeze: în luna 
noiembrie a funcționat 3—4 zile, 
în luna decembrie 3—4 în ajurjj 
Anului Nou, iar în ianuarie a ace 
tui an — 2 zile. In schimb taxarea 
consumului de curent a „funcțio
nat" fără întreruperi. Serviciul con
tabilitate al I.R.E.H. a întocmit lu
nar acele facturi „talon" și a în
casat banii din contul unităților 
„iluminate electric* de microcen- 
trala din Cîmpu lui Neag. Pe ce 
bază ?

Fără întrerupere a fost plătit în 
lunile noiembrie, decembrie ale a- 
nului trecut și pe ianuarie din a- 
cest an și mecanicul de la grupul 
electrogen. Din nou întrebarea : 
pe ce bază, pentru ce servicii ? Că 
un serviciu populației din Cîmpu 
lui Neag mecanicul nu i-a făcut

Pascalis PAS 
secretarul Sfatului popular 

Cîmpu lui Neag

verificat starea de fapt și a stabilit 
măsurile ce vor fi luate în vede
rea remedierii situației. Astfel, se 
va schimba sistemul de scurgere 
prin burlane aplicate pe zidărie, 
lucru ce va duce la înlăturarea in
filtrării apei în pereți și, implicit, 
la preîntîmpinarea deteriorării lor".

„Popicăria să redevină 
urgent., popicărie"

In urma articolului cu titlul de 
mai sus, conducerea l.F. Petroșani 
ne asigură că cel mai tîrziu la da
ta de 1 mai a.c. popicăria respecti
vă va fi redată sportivilor pelro- 
șăneni pentru a fi folosită în sco
pul In care a fost construită.

Mult nu mai e pînă la 1 mai. Nu
mai să nu se amîne din nou pro
misiunea cum se face de obicei de 
doi ani Încoace.
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Pe tema di
fuzării presei

LA... 9 DIMINEAȚA ?
Difuzarea operativă a presei, din 

primele ore aie apariției ei, este o 
importantă sarcină politicii. La Vul
can, la intersecția străzii Republi
cii cu strada preparației Coroești 
există un chioșc modern al difuză- 
rii presei care face excepție de la 
această sarcină cu de la sine pu
tere. Acest chioșc este plasat în- 
tr-un punct din oraș cu intensă 
circulație. Pe aici se perindă în 
primele ore ale dimineții muncitorii 
și tehnicienii care vin din schimbul 
de noapte sau cei care intră în 
schimbul de dimineață la prepara- 
ția Coroești. Pe aici își au drumul 
toti constructorii șantierului Vul
can, aici se opresc autobuzele care 
duc sau aduc minerii de la E.M. 
Vulcan, locatari ai celor peste 30

de blocuri din jur în care locuiesc 
mai mult de 2 000 familii.

Aceste condiții deosebit de favo
rabile de amplasament nu sjnt fo
losite corespunzător : ziarul Stea
gul roșu — de pilda care este deja 
tipărit la ora 5 dimineața, ajunge 
de abia la... ora 9 la acest chioșc 
de ziare. De la șase dimineața și 
pînă la ora 9 la respectivul chioșc 
se vînd doar ziare vechi — din 
ziua anterioară (?!).

Așteptăm explicațiile secției de 
difuzare a presei din cadrul oficiu
lui P.T.T.R. Petroșani, despre cau
zele acestei anomalii precum și mă
surile practice, concrete, ce se vor 
lua pentru ca ziarul să ajungă .la 
chioșc imediat după apariție.

Mihai ȘT.

Mîine mai
Discuție aprinsă, apoi ceartă, cu

vinte nu tocmai măgulitoare. Unul 
făcut foc, stătea în fața gemulețu
lui iar vînzătoarea Szekereș Ma
tilda de Ia unitatea 83 (chioșc de 
țigări) Petroșani, impasibilă stătea 
înconjurată de pachete de țigări, 
chibrituri, diferite sticle de apă de 
colonie, pastă de dinți și săpunuri. 
Din disputa vînzătoare-solicilant 
am surprins un scurt și ciudat dia
log.

— Eu doresc chibrituri, nu ți
gări.

— Fără țigări nu servim.
— Dar nu îumez.
— Să faci bine să fumezi că 

așa-i stă bine unui bărbat I
— Dumneata să nu mă înveți 

pe mine. Te rog să mă servești...
Gemulețul se închise zgomotos 

iar cumpărătorul dădea neputin-

NOTĂ

venifi ?...
Caos din miini exprimîndu-și ne
mulțumirea in fel și chip pentru 
modul în care a fost tratat.

Pînă la urmă bătu din nou in 
gemuleț. Cumpără un pachet de ți
gări Naționale și automat a fost 
servit și cu o cutie de chibrituri. 
Apoi se apropie de un cetățean 
care tocmai venise să-și cumpere 
țigări Naționale.

— Ia pachetul acesta de la mine 
și dă-mi o cutie de chibrituri pen
tru el în schimb. Frumoasă afa
cere. Cumperi cu 2 lei și dai cil 
un leu.

— Mîine mai veniți ? — îl în
treabă cu interes cel cu țigările.

— Dacă mi s-or termina chibri
turile...

Pînă atunci poate își va schimba 
și vînzatoarea atitudinea sau vor 
auzi cei din conducerea O.C.L. In
dustrial... Poate că unii din ei nu 
iumează !

F. I.

PORT

Oaspeți la Paring
Entuziasm, optimism, 

voioșie — iată atmos
fera care predomină în 
aceste zile la cabanele 
din munții Paring. Pes
te 200 de studenți de 
la I.C.F. București au 
poposit aici pentru a-și 
susține probele_ obliga-1 
inrii la schi în cadrul' 
.\Csiunii de examene.

Viitorii sportivi de 
performanță și profe
sori de sport se ■ pre
gătesc cu asiduitate 
pentru frumoasa mese
rie pe care și-au ales-o. 
In aceste zile, aici, pe 
pîrtiile Parîngului au 
loc adevărate con
cursuri de schi înce- 
pînd de la probele de

fond și lerminînd cu 
slalom special.

Pentru zece zile, alți 
120 de studenți, viitori 
specialiști în diferite 
ramuri, de la institu-

INSTANTANEU
iele de învățămînt su
perior din țara au po
posit luni la poalele 
Parîngului. In aceste 
zile de vacanță au 
schimbat amfiteatrele, 
sălile de se minării cu 
pitoreștile locuri din 
împrejurimile Văii Jiu
lui, cu cabanele care 
le oferă un grad de 
confort corespunzător

pentru a-și reface for
țele și a-și petrece tim
pul Intr-un mod plă
cut și util.

In aceste zile, la ca-' 
banele din munții Pa
ring predomină tinere
țea, se fac noi cunoș 
tințe, se leagă priete
nii, se cîntă, se dan
sează. Zece zile tabăra 
studențească de la ca
bana Rusu, situată la 
aproape 1 200 m alti
tudine, găzduiește oe 
cei care mîine vor de
veni ingineri, profesori. 
Cu siguranță că ei nu 
vot uita, clipele plă
cute petrecute pe a- 
ceste meleaguri în de
cor de iarnă.

FL. ISTRATE

„Cupa 16 Februarie" 
la lenis de masă

Organizat de comitetul sin
dical al cadrelor didactice din 
Lupeni, concursul de lenis de 
masă dotat cu ,,Cupa 16 Fe
bruarie" a reunit la start 13 
concurenți de la școlile nr. 1, 
2, 3, 4, 5 și școala profesio
nală din localitate. Iată-i în or
dine pe primii trei clasați : 
Gado luliu — Școala profesio
nală, Gyongyoși Eduard — 
Școala generală nr. 3, Crîsnic 
Oliviu — Școala generală nr. 1.

Concursul a avut loc în sala 
de gimnastică a Școlii gene
rale nr. 1.

I. C.

joi 8 februarie

12,45—15,00 Jocurile Olimpice 
de iarnă. Proba de co- 
borîre — bărbați.

17.30 Curs de limba germană 
(lecția a doua).

18,00 Studioul pionierilor.
18.30 Film serial ,,Ivanhoe",
10,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19.30 Jocurile Olimpice de iar

nă. Bob de două persoa
ne. Rezumatul filmat al 
competițiilor zilei.

22,00 Seară de operă.
22,40 De la Giotto la Brâncușh 
23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

PROGRAM OE RADIO
Vineri 9 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri; 5,05 Program muzical de di
mineață; 5,30 Buletin de știri; 5,35 
Program muzical de dimineață; 5,50 
Jurnal agrar; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microforj, melodia prefera
tă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 La 
microfon, melodia preferată; 9,55 
muzică ușoară; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Cronica economica; 11,30 
Un nume și o melodie; 11,45 Sfatul 
medicului; 12,15 Buletin de știri;
12.20 Succese ale muzicii ușoare; 
12,45 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 12,55 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat;
13.30 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară ; 14,50 So- 
lișfi de muzică ușoară; 15,00 Bule
tin de știri. Buletin meteo-rutier; 
15,05 Melodii populare; 15,15 Coor
donate culturale; 15,45 Refrene dra
gi: 16,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 17,15 In slujba 
patriei; 17,45 Caleidoscop muzical ; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Croni
ca economică; 18,15 Formațiile Sin
cron și The Ventures; 19,00 Radioga- 
zeta de seară ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 Bule
tin de știri; 20,05 Radiomagazin 
sportiv; 20,17 Melodii românești ; 
20,40 Concurs enciclopedic; 21,00 
Revista cîntecelor; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic;
22.20 Muzică ușoară; 22,30 Moment
poetic; 22,35 Muzică de dans ; 23,00 
Melodii pentru ore tîrzii; 24,00
Buletin de știri ; 0,05—3,55 Estrada 
nocturnă. Buletine de știri și meteo- 
rutiere la orele 1,00; 2,00; 3,00 și 
3,50.

Spre cabana Rusu s-a îndreptai luni un grup numeros de studenți. 
Au venit să-și petreacă vacanța schiind pe pirtiile din masivul Paring 
O scurtă haltă de ajustare in Petroșani, apoi la drum spre cabană.

Foto : N. Moldoveanu

Cfnd gazdele 
lipsesc nemolivat

in sala sporturilor din Lu
peni a avut loc faza pe cen
tru a întrecerilor de volei do
tate cu „Cupa școlarului".

Programate la ora 14, întîl- 
nirile au început cu o întîr- 
ziere de trei ore, din cauza 
absenței nemotivate a echipei 
din Lupeni, gazda acestei com
petiții.

Competiția, deși începută cu 
întîrziere, și-a atins scopul. 
Ea a scos la iveală forma mai 
buna a echipelor de băieți și 
fete ale Liceului din Vulcan, 
cîștigatoarea acestei faze. Din 
echipele învingătoare s-au e- 
\ idențiat Lungu Mariana, Bor
za Aurica, Mojoatcă Mia, 
Botoș Florian, Iancu Silviu și 
Lungu loan.

STAREA TRENM

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului special 

Pronoexpres din 7 februarie 1968.
2 extrageri pentru premiile obiș

nuite :
Faza I: 28, 62, 22, 41, 8, W. Re

zervă 19—8.
Faza a Il-a : 10, 20, 28, 8, 24, 8. 

Rezervă 9—6.

CORELAȚIA metri liniari — 
metri cubi realizări valorice

(Urmare din pag. !)

Motivări... ciclice
Aflăm, din surse autorizate, că 

Grupul de șantiere Valea Jiului al 
T.C.M.M. a îndeplinit luna trecută 
sarcinile de plan in proporție de 
75,6 la suta. Dacă se menține ace
lași ritm de execuție pentru reali
zarea planului trimestrial se între
vede prelungirea trimestrului I cu 
o lună, 10 zile și 2 ore (orele sînt 
pentru iscălirea actelor de recep
ție).

Nu s-a predat nici un obiectiv 
restantă din anul 1967. Nu s-a pre
dat nici unul din acest an. Docu
mentația este completă (minus pen
tru două lucrări). „Motivările" — 
și ele gata „prefabricate".

Motivările Ia T.C.M.M. sînt tari, 
rezistă fiindcă au fost „verificate"

în fiecare iarnă. Ele sună invaria
bil : „nu am fost pregătiți sufi
cient pentru iarnă". Le auzim de 
ani de zile. Au devenit deci ciclice.

Numai că minerii din Uricgni 
privesc lung de tot viitoarea lor 
baie și lămpărie și mai spun cite 
ceva la adresa constructorilor cînd 
se înghesuie la baia veche și ne
încăpătoare.

Cum stăm cu disciplina, 
tovarăși de la Vulcan ?

Să ne închipuim cum s-ar fi sim
țit colectivul E.M. Vulcan daca sta
ția de radioficare a orașului ar îi 
transmis zilele acestea, din oră în 
ora, următorul ciclu de întrebări si 
răspunsuri :

- - Care exploatare a rămas sub 
plan în luna ianuarie și continuă 
și acum ?

— E. M. Vulcan.
— Unde sînt cele mal multe ab

sențe nemotivate?
— La E.M. Vulcan. Vreo 5 000 

om/ore...
— Unde sînt cele mai multe în

voiri ?
— Tot la Vulcan. Vreo 2 300 și 

ceva de cazuri...
Problema disciplinei la E.M. Vul

can se pune cu multă tărie pentru 
că și anul trecut (și se vede că și 
în acest an) această mină a deținut 
un „record" care nu face cinste co
lectivului său, în mare majoritate 
format din oameni hajnici. Aici 
trebuie luată o atitudine mai com
bativă față de indisciplinați, trebuie 
terminat cu larghețea în acordarea 
învoirilor, trebuie analizate pro- 
iund cauzele indisciplinei. Avize în 
acest sens și pentru exploatările 
miniere Uricani, £>îlja, Aninoasa și 
Lonea l...

In urma pătrunderii în țara noas
tră a unui aer cald, de origină me- 
diteraniană, vremea s-a menținut 
și ieri frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. La Petroșani temperatura a 
fost de plus 1 grad (minima) ’ și 
plus 8 grade (maxima), iar la Pa
ring termometrul a indicat tempe
raturi de minus 4 grade (mini
ma) și zero grade (maxima).

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE'. 
ORE :

Vreme în general călduroasă. 
Temperatura aerului va fi stațio
nară. Vînt slab din sectorul sudic.

4 extrageri pentru premiile su
plimentare gratuite :

Faza a III-a : 49, 36, 47, 32, 20,
40, 41.

Faza
18.

a IV-a: 24, 18, 80, 6, 48, 46,

Faza
34.

a V-a: 23, 1, 22, 11. 42, 44,

Faza a Vl-a : 24, 47, 1, 16, 25,
45, 40.

1 extragere pentru premiile spe
ciale :
Faza a Vfi-a : 15, 43, 28, 40, 68, 
33, 48, 7, 11.

I.R.E.H. DEVA
Secția rețele „Valea Jiului*

PETROȘANI
Anunță consumatorii din raza orașului Petrila că, în 

ziua de vineri 9 februarie, între orele 8—16 se ^a întrerupe 
alimentația cu energie electrică în vederea devierii liniilor 
electrice de pe traseul viitoarelor construcții.

I.O.1.L PETROȘANI
primește comenzi
pentru:

Q SALTELE MARI

® SALTELE COPII

• DORMEZE ȘI
SOMIERE

® CONFECȚII META
LICE (PORȚI ȘI
GARDURI)

Doritorii se vor 
freprinderii, str. M. Vi

de la populație

adresa direcțiunii în- 
leazul nr. 1.
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Hipic tcoscbit fie violente ia Saigon
© Tabăra forțelor speciale americane din 

Lang Vei a fost distrusă
SO OOO de militari inamici scoși din luptă

SAIGON 7 (Agerpres). Lupte deosebit de violente au re- 
Izbucnit în cursul dimineții de miercuri în districtele numărul cinci 
și șase ale Saigonului. Autoritățile americane au hotărît să eva
cueze cantonamentele trupelor fiiipineze din această zonă a lup
telor, transmite agenția France Presse.

nouă
- Cho-

„zone 
lupte, 
aceste 
de pa-

benzi- 
Saigon 
cărora 
fiecare

la ora 5, artileria americană de la 
Khe Sanh a bombardat pozițiile 
patrioților de la Lang Vei, dar, se 
pare, că această acțiune a fost tar
divă pentru a salva importantul 
punct de sprijin.

Agenția U.P.I. transmite că lup
te puternice între americani și 
nități F.N.E. au loc, în afară 
Hue, Saigon și Khe Sanh, în 
treaga regiune a Da Nangului.
trioții sud-vietnamezi au lansat a- 
tacul din regiunea Da Nang in sco
pul de a bloca comunicațiile aces
teia cu regiunea de coastă.

scrie France Presse. Prețurile au 
crescut vertiginos. Serviciile pu
blice din Saigon sînt complet de
zorganizate, și în multe cartiere 
gunoaiele de pe străzi ating înăl
țimea unei clădiri cu un etaj. în
treruperile în rețeaua electrică sînt 
lungi și frecvente, ceea ce afec
tează activitățile 
de pe cuprinsul 
Miile de refugiați 
trul orașului, au 
grădinile publice, 
ricile, 
rele, 
cursul
France Presse, începe a noua noap
te de război".

★

terenurile 
„Saigonul, 
serii de

ceea 
cele mai diverse 
întregului oraș, 
au invadat cen- 

ocupat parcurile, 
pagodele, bise- 

de sport, cimiti- 
transmitea în 

miercuri agenția

.ti
de 
în- 
Pa-

Vizita tovarășului Paul Niculescu-Mizil 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 7 — Corespondentul 
Aqerpres, I. Du-mitrașcu transmite:

In ziua de 6 februarie, la sediul 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez a avut loc o întîlnire în
tre tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și tovarășul Zenon 
Kliszko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

In cursul convorbirilor a avut 
ioc un schimb de păreri privind

probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și pro
bleme de interes comun pentru am
bele partide.

La întîlnire, desfășurată într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească, au 
participat tovarășii 
wiez, secretar
Jozef Czesak, membru al C.C. al 
P.M.U.P., șeful 
terne a C.C.
Ștefan, prim-adjunct al șefului Sec
ției internaționale a C.C. al P.C.R.

al C.C.
Artur Stare-

al P.M.U.P.,

Secției
al P.M.U.P., Andrei

relații ex-
Numai două dintre cele 

districte ale orașului Saigon - 
Ion sînt considerate drept 
albastre", unde nu se duc 
restul fiind „zonă roșie". In 
„zone roșii" circulă grupuri
trioți care au instalat la intersecții 
baraje formate din mașini particu
lare, taxiuri și bidoane de 
na. La cartierul poliției din 
au sosit informații potrivit 
grupuri de patrioți, formate
din 50 de oameni, se deplasează 
nestingherite pe străzile cartierului 
Cholon. Potrivit aceleiași surse, în 
Saigon—Cholon s-au refugiat 80 000 
de persoane, iar în întregul Viet
nam de sud — 250 000 de persoane 
și-au părăsit locurile natale.

Agenția France Presse arată că 
unitățile F.N.E. care luptă în orașul 
Hue au distrus podul de peste rîul 
Parfumului pentru a împiedica co
mandamentul american să aducă 
reîntăriri de la baza sa din Pliu 
Bai.

O știre transmisă de* aceeași a- 
genție miercuri dimineața confirmă 
că tabăra forțelor speciale ameri
cane din Lang 
punct de sprijin
cane de la Khe Sanh, a fost 
pată și 
F.N.E., 
atac de 
curi și 
dainent

Agențiile de presă transmit că la 
Lang Vei unitățile americane mai 
continuă să opună o rezistentă dis
perată. Comandamentul S.U.A. a 
reușit să stabilească legătura cu 
unitățile de la Lang Vei. Miercuri,

După 
la 

co
de 
re
de

Plenara C.C. ai Partidului
Comunist din Danemarca

★

refugiaților la
6 000 de morți 

de observatorii

Vei, ,,principalul 
al bazei ameri- 

ocu- 
ale 

unui 
țan- 

intens bombar-

distrusă" d£ unități 
la ora 3,45, în urma 
infanterie sprijinită de 
după un 
de artilerie.

SAIGON 7 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează, refe- 
rindu-se la surse oficiale, că nu
mărul morților în rîndul populației 
civile sud-vietnameze se ridică la 
6 000, iar cel al 
310 000. Cifra de 
este considerată
din Saigon ca fiind mult sub cea 
reală.

Pe de altă parte, războiul devi
ne tot mai greu de suportat pentru 
populația din capitala sud-vietna- 
meza. Populația Saigonului de 3 
milioane de locuitori, cărora li s-au 
adăugat aproape 100 000 de refu- 
giati, trebuie să facă față unor ne
cesități deosebit de acute, în spe
cial în ce privește aprovizionarea 
cu alimente. Viața economică este 
practic paralizată. In afară de cî- 
teva birouri ale administrației, ac
tivitatea economică 
întregul oraș. Pe zi 
ția se deteriorează

HANOI 7 (Agerpres). 
cum transmite agenția V.N.A., 
Hanoi a fost dat publicității un 
municat al Frontului National 
Eliberare din Vietnamul de sud 
feritor la succesele repurtate
forțele patriotice în cadrul ofensi
vei generalizate lansate împotriva 
trupelor americano-saigoneze. In 
decurs de șase zile, arată comuni
catul, au fost scoși din luptă 50 000 
de militari inamici, dintre care 
10 000 de americani. Au fost distru
se 1 500 de avioane, 4 000 de vehi
cule militare de diverse tipuri, 50 
de ambarcațiuni, sute de piese de 

-artilerie. Mii de tone de muniții și 
carburant, existente în depozitele 
principale de la Pleiku, . Da Nang, 
Phu Bai. Hue, Long Binh, Soc Trang 
etc 
în 
de

au fost capturate sau aruncate 
aer. Unele din principalele căi 
comunicație terestră și fluvială 
fost în întregime paralizate. E-

fective importante ale trupelor 
vernâmentale, se . menționează 
comunicat au trecut de partea 
trioților.

a încetat în 
ce trece, sltua- 
tot mai mult.

OLIMPIADA ALBA

O
B

GRENOBLE 7 (Agerpres). — Pro
bele de schi — iond din cadrul O- 
hmpiadei albe au început la Au- 
trans cu o mare surpriză : Concu
rentul italian Franco Nones a cîști- 
gat cursa de 30 km răsturnînd toa
te pronosticurile care in mod logic 
își alegeau favoriții dintre schiorii 
scandinavi și sovietici. Pe o pîrtie 
foarte rapidă, acoperită cu o ză
padă înghețată, micul schior italian 
a reușit să mențină un ritm cons
tant și printr-un finiș puternic să-l 
întreacă cu aproape un minut pe 
norvegianul Martinsen, în timp ce 
finlandezul Maentyranta (medalie 
de aur la Innsbruck), acomodîndu- 
se greu cu altitudinea stațiunii 
iranceze, sosea pe locul trei, deși 
luase un start excelent. Pentru pri
ma oară în istoria Jocurilor olim
pice un european dintr-o „țară 
pină" reușește să-i întreacă 
schiorii scandinavi sau nordici 
această probă.

lată clasamentul probei de
l<m fond : 1. Franco Nones (Italia),

2. Odd Martinsen, 
lh 36'28"9'10: 3. Eero 

1 h 36'55" 
Voronkov

5. Giulio

Surpriză la probele de schi-fond
de Florian (Italia) lh 37'12"9iî0;
6. Kalevi Laurila (Finlanda) lh 37' 
29"8/10.

al-
pe 
în

30

lh 35'38"2/10;
(Norvegia),
Mactiiyranfa (Finlanda) 
3/10; 4 Vladimir
(U.RS.S) lh 37'10"8/10;

★
7 (Agerpres). — Du- 
primelor două exer- 

în concursul feminin

GRENOBLE 
pâ efectuaiea 
ciții impuse, 
de patinaj artistic conduce Peggy
Fleming (S.U.A.) cu 373 puncte, ur
mată de Gabrielle Seyfert (R.D.G.) 
343 puncte și Beatrix Schuba (Aus
tria) 340,7 puncte. Campiona euro
peană Hanna Maskova (Cehoslo
vacia), ocupă locul 5 cu 329 punc
te. Printre cele 33 de concurente 
se află și mezina Jocurilor, eleva 
româncă Beatrice Husliu (11 ani), 
care ocupă locul 31.

★
Pe pîrtia 

desfășurat 
in vederea 
bați, ce va avea loc astăzi. Potri
vit unor cronometraje oficioase, ce) 
mai bun timp < 
schiorul francez 
care l-a întrecut 
americanul Jere

de la Chamrousse s-a 
antrenamentul non-stop 
probei de coborîre băr-

a fost realizat de 
Jean Claude Killy, 

1 cu 2,7 secunde pe 
Elliott.

COPENHAGA 7 
La Copenhaga s-a 
C.C. al Partidului 
Danemarca pentru 
zultatele alegerilor 
situația creată în

(Agerpres). — 
întrunit Plenara
Comunist din 

a examina re- 
parlamentare și 
țara după for

marea noului guvern. Plenara a 
lansat un apel la crearea unui 
front unit al forțelor de stînga 
din țară pe baza unui program ca
re să prevadă : promovarea de că
tre Danemarca a unei politici de 
neutralitate prin ieșirea din NATO, 
reducerea cheltuielilor militare, a- 
sigurarea folosirii depline a brațe
lor de munca și întărirea influen
ței sindicatelor asupra politicii e- 
conomice a guvernului.

A fost adoptat, de asemenea, un 
mesaj de salut adresat poporului

luptător din Vietnam. Mesajul cere 
încetarea bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, retragerea trupelor 
americane din Vietnamul de sud $i 
asigurarea păcii și libertății po
porului vietnamez.

DEMISIA GUVER
NULUI BELGIAN

au

de cale ierată americane 
feroviari în semn de protest 
Principala companie afec-

NEW YORK. — Două mari rețele 
afectate de greva declanșată marți de 
de condițiile de muncă și concedieri, 
este „Missouri Păcii ic Roil road- (MOP AC), unde 23 500 de anga- 

au încetat lucrul Greva îngreunează transportul 
din Vietnam.
americane din

porturi, destinate trupelor americane 
Pacific Railroad" deservesc 22 state 
tul Statelor Unite.

41 ANKARA. — Recentele ava
lanșe, care au avut loc in regiu
nile situate la sud și la est de An
kara, au provocat moartea a opt 
persoane. Alte cinci au fost dega
jate de către echipele de salvare. 
De la începutul lunii februarie pî- 
nă acum numărul victimelor pro
vocate de avalanșe se ridică la 22.

Totodată, un ger puternic s-a a- 
batut asupra Anatoliei orientale, 
unde termometrul a coborît la 43 
de grade sub zero.

de muniții
Liniile 

vestul

către 
„Missouri 

și sud-ves-

— La Teheran s-a 
accident de

rănirea altor 30.

TEHERAN, 
produs marți un grav 
circulație care a provocat moartea 
a 6 persoane și
Un autobuz, al cărui șofer cedase 
locul la volan taxatorului de bile
te, a intrat în viteză intr-un refu
giu rezervat pietonilor.

PENH. — Guvernul 
adresat guvernului 

și regimului militar de la 
„un protest energic" în le- 
cu atacul de artilerie de- 
la 2 februarie a. c. de un

e PNOM
Cambodgiei a
S.U.A.
Saigon 
gătură 
clanșat
post saigonez de la Tinh Bien a- 
supra localității cambodgiene Pnom 
Den.

BRUXELLES 7 (Agerpres). —- 
Miercuri după-amiază, regele Bau
dot! in a acceptat demisia guvernu
lui belgian, prezentată de primul 
ministru Paul Vanden Boeynants. 
Regele l-a însărcinat pe Boeynants 
să gireze problemele curente.

$ WASHINGTON, — Un 
purtător de cuvînt. al mari 
S.U.A. a anunțat că un av, n 
de tipul „A-4 Skyhawk" a 
scufundat din greșeală, o navă 
de salvare aparținînd marinei 
militare americane, in apropie
rea coastelor Californiei. Cei 
șase membri ai echipajului na
vei au putut fi salvați de un 
elicopter. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că nava a fost scu
fundată de o rachetă aer-sol, 
trasă accidental din avion.

Eșuarea unui distrugător american
Distrugătorul „Bache", aparținînd 

Flotei a 6-a americane din Marea 
Mediterană, a eșuat marți seara pe 
stîncile din apropierea portului grec 
Rodos. Nava, care aruncase anco
ra în largul portului, a fost tîrîtă 
de o furtună puternică și aruncată 
pe stînci.

Un purtător de cuvînt al coman
damentului flotei a 6-a de la Nea- 
pole a declarat seara tîrziu că ap
proximate 200 din cei 250 mem-

bri ai echipajului au primit ordinul 
să abandoneze vasul și aii fost sal
vați. El a adăugat că situația este 
,,serioasă", distrugătorul avînd mari 
spărturi, mai multe compartimente 
și sala mașinilor fiind inundate.

ANGLIA

Declarația 
premierului Wilson

Manifestații pe străzile
capitalei Sudanului Johnson problema

KHARTUM 7 (Agerpres). — Mii 
de manifestanți au demonstrat 
marți pe străzile capitalei Sudanu
lui, Khartum cerînd dizolvarea A- 
dunarii constituante. Ei lac parte 
din partidul Uniunea Democratică. 
Forțe polițienești au intervenit pen
tru a împrăștia mulțimea, ares- 
tînd 140 de manifestanți.

In urma acestor incidente, toate 
demonstrațiile au fost interzise la 
Khartum. Liderul opoziției, Sadik El

Mahdi, a declarat că ar putea avea 
loc puternice tulburări interne da
că problemele ridicate de actuala 
situație politică din țară nu vor fi 
dezbătute în Adunarea Națională. 
Opoziția se pronunță 
rea unui nou guvern, 
ca sarcină prelungirea 
dunării constituante,
studia noua constituție.
actua’ei adunări expiră la 29 fe
bruarie.

pentru forma- 
care ar avea 

mandatului A- 
pentru a se 

Mandatul

LONDRA 7 (Agerpres). — Prec 
miorul Wilson a declarat marți du
pă-amiază în Camera Comunelor că 
va aborda în convorbirile sale cu 
președintele 
vietnameză.

Observatorii consideră că premie
rul nu va evoca la Washington nu
mai problemele Extremului Orient. 
In contextul situației economice ac
tuale a Marii Britanii, la mai puțin 
de o lună de la anunțarea noului 
buget englez, Wilson va insista cu 
siqurantă asupra chestiunilor eco
nomice. Se crede ca șeful guvernu
lui britanic 
plaseze noi 
sprijne mai 
cestei țări

va solicita S.U.A. 
comenzi în Anqlia și 
eficace candidatura 

la Piața comună.
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