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SALT SPRE AFIRMARE
Un colectiv de oameni se 

afirmă, își dovedește iscu
sința, destoinicia. E firesc, 
deloc și prin nimic surprin
zător. Dar cînd afirmarea in
tervine la sfîrșitul unei lungi 
perioade de stagnare, marcată 
de un salt de la cifrele de 
sub „linia de plutire" la cele 
ale unei „navigații" sigure ?

Este vorba de colectivul 
celui mai mare sector de la 
mina Vulcan, cel de la sec
torul II. Colectivul acesta, 
de 7 ani nu și-a îndeplinit . 
sarcinile de plan; la fiecare 
evaluare a meritelor colec
tivelor din cadrul exploată
rii colectivul de la „II" a 
fost etichetat de cele mai 
multe ori cu același titlu : 
„codaș".

Notam la sfîrșitul lunii ia
nuarie a. c., cîteva cifre 
privind sarcinile și realizările 
pe acest an ale colectivului 
de la același sector: în 1968 
sarcinile minerilor de aici 
ere- de la 160 000 la 250 000 
îon« — spor care exprimat 
printr-o cifră înseamnă o 
creștere a producției zilnice 
cu 250 tone.

Așadar sarcini mobilizatoa
re. Țin oamenii sectorului pa
sul cu noile exigente ?

Răspunsul cuvenit îl pot | 
da faptele. Și faptele sînt |

Satisfacțiile 
sene chitii

li întîlnim aproape în fie- 
caie zi, la aceeași oră mati- 
( ală, in cele mai diverse lo
curi unde se încrucișează ili- 
nerariile noastre cotidiene. 
După îelul cum apar în ta
bloul diurn, după cadența pa
șilor, parcă au îmbătrînit pu
țin. Nu! A trecut numai tim
pul deasupra lor. Oameni cu 
o constituție spirituală ca a 
lor nu îmbătrînesc niciodată, 
in iureșul muncii de creație 
ei nu au avut timp să obser
ve cum trece timpul. Societa-

cilhucliwe
tea noastră bazată pe înalte 
principii umanitare a fost aceea 
care i-a invitat la tihna bine 
meritată. Ei privesc acum în 
urmă cu sentimentul deplinei 
mulțumiri. In decursul anilor 
nu le-a scăpat nici un prilej 
să slujească, prin arta lor, oa
menii.

Ii întîlnim zilnic ici sau 
colo și totuși de la o vreme 
încoace ei lipsesc dintr-un loc 
bine știut de noi. Nu-i mai 
întîlnim în bătaia luminii ram
pei. Deși noi nu ni-i putem în
chipui altfel.

Pe strada pe care ne poartă 
pașii spre bucurii și necazuri 
cotidiene, pe strada pe care 
.-au purtat pașii pe marele 
Brăncuși. spre locul unde ger
mina ,,Coloana", îi întîlnim pe 
actorii pensionari de ia tea
trul nostru și ne scoatem pă
lăria cu smerenie în fața lor. 
In fața acelora care îndem
nați de o chemare lăuntrică 
au părăsit meleagurile natale 
cu gîndul să dureze aici, întru 
luminarea noastră, lăcaș nou 
rhaliei

Tiberiu KARPATIAN

grăitoare; minerii fostului 
sector codaș au debutat in 
noul an cu o realizare de 
seamă : 800 tone depășire; 
brigăzile minerilor Catana 
Vespasian, Costache Gheor- 
ghe, Cărare loan realizează 
în abataje frontale randa
mente cu cîte o tonă mai 
mari decît e prevăzut. Și-n 
timp ce pe marile frontale 
se desfășoară bătălia randa
mentelor, brigăzile „de șoc"

ale minerilor Purda Gheor- 
ghe și Zaharia Constantin se 
înfruntă cu duritatea stînci- 
lor în croirea noilor dru
muri spre fronturile de căr
bune. Deviza lor : să înain
teze cu săparea galeriilor în 
prima lună a noului an cu 
viteze de cel puțin 100 in 1 
pe lună. Obiectivul s-a rea
lizat.

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

LUPENIUL VA DEVENI
MAI FRUMOS

Lupeniul și-a schimbat mult 
înfățișarea în ultimii ani. O 
dată cu construirea a nume
roase blocuri de locuințe și 
instituții noi, la mărirea gra
dului de urbanizare al ora
șului o contribuție prețioasă 
aduc cetățenii. In anul care a 
trecut, în orașul Lupeni 
s-au executat, prin mun
că patriotică, lucrări de gos
podărire și înfrumusețare a 
cartierelor și străzilor în va
loare de peste 2 milioane lei. 
In 1968, tot prin muncă pa
triotică, lupenenii vor realiza 
un volum și mai mare de lu-

crări care, valoric, vor de
păși cu 110 000 lei pe cele 
executate în anul 1967. Ast
fel, în acest an se vor con
strui și întreține 45 000 m p 
străzi, vor fi reamenajate și 
extinse zonele verzi, se vor 
planta 11 000 bucăți arbori și 
arbuști, 3 000 de trandafiri, 
iar pe ronduri vor fi sădite 
100 000 bucăți flori. Prin da
rea în folosință a două baze 
sportive, cu o suprafață de 
8 000 m p, capacitatea locu
rilor de agrement ale orașu
lui va crește simțitor.

P. B.

Astfel de vane uriașe se execută în secția mecanică a U.R.U.M.P.

ȘCOALA
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Se vorbește în ultimul timp mult 
despre necesitatea unor forme și 
metode noi, eficiente, de îmbună
tățire a procesului instructiv-edu- 
cativ din școli. Problema este mult 
mai complexă decît pare la prima 
vedere. Educarea multilaterală a 
tineretului, pregătirea lui profesio
nală, politică, culturală, morală 
constituie o datorie de înaltă res
ponsabilitate. Firește, în contextul 
acestei munci, școlii îi revin sar
cini importante. Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967 cu privire la sar
cinile organizațiilor de partid, de 
stat si obștești, ale Uniunii Tine
retului Comunist, pentru îmbună
tățirea muncii educative în rîndul 
tineretului sublinia „Intrucît in 
prezent in învățămîntul de diferi
te grade este cuprinsă cea mai ma
re parte a tineretului tării, iar în

Aspect din magazinul cu auto
servire Braia — lupeni.

In zilele de 9—15 fe
bruarie, în întreprinde
rile din întreaga tară 
vor avea loc adunări 
ale grupelor sindicale în 
care după analizarea 
realizărilor obținute în 
întrecerea socialistă pe 
anul trecut, comitetele 
sindicatelor vor acorda 
muncitorilor, maiștrilor, 
inginerilor si tehnicieni
lor. care au obținut cele 
mai bune rezultate în 
producție, insigna de 
fruntaș și diploma de e- 
chipă sau brigadă frun
tașă în întrecerea socia
listă pe anul 1967.

In continuare, vor a- 
vea loc adunări, în ca
re comitetele uniunilor 
sindicatelor pe ramuri 
vor decerna Steagul Ro
șu de „întreprindere 
fruntașă sau evidențiată 
în întrecerea socialistă 
pe ramură". Totodată, 
se va înmîna medalia 
jubiliară pentru „Merite

O tiouă revistă !

„EDUCATA . 
PIONIEREASCA"

Sub semnul devizei pionierești 
„Înainte" a pornit la drum o noua 
revistă, „Educația pionierească" ! 
Menită să constituie un prețios în
drumar pentru cadrele didactice ca
re muncesc cu pionierii, (și nu nu
mai pentru acestea!), noua publica
ție a sosit și în Valea Jiului și se 
găsește de vînzare la toate chioș
curile de ziare.

■ FACTOR PRINCIPAL 
DE FORMARE
A TINEREI GENERAȚII
Câteva constatări <le ia Liceul Vulcan

viitor, cel puțin 10 ani, acesta va 
urma invâțămîntul generai obliga
toriu, rolul hotărîtor în pregătirea 
și educarea tinerelului revine șco
lii. cadrelor didactice. Prin conți
nutul și forma sa de organizare, 
școala dispune de toate posibilită
țile pentru a asigura instrucția e- 
levilor, pentru a le dezvolta apti
tudinile și deprinderile necesare. 
Intr-un fel sau altul aici se decide 
configurația vieții viitorului cons
tructor de mîine, cu întregul ei 
complex de particularități".

La Liceul din Vulcan a existat 
și pînă acum o preocupare susți
nuta pentru educarea elevilor, 
pentru pregătirea lor pentru viată. 
Nu s-ar putea spune însă că a- 
ceasta a avut întotdeauna un ca
racter organizat, permanent, cu pri
vire în perspectivă. Iată de ce sar
cinile trasate de plenara C.C. al 
P.C.R, din 29 noiembrie — 1 de
cembrie 1967, privind educația în 
scoli, a avut un larg ecou în rîn- 
durile organizațiilor de partid și 
U.T.C., a cadrelor didactice de la

Acordarea distincțiilor
fruntașilor
In întrecerea socialista

deosebite in întrecerea 
socialistă", acordată de 
Consiliul Central al 
U.G.S.R., oamenilor mun
cii care au obținut cinci 
ani consecutiv insigna 
de fruntaș în întrecerea 
socialistă.

La începutul lunii mar
tie vor avea loc adu
nări, în care vor fi în- 
mînate steagurile roșii 
de „întreprinderi frun
tașe pe țară" colective
lor din industrie, con
strucții, transporturi și 
agricultură, cu cele mai 
bune realizări în înde
plinirea și depășirea 
planurilor și a angaja
mentelor selecționate din 
rîndul unităților fruntașe 
pe ramuri.

Cu acest prilej se vor 
acorda, de asemenea, 
importante sume din 
fondurile sindicatelor 
pentru organizarea de 
excursii.

(Agerpres) ■

Oare ridicarea nivelului 
politic privește numai 

pa muncitori ?
Anul de învătămînt de 

partid a intrat în a doua 
jumătate a desfășurării, 
sale. Caracteristica ge
nerală a actualului an 
de învătămînt de partid 
o constituie faptul că 
studierea documentelor 
Congresului al IX-lea, 
ale Conferinței Naționale
a partidului, ale plena
relor C.C. al P.C.R. a ri
dicat la un nivel călită-' 
tiv superior conținutul 
propagandei în toate 
formele de învătămînt si 
îndeosebi în cele cu ca
racter economic. Aceasta 
pentru că în această 
perioadă a existat o 
mare bogăție de teze și 
aprecieri teoretice, de 
măsuri practice privind 
perfecționarea ' întregii 
vieți sociale.

In marea majoritate a 
cercurilor și cursurilor 
șe manifestă un interes 
deosebit pentru studie
rea acestor documente,

de o importantă, excep
țională. In școala uzinală 
de la F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni, în cercurile și 
cursurile de la E. M. 
Petriia și E. M. Lupeni, 
complexul C.F.R. Petro
șani, T.A.P.L. Petroșani 
si din alte unități, nive
lul conținutului învăța-
mîntului de partid este 
corespunzător; cursanții 
participă cu interes la 
discuții, pun întrebări, 
solicită explicații supli
mentare propagandiștilor 
și lectorilor, manifestă 
dorință și voință de a-si 
ridica nivelul politic si 
ideologic.

Principala condiție 
pentru ca fiecare mem
bru de partid, fiecare 
om al muncii să-și ri
dice nivelul politic și 
ideologic, să aprofunde-

I. MIRZA

(Cont. în pag a 3-a)

acest liceu. In cadrul consiliului 
pedagogic tinut în luna decembrie 
a fost prelucrată hotăTîrea plena
rei, fixîndu-se cu această ocazie, 
în planul de muncă pe trimestrul 
al II-lea, sarcini concrete pentru 
fiecare cadru didactic. De altfel, 
aceste sarcini au fo .1 cuprinse și 
în planurile calendaristice ale tutu
ror profesorilor. Am răsfoit, la 
întîmplare, cîteva planuri ale ore
lor de dirigentie. Ceea ce a reținut 
atenția în primul rînd a fost prepon
derența temelor de educație moral- 
cetătenească. Enumerăm cîteva : 
„România — stat cu prestigiu pes
te hotare" (cl. X-a A); „Poporul 
nostru, făuritor de mari valori cul
turale" (cl. X-a B); „România pe 
meridianele culturii" (cl. Xl-a B);

Constantin COTOȘPAN

(Continuare în pag. a 2-a)



STEAGUL ROȘU

TELEVIZIUNE
Joi 1 februarie

ir,30 Curs de limba germană.
17,58 Sumarul zilei.
18,00 Emisiune economică. 

Competenta, promptitudi
ne, exigență !

18.30 Studioul pionierilor : 
,,Cind voi ii mare".

19,00 Mult e dulce și frumoa
să — emisiune de limbă 
română.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletin meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Film serial: Ivanhoe.
20,26 Reportaj ’68: Prometei 

contemporani.
20.50 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice.
21,15 ,,Rita" — operă comică 

intr-un act. Transmisiune 
de la Sofia.

22,00 De la Giotto la Brâncuși. 
Prezintă Dan Hăulică.

22,20 Seară de romanțe.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM 
DE RADIO

Vineri 2 februarie
PROGRAMUL I : 6,00—8,25

Muzică și actualități; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 File de 
legendă; 9,55 Muzică ușoară; 
10,10 Curs de limba rusă; 10,45 
Program de madrigale; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Cronica 
economică; 11,15 Recital de 
operă Lela Cincu; 11,30 Muzi
că ușoara; 11,45 Sfatul medi- 
j-ilui: Luxația gleznei (primul 
^jutor); 12,00 Orchestra de 
muzică populară „Barbu Lău
tarii"; 12,15 Buletin de știri; 
12,20 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,30 
Parada soliștilor și a orches
trelor de muzică ușoară; 14,15 
Dumbrava minunată; 14,30 Ra- 
dio-publicitate; 14,50 Cîntă 
Pompilia Stoian; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Jocuri din Vran- 
cea; 15,15 Coordonate cultu
rale; 15,45 Muzică ușoară; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,15 
Cîntă corul Radioteleviziunii; 
16,30 Muzică ușoară; 16,45 
Cîntă Ica Blidaru, Ilie Artines- 

'cu și Stelă Firulescu; 17,15 In 
slujba patriei; 17,45 Caleidos
cop muzical; 18,00 Buletin de 
știri; 18,05 Cronica economică; 
18,15 Muzică ușoară; 18,50 Un 
cîntec și un nume drag; 19,00 
Radiogazeta de seară; 19,30 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 Buletin de știri; 
20,05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,30 
Concurs distractiv; 20,50 Mu
zică din operete; 21,00 Meri
diane melodii; 22,00 Radiojur
nal. Sport; 22,20 Muzică ușoa
ră instrumentală; 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Muzică de dans; 
24,00 Buletin de știri; 0,05—3,55 
Estrada nocturnă.

fe- 
Șo-
A-
cu

(Urmare din pag. 1)

■I
I'

I

LANȚUL SLĂBICIUNILOR
S-a scris de atîtea 

ori despre Competrolul 
din Petroșani, despre ac
tivitatea defectuoasă de 
aici, despre modul de 
lucru și comportarea u- 
nor șoferi și distribui
tori. Dar nu s-a luat 
niciodată vreo măsură 
severă care să curme 
lanțul slăbiciunilor. De 
aceea el continuă, avînd 
verigi puternice între șo
feri — distribuitori — 
magazioner — director. 
Afirmația nu este lipsită 
de documentare, de fap
te concrete, reale. Este 
elocvent un caz recent 
pe care-1 voi reda fără 
nici o adăugire în plus, 
gratuită.

Cartierul Carpați, vi
neri 19 ianuarie, ora 16. 
In jurul unei mașini cu 
15 butelii de aragaz pli
ne se adunaseră șase 
mei și-1 implorau pe 
fer să le servească, 
veau comenzi făcute
multe zile în urmă. Șo
ferul se încăpățîna cu 
înverșunare. Distribuito
rul se făcuse inie, mic 
de tot. Dădea neputin
cios din cap. Și se nu-

mește distribuitor... L-am 
întrebat pe șofer do ce 
nu distribuie butelii. 
„Nu dau decît după lis
ta de comandă" — a 
răspuns. Aș vrea să văd 
această listă. „Rai sa 
vedeți...". Și a 
s-o scalde. „Am 1 
lista de reclamații". 
gîndea probabil că 
voi avea curiozitatea 
vad. Dar am avut-o. 
însă n-avea nici această 
listă. Atunci a scos altă 
hîrtie, pe care mîna șe
fului depozitului scrisese 
(cine știe cînd, că nu 
avea dată) șase nume 
de persoane cu oarecari 
funcții în oraș. „Șeful 
mi-a spus să dau butelii 
numai acestora". Și cu 
celelalte ce faci ? „Le 
duc înapoi în depozit. 
Altfel, șeful mă sanc
ționează". Dv. l-ați fi 
crezut ? Eu n-am pUtut. 
M-am deplasat imediat 
la depozit. L-am găsit 
aici pe magazionerul Du
mitru Apostol și pe doi 
distribuitori. Lucrau de 
zor. Incărcau buteliile 
goale și le transportau 
la gară pentru a aduce

început 
însă 

Se 
nu 

i s-o 
El

altele pline. Tocmai so
sise un vagon cu butelii 
de la Ploiești. Erau însă 
destule butelii pline și 
în depozit. Deci nu se 
ducea lipsă. Am discu
tat cu magazionerul. 
Mi-a 
pre munca 
de la 
faptul 
foc tiv 
mașini 
reparații la 
că au puține mașini mici 
și nu pot face față trans
portului de butelii la a- 
dresa solicitantilor. L-am 
întrebat ce fac șoferii, 
unde sînt ? Mi-a răs
puns, de asemenea, sin
cer. „Pe Vass Imre l-am 
trimis de vreo trei ore 
la gară să-mi aducă un 
transport de butelii dar 
văd ca nu mai vine. Nu 
știu ce-o fi cu el". In 
schimb eu știu, i-am spus. 
Sub masca unei „fițuici" 
date de „șeful", schimba 
ilegal butelii 
vrea. Acum 
în cartierul 
i-am relatat 
Intre timp
„clientul" Vass. Avea în

cu
vorbit sincer des- 

lucrătorilor 
depozit, despre 

că lucrează cu e- 
redus, 
mari,

că ambele 
se afla în 
Timișoara,

pe unde 
o oră era 
Carpati. Și 
întîmplarea. 
a sosit și

Rwmiaraic
nurile —

. ritmice a
— Una

care le

LA COFIPEIROL
mașină tot 15 butelii. 
Toate goale. Spuneai că 
nu mai schimbi, că le 
aduci în depozit pline, 
altfel te sancționează șe
ful. Ei?! „Păi să ve
deți...". Și iar a început 
s-o scalde. De fapt ce 
făcuse : se dusese la ga
ră, încărcase 15 butelii 
(nu 40 cît lua mașina, 
probabil din motive de 
prevedere) și pornise cu 
ele pe la cine numai el 
știa. Comisese în primul 
rînd o ilegalitate. Nu le 
adusese în depozit pen
tru a fi înregistrate și 
pentru a primi de 
magazioner avizul 
expediere. Ceea ce 
misese pe urmă știți 
brăznicie, minciună, 
cinste, abuz. Pentru
te acestea magazionerul 
nu i-a zis nimic. Deci 
veriga între cei doi era 
puternică. Am adus ca
zul la cunoștința șefului 
depozitului, Horia Mîrza. 
Mi-a răspuns senin : „A- 
vem destule greutăți 
(n. n. — nu negăm). Ce 
să-i fac ? Așa s-au în
vățat (n. n. — foarte 
trist; dar orice învăț are

Și mai sînt 
n. — cu u- 
de răspun- 
încu-rajeaza.

la 
de 

co- 
: o- 
ne- 

toa-

și dezvăț), 
și unii... (n. 
nele munci 
dere) care-i
In orice caz, de la 1 fe
bruarie se va îmbunătăți 
radical și situația Com- 
petrolului".

Dacă șeful depozitului 
gîndește și vorbește așa, 
înseamnă că lanțul slă
biciunilor e lung și bine 
sudat. Tolerarea de că
tre el a abuzurilor sa- 
lariatilor săi și de către 
organele competente din 
oraș a neregulilor exis
tente în activitatea Com- 
petrolului Petroșani a 
dus și continuă să ducă 
la nemulțumiri.

In privința șoferului 
Vass Imre așteptăm mă
suri exemplare din par
tea șefului depozitului. 
Sîntem de asemenea, în 
așteptarea îmbunătățirii 
radicale a activității 
Competrolului Petroșani, 
îmbunătățire pe care to-, 
varășul Horia Mîrza ne-o. 
anunță cu data de 1 fe
bruarie a. c., adică cu 
data de azi.

D. GHEONEA

i I

FILME
Vineri 2 lebruarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Cerul începe la etajul 111; Re
publica : Contele Bobby, spai
ma vestului sălbatic; LONEA 
— Minerul: Subteranul; 7 No
iembrie : Nu sînt demn de ti- 

' -ne; ANINOASA: Marele res
taurant; VULCAN: Testamen
tul incașului; LUPEN1 — Cul
tural: French Can-Can; BĂR- 
BĂTENI : Denunțătorul.

este chezășia transportării 
cărbunelui.

din cauzele greutăților’pe 
întîmpinăm o constituie

. neritmicitatea producției minelor 
‘ — spun tovarășii Ardeleanu Vic

tor, directorul și ing. Voiculescu 
Vasile, inginerul șef al prepara- 
ției Lupeni. La începutul fiecărei 
luni, extracția cărbunelui merge 
slab pentru ca spre încheierea ei 
să se dea asaltul... Rezultatul : în 
prima parte a lunii rămîn vagoane 
neîncărcate, plătindu-se penalizări, 
iar în a doua jumătate cerem va
goane în plus și bineînțeles plă
tim comenzile suplimentare I Dacă 
ar veni producția ritmic, și spă
larea, expedierea s-ar face ritmic.

Care ar fi soluția pentru asigu
rarea ritmicității transportului căr
bunelui, îneît acest proces să nu 
mai afecteze activitatea exploatări
lor, a preparațiilor ?

Iată cîteva păreri.
— Combinatul carbonifer să în

chirieze un parc suficient de va
goane pentru • transportul în cir
cuit închis a cantităților de cărbu
ne destinate C.S. Hunedoara și ter
mocentralei Paroșeni — cei mai în
semnați beneficiari — spune ing. 
Maier Ioan, șeful R.C.M. Petro
șani. Atunci nu s-ar mai ridica pro
blema că vagoanele nu vin la timp 
sau sosesc murdare și trebuie cu
rățate — ele circulînd numai pen
tru cărbune !

— Este necesară asigurarea rit
micității producției pentru a nu se 
crea goluri la început și sfîrșit de 
lună la încărcarea 
nalizările suportate 
pentru „jocul" cu 
tă clar necesitatea 
cestei cerințe 
Victor, 
șani. De asemenea, C.C.V.J. tre
buie să-și pună la punct un dispe
cerat (serviciu informațional opera
tiv) care să cunoască și să îndru
me întregul transport de cărbune 
în interiorul bazinului nostru.

O rezolvare imediată reclama 
și problemele legate de „triunghiul 
dificil" — stația C.F.R. Vulcan — 
mina Vulcan, preparata Coroești 
— la care s-ar mai putea adăuga ne
cesitatea măririi capacității de des
cărcare a cărbunelui la termocen
trala Paroșeni — arată tov. Rădes
eu loan, șeful serviciului de trans
port al C.C.V.J. De multe ori acest 
„nod" încurcă lucrurile în așa mă
sură îneît devine imposibilă desfă
șurarea normală a transportului 
cărbunelui. Dar, înainte de toate, 
trebuie lichidate punctele de stran
gulare a transportului din așa zisul 
circuit închis.

Ritmicitatea transportuluri căr
bunelui trebuie să constituie 
o preocupare de seamă pen
tru Direcția comercială a C.C.V.J. 
și organele de resort ale C.F.R. De
ficiențele din unele 
ianuarie trebuie să 
unităților în cauză, 
gate să ia măsurile 
cate pentru evitarea lor în urmă
toarele luni. Creșterea continuă a 
producției de cărbune ridică nece
sitatea unui studiu cuprinzător care 
să prevadă atît 
rioada imediat 
pentru perioada 
prin intrarea în 
capacitatea, a seriei de mine 
aflate în prezent în deschidere — 
Paroșeni, Livezeni, Bărbăteni, — se 
vor pune noi probleme în acest 
domeniu I

t

zile ale lunii 
dea de gîndit 
ele fiind obli
cele mai indi-

măsuri pentru pe- 
următoare cît și 

de după 1970, cînd 
funcțiune, cu toată 

noi

La tragerea concursului Pro- 
noexpres nr. 5 din 31 ianuarie 
1968 au fost extrase din urnă 
următoarele numere ■

Fxtraqerea l-a : 40 46 24 18 
29 47.

Numere de rezervă : 23 44.
Extragerea a Il-a : 1 40 20

5 12 39.
Numere de rezervă : 49 8.

vagoanelor. Pe- 
de C.C.V.J. 

vagoanele ara- 
îndeplinirii a- 

spune ing. Iloiu 
șeful stației C.F.R. Petro- 

De asemenea,

O nouă piesă
în repetiție
„Echipajul D-685" — așa se in

titulează piesa lui Aurel Baranga 
pe caro o pi e • -to în prezent 
cercul dramatic al clubului din A- 
ninoasa. îndrumați de instructorul 
Lany Emeric, artiștii amatori ani- 
noseni repetă cu asiduitate în fie
care săptămînă.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ
PETROȘANI

Execută centricubâri pompe de in
jecție pentru tractoare.

Comenzile vor îi adresate între
prinderii în str. 6 Martie nr. 36.

Caracteristic în evoluția vremii 
de ieri a fost procesul accentuat 
de încălzire, resimțit atît la Petro
șani cît și la Paring. Temperatura 
aerului a fost de plus 5 grade 
(maxima) la Petroșani și de minus 
1 grad (maxima) la Paring. Aici

stratul de zăpadă măsoară în pre
zent grosimea de 110 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
ORE: Vremea se va menține 
continuare frumoasă, cu cerul 
mult senin. Vînt slab pînă la 
trivit din sectorul vestic.

DE
în 

mai 
po-

Expunere privind 
în minerit

In după-amiaza zilei de 23 ia
nuarie, la clubul din Vulcan, ingine
rul Feves Ludovic a prezentat o ex
punere cu privire la noutățile teh
nice de la mina Vulcan. Expune
rea a fost precedată de o informa
re cu privire la vizita făcută de 
șeful exploatării, ing. Dumitru Pop- 
canăș în bazinele carbonifere din 
Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia și Polonia, prin care a îm
părtășit celor peste 200 de parti
cipant! — ingineri, tehnicieni, mi-

(Urmare din pag. 1)

activitatea ?" am primit răs
punsuri care, de asemenea, vi
zează stări de lucruri stînje- 
nitoare. „Depunem eforturi ca 
să reparăm la timp un utilaj 
venit de la cine știe care ex
ploatare minieră cu’'specifica
ția că e urgentă dar de cele 
mai multe ori comenzile exe
cutate stau neridicate și cîte 
2 luni de zile micșorîndu-ne 
spațiul de lucru". Un astfel de 
răspuns n-are nevoie de multe 
comentarii. El denotă că oa
menii din secția reparații me
canice pun la îndoială serio
zitatea celor care solicită re
pararea respectivelor utilaje 
uitînd apoi să Ie ridice. Răs
tălmăcit, el ar suna cam așa: 
„de ce citita grabă în repara
rea unor utilaje de care ni
meni n-are nevoie urgentă" ?

E interesantă deducția ce se 
poate face din răspunsurile 
primite de la secția turnăto
rie. La întrebarea : „doriți să 
vă fie numele cunoscut?" răs
punsul a fost : „Nu dorim" — 
de la trei din cei patru in
terlocutori, deși răspunsurile 
date la celelalte întrebări ale 
anchetei nici nu dreg nici nu 

e una
mai grele ale uzinei, 
indică existenta în 
unui climat de neîn- 
de teamă de urmări 
cînd omul și-ar spu-

strică. Și doar secția 
din cele 
Aceasta 
secție a 
credere, 
în cazul

unele noutăti

neri. șefi de brigadă și de schimb 
— din experiența înaintată a mine
rilor din țările vizitate.

Pe marginea informării și a ex
punerii, o serie de participant! au 
pus întrebări și și-au exprimat pă
rerile cu privire la posibilitățile de 
introducere a unor noi utilaje și 
metode de exploatare la mina Vul
can, în scopul ridicării productivi
tății muncii și a reducerii prețului 
de cost.

C. MARCAU

O 
la 
în

secție 
punct 
uzină, 

de aici

ne deschis părerea. N-ar fi in
teresant de știut, pentru con
ducerea uzinei ce anume ali
mentează acest climat ?

Secția mecanică e 
destul de bine pusă 
după cum se spune 
Răspunsurile primite
vădesc existenta unui climat 
de munca neviciat de suspi
ciuni, de neîncredere în for
țele proprii sau în capacita
tea de muncă și gîndire a o- 
mului de alături. La întreba
rea „Care sînt relațiile dv. cu 
colegul de munca de alături" 
Trif Viorel, un tînăr lăcătuș 
ajustor, răspunde: „Colegii 
mei Radu și Tripon sînt mai 
vîrstnici ca mine dar nu se 
uită la mine de sus. Am în
vățat atîtea lucruri bune de la 
ei". Răspunsurile la această 
întrebare primite din secția 
mecanică, gravitează în jurul 
noțiunii de „climat psihologic 
sănătos".

Este de remarcat faptul că 
acolo unde condițiile de cli
mat sînt bune, răspunsurile 
sînt relativ unitare. In secțiile 
unde există contradicții sau a- 
nimozități, răspunsurile sînt 
toarte variate ca nuanță. Dacă 
prin acest sondaj de început 
vom fi reușit să atragem a- 
tenția asupra unor stări de 
lucruri care scapă observației 
conducătorilor de producție, 
înseamnă că am realizat un 
cîștiq ce merită osteneala.

>1



2 STEAGUL ROȘU

RezAiltate bune în activitatea 
vînătorilor

Personalul de pază salariat 
și membrii vînători ai Filialei 
A.G.V.P.S. Petroșani au depus 
în luna ianuarie a. c. o rodni
că activitate de ocrotire și 
valorificare a vînatului cu par. 
In această lună, pe terenurile 
aflate în folosința filialei au 
căzut trei lupi.. 70 de vulpi, 
10 pisici sălbatice și 4 viezuri. 
In acțiunea de combatere a 
animalelor răpitoare s-au evi
dențiat îndeosebi paznicul 
Mang Nicolae, care a împuș
cat 2 lupi, 10 vulpi și 10 pi
sici sălbatice și vînătorul An- 
draș Crăciun din comuna Ba- 
ru Mare cu un lup, care pro
dusese însemnate pagube în 
șeptelul cooperativelor agri
cole de producție din raionul 
Hațeg.

Tot în luna ianuarie filiala

Petroșani a predat în cadrul 
planului de valorificare la ex
port, 21 mistreți. Cea mai în
semnată contribuție la reali
zarea sarcinilor de plan ale 
filialei la carne de vînat au 
adus-o paznicii Băbușca Petru, 
Costea Vaier, Stoica Petru, 
Stanciu Iosif și vînătorii Mi- 
clăuș Dănilă, Cocolan Constan
tin, Corbei loan 1 si Stoica 
Nicolae.

Avînd in vedere faptul că 
stratul gros de zăpadă îngreu
nează posibilitățile de procu
rare a hranei de către cer- 
\ idee, pentru a veni în ajuto
rul acestora, personalul filialei 
a distribuit în terenuri și hră
nitoare însemnate cantități de 
fîn și frunzare.

PETRU COSTOl

Cu ce probleme vin uneori oamenii 
la comisia de împăciuire

Comisiile de împă
ciuire au menirea de a 
sprijini organele locale 
ale administrației de 
stat, participînd nemij
locit la rezolvarea u- 
nor probleme sociale. 
Pentru a soluționa ono
rabil, pe cale de înțe
legere, de convingere, 
unele conflicte ce se 
ivesc între cetățeni, 
membrii comisiilor de 
împăciuire stau de vor
bă cu oamenii, le ana
lizează faptele comise, 
le dau îndrumări, îi 
sfătuiesc să restabi
lească între ei rapor
turile de înțelegere și 
respect reciproc.

In anul 1967, cele 
două comisii de împă
ciuire de pe lîngă Sfa
tul popular Lupeni au 
analizat 287 de cazuri 
dintre care au rezolvat 
favorabil 65 la sută.

Multe din cererile de
puse la comisiile de 
împăciuire se refereau 
la injurii, loviri, ame
nințări, majoritatea să- 
vîrșite în jurul sau du
pă un pahar de băutu
ră. Unii cetățeni s-au 
împăcat. Așa au fost 
Sebestvn Ana, Bota Le
titia, Constantin Radu. 
Poiană Ion, Apreoteasă 
Gheorghe și alții. Au 
existat însă și din cei 
„bățoși", cum se spu
ne, care au umblat fără 
rost zile în șir pe la 
sfat cerînd dreptate 
cind în realitate nu a- 
veau. Intre aceștia s-au 
aflat : Csurga Agneta, 
Kristof Iuliana, Lukacs 
Ileana. Au mai fost și 
alții care s-au certat 
din motive minore apoi 
au venit la comisiile 
de împăciuire să li se 
facă dreptate. Au bă

tut drumurile, au pier
dut din timpul lor, de 
lucru sau liber, au 
frustat de timp prețios 
și pe alții care trebuiau 
să-i asculte, să-i lămu
rească, să-i facă să în
țeleagă unde și cine a 
greșit.

Aș recomanda „clien- 
ților" comisiilor de îm
păciuire să se gîndeas- 
că mai bine înainte de 
a da fuga la sfat cu 
tot felul de lucruri ne
serioase, sa nu uite ca 
timpul tuturor e pre
țios și trebuie folosit 
cu maximum de efi
ciență la fiecare loc de 
muncă.

Emil TETILEANU
Președintele comisiei 
de împăciuire nr. 1 de 
pe lîngă Sfatul popular 

Lupeni

Spitalul unificat Petriîa. Medicul internist Balea Maria consulta 
starea sănătății minerului Vichenle Iacobeni.

„NOTA ZERO
LA PURTARE-

Un colectiv de 20 de elevi de 
la Liceul din Uricani a început 
petițiile în vederea punerii în sce
nă a piesei „Nota zero la purtare" 
de Octavian Sava și N. Stănescu. 
Pregătirile se desfășoară de două 
ori pe săptămînă sub conducerea 
profesorilor Sîrbușca Dumitru și 
Murgu Virgil.

Elevi la muncă patriotică
Din inițiativa Sfatului popular al 

orașului Petrila și a conducerilor 
școlilor generale din localitate, 
peste 300 de elevi au participat 
duminică la o acțiune de munca 
patriotică pentru curățirea zăpezii 
și gheții de pe străzile principale 
ale orașului. Cei peste 300 de elevi 
din clasele VI—VIII au prestat 
1 000 ore de muncă patriotică.

(Urmare din pag. 1)

,,Brâncuși — reprezentant al geniu
lui poporului nostru" (cl. VIII-a 
B); „Modestie, timiditate, îngimfa- 
re" (cl. X-a A); „Prieteni și prie
tenie" (cl. X-a B), sau ciclul de 
lecții în sistem despre „Cadrul com- 
poi tării civilizate" (cl. XI- a B). 
Ceea ce am vrea sa mai subliniem 
e că multe din aceste teme au fost 
sugerate chiar de către elevi fapt 
care va da un plus de eficiență 
orelor de dirigenție. Trebuie însă 
relevat faptul că există încă zone 
neexplorate suficient, că experien
ța căpătată nu e folosită corespun
zător. E adevărat, s-au făcut unele 
încercări de a afla părerea elevi
lor, dorințele lor asupra subiectelor 
ce ar trebui tratate, în orele de di
rigenție. Cel mai bun mijloc de a 
da maximum de eficiență orelor e~

L A
ducative îl constituie cunoașterea 
preocupărilor elevilor și, pe aceas
tă bază, crearea posibilităților și 
modalităților interesante de mani
festare, oferindu-le teme cu o ma
re valoare socială. Iar acestea să 
nu vizeze pur și simplu doar pro
bleme exterioare, de suprafață, ci să 
antreneze profunde zone ale vieții 
psihice ale elevilor, să conducă Ia 
formarea unor trăsături de carac
ter cum sînt : demnitatea, cinstea, 
originalitatea autentică etc.

O altă zonă care ar trebui mai 
adînc explorată la Liceul oln Vul- 
can ar fi aceea a cercurilor școla
re : artistice, sportive, științifice. 
Unele din acestea cum sînt cele 
de literatură, matematică. fizică, 
chimie, științele naturii desfășoară 
o activitate interesantă dar cunos
cută uneori insuficient de elevi. 
Acest lucru face ca la activitatea

acestor cercuri să participe un nuc 
măr mic de elevi. Considerăm că 
activitatea cercurilor elevilor nu-și 
poate atinge pe deplin scopul daca 
ea nu are în vedere și problema 
integrării elevului în sistemul u- 
nor deprinderi, care ar putea cons
titui o bază de plecare pentru ale
gerea viitoarei profesii. De aceea 
activitatea acestor cercuri trebuie 
să fie concepută și dezvolt pe 
ideea orientării profesionale.*

Firește, s-ar putea discuta și des
pre alto aspecte ale muncii educa
tive desfășurate în cadrul Liceului 
din Vulcan. Ceea ce am dori insă 
să rețină atenția cadrelor didacti
ce de aici, este ca întregul ansam
blu de cerințe și exigențe, toată 
munca educativă să se resfrîngă, 
neapărat. în rezultatele la învăță
tură ale elevilor. Gradul ridicat de 
pregătire al elevilor, volumul de 
cunoștințe profund .și temeinic a- 
cumulate este în fond ținta spre 
care se îndreaptă întregul proces 
instructiv-educativ din orice școală.

S P O R T ADUNATE...
(criptografie: 11,4,2,7)

MONOVERB 
(6-10)
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ORIZONTAL: 1) Sporturi — ... 
cu renume 2) Se înfăptuiește și 
prin sport — Ca focul Olimpului 
3) „1 400“ — Urzesc — Fript 4) 
Lucrează pămîntul — Are darul 
vorbirii — Căpetenie Ia turci 5) 
Patrie — Stînjenel — începe să 
alerge 6) Sportivul, înainte de toa
te — Matematician, fizician și 
filozof francez, descoperitorul le
gii fundamentale a hidrostaticii — 
Lucrare scrisă 7) La versificație — 
Prețuire in sport .’ — Hatîr 8) Cv 
mușchi oțeliți — Corp de litera
— Nichel 9) Pauză competițională
— Teren sterp 10) Plantă textilă
— Folosesc cuțitul — Glorificat 
11) Mediu sportiv — Prenumele 
unei discobole române 12) Te
matic — Posedă — Simbol olim
pic 13) Puternici — La telefon — 
Săvîrșesc un act nesportiv 14} Bun

pentru... sport — În
treceri cu miză. VER
TICAL : 1) Sportiv pe 
teren — Iși spune cu- 
vinlul în sport 2) Cin
stire — Repriză — Clei 
3) Se pune între ghili
mele — Floare de cimp 
— Locuință pliantă 4) 
Salva triumfului — 
Sportivi în defensivă;
5) Prefix — Măsură a 
timpului — Pivot la 
baschet ! 6) A delimita 
terenul de joc — Pro
nume — A plusa ! 7) 
Element indispensabil 
la schi — In vitrina 
cu trofee — Necesar 
în competiție 8) Refu
giu in pauza sportivă 
(pi.) — Picătură ! 9)
Ies la urmă ! — Ser

viciu medical — Statură 10) Situa
ții de moment — Pirpiriu — In 
capul coloanei 11) Spori cu... foc
— Dispozitiv necesar in laborator
— începe concursul 12) Conjunc
ție adversativă — Măsură de timp
— Dubiu 13) Țese — Acoperă te
renul — Tras cu forța 14) Trap și 
galop — Cele de indisciplină la 
sportivi se pedepsesc.

IOAN IUGA
Petroșani

SPAȚIOASĂ
(biverb : 9,4)

Proi. VICTOR IAȚENCO—Petroșani

PESCĂREASCA 
(Criptografie : 6,7,2,4)

Ing, A. SAIMAC — Petroșani

GOLF DE 
CUVINTE

DAN RAREȘ 
Petroșani

COPERTA 
LITERARA
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Cit de greu 
se poate tace, 
in realitate, 
,,pazâ“ la „ca- 
sâ“ și cit de 
ușor intr-un 
goli de cuvin
te... I

I. 1OAN
Petroșani

Prin anagramare veți 
afla numele unui renu
mit scriitor român și 
titlul unui roman al 
său.
I. IVANESCU— Lupeni

Dezlegările jocurilor 
din nr. 5684

Patraie : Orizontal și verti
cal: 1) Barată — Cabană 2) 
Aburit — Apărat 3) Rumena
— Pătată 4) Are — Săpată — 
Tuș 5) Țin — Ainarît — Ora 
6) Ață — Păsări — Sat 7) Cap
— Arătat — Tac 8) Apă — Ti
rană — Ana 9) Bat — Ațîțat

Ram 10) Arătos — Țarina 
11) Natură — Ananas 12) A- 
tașat — Cămașă; Proverbială 
(criptografie) : Cine împarte 
își ia parte mare; Monoverb : 
Inseparabil; Geografică (mono
verb) : Sînpaul; Școlară (crip
tografie) : învățare pe de rost; 
Triunghi: orizontal și vertical

C, Ca, Cal, Calc, Calea, Cal
can, Calcane, Calcaneu; Astro
nomică (monoverb) : Paralaxă; 
Cei 4 dezlegători și cele 7 
coifuri : Dacă nr. 4 ar Ii vă
zut la nr. 1 roșu, la nr. 2 roșu, 
la nr. 3 roșu, ar fi zis „știu" 
(alb — pentru că au fost nu
mai trei coifuri roșii). Dar el 
a văzut : fie roșu-roșu-alb, 
fie roșu-alb-roșu, fie alb-roșu- 
roșu, fie roșu-alb-alb, lie alb- 
roșu-alb, fie alb-alb-roșu și a 
spus „nu știu"; Dacă nr. 3 ar 
fi văzut roșu-roșu ar fi știut 
(alb), dar el a văzut fie alb-alb, 
fie roșu-alb, fie alb-roșu și a 
zis nu știu; Dacă nr. 2 ar fi 
văzut roșu, ar Ii știut (alb), 
dar el a văzut alb, deci : Nr.
1, bazat pe raționamentul ce
lorlalți, a a+s ȘTIU (ALB).
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Oare ridicarea nivelului li
>
T

privește
(Urmare din pag. 1)

numai pe muncitori ?
ze cunoașterea liniei po
litice a partidului este 
de a participa cu regu
laritate la o 
învățămîrit la 
fost încadrat, 
dia în mod
Pentru membrii de partid 
aceasta este, de fapt, o 
îndatorire statutară de 
cea mai mare impor
tanță. Daca minerul ca
re a muncit 8 ore în a- 
bataj, daca filatoarea ca
re a urmărit cu atenție 
,,nașterea" a milioane de 
metri de fire de mătase 
artificială, daca mecani
cul de locomotivă care

formă de 
care a 

de a stu- 
organizat.

a străbătut sute de kilo
metri de magistrale de 
oțel pot afecta timp 
pentru a studia și parti
cipa la învățământul de 
partid, apare într-o lu
mină care nu are nevoie 
de comentarii absența 
fizică și morală de la 
învățămînt a unor to
varăși cu munci de răs
pundere,
o pregătire

Cine 
răși ?

Sînt 
loan,
Stan Doru, 
de la Ș.C.S.M. (secretar 
de organizație de bază 
tov. Beraru Vasile), Lau-

rențiu Petru, secretarul 
comitetului de partid de 
la I.E.C. Paroșeni și 
unii studenți de la u- 
niversitatea de marxism
leninism din această 
nitate 
stantin, 
Fazekas 
Jianu,
Mesteacăn 
de la Spitalul 
Berceanu Ambrozie 
Năstase Constantin,
tiviști de la E. M. Lu
peni, Felea Mircea, șeful 
E.D.M.N., Gaiță Iosif de 
la T.C.M.M., Drig Con
stantin și Pienaru loan, 
de la comitetul orășe
nesc U.T.C. și alții care

să 
de 
au

majoritatea cu 
superioară, 

sînt acești tova-

tovarășii Matei 
Dicu Alexandru, 

Bitir Pavel

® Restricție la
Un tabel nominal în care 

sînt înscriși și semnează în 
dreptul numelor lor fiecare 
din cei 16 locatari de pe scara 
a Il-a a blocului III de pe 
strada Oituz, cartierul Aero
port, Petroșani, ne-a sosit la 
redacție însoțit de o scrisoare. 
Oamenii ne roagă sa publicăm 
scrisoarea lor în speranța că 

• va afla și I.L.L. Petroșani și 
’’e va rezolva doleanța. Facem 
.acest lucru.

Plătim cu regularitate lunar 
încălzirea centrală și apa cal
dă. Programul de apă caldă 
pentru scara noastră este mar
țea de la 
nerea de

ora 7 la 8,30 
la ora 17 la

și vi'
18,30.

— Da‘ mala de unde vor
bești ?

— De la tîmplărie.
—
— Alo centrala, am cerut 

lămpăria !
— ... vorbește!
— Cu cine să vorbesc, că 

nu s-a prezentat nimeni.
— Păi dacă vorbește cu de

pozitul, cum o să se prezinte.
— Cine vorbește ?
— Lămpăria 1
— om...

Ca la orice întreprindere, și 
la mina Lupeni există o cen
trală telefonică. Această cen
trală a fost revizuită și repa
rată pînă mai acum un an de 
către un personal din cadrul 
exploatării. Și mergea bine. 
Martori îmi sînt toți salariatii; 
mai puțin cei transferați. Tot
odată vreau să se știe că din 
personalul amintii, nici unul 
nu mi-e prieten. Asta așa, ca 
să n-avem vorbe. In momentul 
de față toate treburile legate 
de centrala minei Lupeni le 
fac salariuții P.T.T.R. Și cen
trala nu mai merge cum mer
gea. Deranjamente, bucluc și 
băieții - camfor. Cînd îi cauți 
sînt... pe teren. Abonat ii să se 
descurce și singuri că d-aia iau 
leafă. Intr-o zi, cînd m-am luat 
în „gură" cu ei, știți ce mi-a 
spus unul în timp ce învîrtea 
o șurubelniță mare 
meu ? Că „dacă nu 
la circuite, să nu 
Auzi vorbă ! Adică, 
pricep. Dar astă vară, mă rog, 
în concediu, cine a fost în

au cerut (în scris) 
urmeze universitatea 
marxism-leninism, 
fost aprobați de Biroul 
Comitetului orășenesc de 
partid și au 
se prezinte 
(o dată la 
mini !).

Citind această 
poate multi cursant) 
întreabă : oare ridicarea 
nivelului politic privește 
numai pe muncitori ?

In prezentul articol nu 
le putem răspunde. Să 
tragă fiecare concluziile.

Vom reveni insă, dacă 
va fi cazul, cu amănun- 

și despre alți tova-

21,35

Sîmbătă 10 februarie
FII E

22,55
23,10

(Petrescu
Banea 1

Carol),
Dalman 

loan,

,,uitat" sa 
la cursuri 
trei sapta-

școlari : Albatros18,00

Carol ANDRAȘ

se 
iar 
cu 
că

cern 
zi na

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE :

u- 
i Con- 
Costică, 

Soba 
Kurt, 

medici 
Lupeni, 

și 
ac-

apă caldă ? Vrnen 9 februarie

sub nasul 
te pricepi 
te bagi 1“ 

eu nu mâ

★
— Alo centrala, serve? te-mă 

te rog cu topografia.
— Aveți topografia.
— Alo, sînt gata graficele ?
— Cum o să fie gata. Dv. 

credeți că două mii de exem
plare se fac așa, pac-pac și 
gata ?

— Eu am nevoie de n’<mai 
două exemplare...

— Tovarășe dragă, noi 
primim comenzi așa mici, 
la o sută în sus, da.

— Stați puțin, eu am cerut 
topografia. Dv. cine sînteți ?

nu 
De

UNDE DAI
Deși este foarte puțin, mai 
pentru cei care lucrează 
mai dimineața, ca într-o 
și jumătate să faci și baie 
membri ai unei familii) și sa 
și speli, ne descurcăm totuși 
cumva. De la 1 ianuarie a. c. 
însă n-am primit apă caldă 
decît de trei ori și atunci in
suficientă. Se știe că la natura 
locurilor în care trăim și mun
cim avem mare nevoie de apă 
— de apă caldă — pentru a 
ne menține igiena corporală 
și curățenia locuințelor.

UN GRUP DE 16 LOCATARI

® Ghete nr. 37 !
menține pe. poziție, 
din anul trecut nu 

trebuie Înlocuite.

Iarna se
Cizmulițele 
mai rezistă,
In acest sens soția mea si fe
tița au mers la magazinul „Se
lect" din Petroșani. Zărind in 
galantar niște ghete Îmblănite 
foarte drăguțe, au renunțat la 
cizmulițe. Pînă la urmă au tre
buit să renunțe și ia ghete 
deoarece ele doreau nr. 37 și 
nu erau decîl... cîteva zeci de 
perechi nr. 35 și 36. Același 
răspuns l-au primit și la ma
gazinul din centrul Petroșaniu-

fili. Se naște, firește, întrebarea : 
de ce, dacă numerele 37—38 
sînt mai mult solicitate, nu 
fac și comenzi mai mari, 
numerele 34—35—36 stan 
zecile în magazin ? Cred
vînzătoarele, gestionarii maga
zinelor sînt primii care cunosc 
cerințele cumpărătorilor și ei 
ar trebui să iacă comenzile 
pe măsura acestor cerințe. In 
felul acesta cîștigă și popu
lația și comerțul. Altfel ni
meni nu cîștigă.

Salt
spre afirmare

STAREA

(Urmare din pag. 1)

vremea s-a menținut 
cu cerul mai mult 

maxime au

caldu- 
senin. 

oscilat

— 12,00 Jocurile olimpice 
de iarnă. Patinaj viteză; pro
ba de 500
— Curs de
a 2-a).,
— Pentru 
revistă literară.

18.30 — Jocurile olimpice de iarnă. 
Hochei : U.R.S.S.—S.U.A.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Studioul muzical. Cultura 

muzicală de-a lungul timpu
lui.

20.30 — Tainele profesiunilor.
21,00 — Reflector.
21,20

metri — femei, 
limba rusă (lecția

Q Ț

i:\de
FOILETON

CRAPĂ“

— Jocurile olimpice de iarnă. 
Rezumatul filmat al competi
țiilor zilei.
— Film artistic: Profesorul 
Fabre.
— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

circuit ? Eu am fost, e bine ? 
Și aflați că pe tot circuitul 
n-am avut nici o încurcătură. 
La centrala lor în schimb, cir
cuitele sînt uneori mai mult... 
scurtcircuitate. Și la drept vor
bind trebuie să spun că de 
vină mai sînt citeodată și cen
tralistele și cred că asta re
cunosc și ele cu mențiunea: 
„în perioadele de vîrf...". Ca 
atare dacă voi mai cere pe șe
ful secției cazane, sper să 
nu-mi dea legătura cu... dracul.

In concluzie, „una peste alta", 
dă naștere la niște 
de toată frumsețea :

convorbiri

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Oameni în rulotă; Republica : Sfi
darea ; PETRILA: Sus mîinile dom
nilor polițiști; LONEA — 7 Noiem
brie : Femeile; Minerul; Sindbad 
marinarul ; VULCAN : Subteranul; 
LUPENI : Reîntoarcerea lui 
couff; BARBĂTENI : Angelica 
regele.

O Timp frumos.

— Aici 
șani.

— ... ? 1

e Tipografia Petro-

★
alo 1------------ Nimic.— Alo,

Alo — — — „Transmitem co
tele apelor Dunării". Ei drăcie, 
asta de unde mai vine ?

— Alo centrala... Nu ești 
drăguță să cauți un post cu 
muzică ? Poate îl prindem pe 
Adamo.

— Tovarășe, vă rog stația 
de pompe.

— Aveți legătura.
— Alo stația ?
— Care stație ? Aici maga-

I

să a-

— Alo centrala... dă-mi te zinul.
rog lămpăria. — Care magazin ?

— Alo, cum stați cu ben- — Magazinul de pompe fu
zina ? nebre !

— Pînă sîntem în picioare, — Mă scuzați. Nu de dum
cred că ne-ajunge, că la noap- neavoastră aveam nevoie.
te vorba aceea, visele merg — Nu face nimic tovarășe.

N-aveți nevoie acum, o 
veți,

benzină.
Te ții de șotii, băl rine, 
vorbind serios, ce ne fa- 
dacă nu ne-ajunge ben- 
pentru schimbul III ?
Păi eu aș zice să se des

ființeze schimbul III. Să lu
crăm numai în I și II și-atunci 
nu mai e nevoie de lămpi in 
mină, mai ales că de-acuma 
ziua s-a mărit.

— Uite ce e, tovarășe, la- 
să-te de bancuri și spune-mi 
stocul exact la benzină I

— In 
mă tot 
zina că 
iău nu
ce nu vorbiți cu 
lampărie ?

$i 
două 
ăsta 
dici 
fac, 
trele

ai 
de

vreo
genul

— In general, în sectorul nostru 
domnește optimismul, oamenii sînt 
animați de dorința de a săvîrși fap
te demne, de a se afirma — ne de
clară prim-maistrul miner Constan
tin Mihai, secretarul comitetului 
de partid pe sector. Și-n sprijinul 
afirmației sale ne enumără mai 
multe fapte: în sector absențele 
s-au redus substanțial, disciplina 
s-a întărit, în fiecare brigadă, la 
fiecare loc de muncă domnește spi
ritul de emulație, hotărîrea ca 
noul an colectivul 
ocupe un loc de 
sectoarelor minei.

— Și încă ceva
încheic-re secretarul de partid. 
7 ani la sectorul nostru s-au perin
dat vreo 10 șefi de sector. De data 
asta avem un șef din mijlocul nos
tru • un 
nul Ursu 
reușit un 
avut mai
gat oamenii, 
știut să-i înflăcăreze.

In Lectorul II al minei Vulcan 
există -i greutăți. Ni s-a vorbit 
despre ele. Insă conducerea secto
rului. organizația de partid sînt în 
măsura să mobilizeze oamenii la 
în’ inqerea lor, să le tonifice ener
gia în fata vicisitudinilor.

Și aceasta nu e puțin. Dim- 
potrixă — este chezășia unor în- 
•jptuiri și mai mari.

Ieri,
roasă,
Temperaturile
între plus 7 grade la Petroșani și
plus 5 grade la Paring. Zăpada de 
la Paring continuă să fie favora
bilă pentru practicarea schiului.

ECOURI

© Cer variabil.

Vînt slab din sectorul nordic.

în 
sectorului II să 
cinste în rîndul

— ne spune în
In

tînar inimos — tehnicia- 
Virgil. In scurt timp el a 
lucru pe care ceilalți l-au 
puțin in vedere : a cîști- 

s-a apropiat de ei, a

definitiv nu știu ce 
luați pe mine cu ben- 
eu la fierăstrău și ]i- 
folosesc așa ceva. De 

cei de la

TOT DESPRE PROBLEMELE
.................. DILJAMINERILOR

0 cerință rezolvată

conducerea mine

In răspunsul trimis redacției pri
vitor la articolul ,,Dincolo de „Bun 
venit" sau cum sînt primiți noii 
angajați ai minei Dîlja" apărut în 
27 ianuarie a.c„
Dilja recunoaște că fluctuația mar. 
de efective din cadrul exploatării 
din trimestrul IV 1967 se datorește 
intr-adevăr în bună parte faptului 
că exploatarea nu a avut un că
min corespunzător.

Pentru soluționarea acestui nea
juns, în urma a numeroase inter
venții, s-a reușit ca într-un bloc 
cu încălzire centrală din car
tierul Aeropoit să se amenajez» 
un cămin cu 186 de locuri în care 
sc- pot asigura condiții corespunză- 

J loare de cazare, de odihnă sala- 
riaților minei. In cămin a fost des- 

i chisă și o sală de lectură cu o biblio

lecă volantă. In viitor căminul va 
fi dotat cu un aparat d<- ladio.

Se intîmpină însă greutăți din 
cauza că noul cămin n-a putut ii 
asigurat cu cuiere și dulapuri sufi
ciente. In această problemă se aș
teaptă ajutorul C.C.V.J.

Se preconizează amenajarea a 
încă unui cămin cu 150—200 locuri 
în strada Cuza Vodă.

Pînă cînd ritmul de melc 
la baia minei Dîlja, 
tovarăși de !a T.C.M.M. ?

In ce privește baia muncitorilor, 
ituația nu s-a schimbat, ni se adu

ce la cunoștință. Tot ce s-a putut 
.'ace : s-a mărit spațiul pentru păs
trarea hainelor cu încă 80-100 lo
curi. Totuși, condițiile în care tac 
baie salariatii minei Dîlja sînt încă

mai... tîrziu.

uite așa, dacă 
trei convorbiri

îți trece pofta să mai ri- 
receptorul. Unii știți ce 
mai nou ? Deschid feres- 
și strigă unul la altul.

Cei cu „căciula sub muscă"
ar trebui să stea pe recepție, 
poate prind vreo vorbă de 
„duh" drept aluzie la activi
tatea lor. Și, în general, ar fi 
bine să-și bage „fișele-n" cap 
și să pună centrala pe picioa
re că acuma-i Ia pămînt!

A zis cineva, ceva ?

NICU POPA

necorespunzătoare, iar lucrările la 
baia nouă nu se fac în ritmul ne
cesar deși, in acest sens, conduce 
rea minei s-a adresat tuturor orga
nelor superioare. Conducerea minei 
solicită și cu această ocazie impul- 

• sionarea lucrărilor lâ baia munci
torilor de către T.C.M.M.

Oare de ce nu înțeleg tovară
șii din conducerea Grupului 
T.C.M.M. doleanțele justificate ale 
minerilor dîljeni ?

Calitatea meniurilor 
de la cantina minei depinde 
și de comerț

In răspunsul trimis redacției sînt 
enumerate măsurile luate în cursul 
anului trecut pentru rentabilizarea 
cantinei și îmbunătățirea calității 
meniurilor. In prezent cantina are

OflESS «HOtE»

150 de abonați și numărul lor poa
te crește, ceea ce va asigura ren
tabilizarea și îmbunătățirea calită
ții meselor în continuare. Se recu
noaște totuși de către conducerea 
minei că, costul meselor servite 
este încă ridicat. Și aceasta în pri
mul rînd datorită O.O.V.L.F. care 
livrează cantinei mărfuri complet 
necorespnnzătoare. De exemplu., 
cartofii trebuie aruncați în propor
ție de 50 la sută. La fel ceapa este 
înqhețată, alterată.

Socotim juste reproșurile gospo
darilor minei Dîlja si invităm tova
rășii de la O.O.V.L.F. să privească 
cu răspundere sporită aproviziona
rea cantinei minei Dîlja.

„Prin măsurile enumerate și prin 
altele ce se vor lua pe viitor în 
vederea îmbunătățirii continue -a 
condițiilor de trai ce le oferim noi
lor angajați, considerăm că vom 
putea face față cerințelor de creș
tere a efectivelor necesare minei 
Dîlja, se arată în încheierea răs
punsului. De altfel, rodul acestor 
masuri poate fi relevat de pe acum 
putînd menționa un fant promiță
tor : în luna ianuarie efectivul mi
nei Dîlja a crescut cu 130 munci
tori".
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„FLĂCĂRILE MÎNIEI POPULARE*
(n aceste zile, cînd pămintul eroicului popor al Vietnamului 

de sud este cuprins de la un capăt la altui de flăcările mîniei 
populare, nimic nu redă mai pregnant atmosfera de panică a in- 
tervenționiștilor americani decît deruta ce domnește în comuni
catele transmise prin radio. Se încrucișează apelurile de ajutor, 
chemări ce nu vor primi răspuns niciodată, directive către cen
tre provinciale și posturi de comandă ce au amuțit pentru tot
deauna. Pe toate lungimile de undă ale stației corpului interven
tionist se aud vocile alarmante ale crainicilor americani. Ele con
turează o situație critică nemaiîntîlnită pînă acum și care se ac
centuează mereu, agresorii făcînd față din ce în ce mai greu marii 
lupte populare ce a cuprins

provocat 
locuitori 
au fost

patrioti-

intreaga țară.

Ședința Prezidiului 
Consiliului de Miniștri
al U. R. S. S.

In acest context al situației mi
litare, confuzia și dezorganizarea 
s-au instaurat din primul moment 
în rîndul Administrației și armatei 
Saigoneze. In condițiile pierderii 
contactului cu capitala și sub pre
siunea revoltei populare, care de la 
o reacție în lanț s-a transformat 
într-o adevărată explozie generală 
a mîniei și nemulțumirilor profun
de, organele administrației s-au 
dezagregat la toate eșaloanele, ma
sele de cetățeni luînd controlul 
asupra orașelor și altor centre ur
bane, organizînd pe loc propria lor 
administrație patriotică și democra
tică. In viata politică, alături de 
F.N.E. au apărut și alte organizații 
patriotice naționale în jurul cărora 
s-au strîns largi pături ale popu
lației, susținînd programul politic 
al F.N.E. care exprimă interesele 
vitale ale națiunii. La Saigon pa- 
Lru cartiere au fost în întregime 
eliberate, comitete populare acti- 
vînd aici ca adevărate organe ale 
puterii. In sprijinul lor stau peste 
100 000 de locuitori înarmați. In 
importanta localitate din apropie
rea capitalei, Cholon, domnește a- 
ceeași situație. Deasupra orașului 
Hue, fosta capitală imperială, al 
doilea centru ca importantă din 
Vietnamul de sud, flutură steagul 
F.N.E. Organizația patriotică de 
aici — Alianța națională pentru 
democrație și pace — a lansat un 
apel întregului popor să răstoarne 
regimul trădătorilor Thieu și Ky și 
a cerut retragerea trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud. In re
giunea platourilor înalte, zona eli
berată s-a lărgit, fiind inclusă și 
importanta provincie Ban Me 
Thout, iar capitalele altor provin
cii, cum ar fi Pleiku, Cong Turn, 
au fost parțial cucerite, luptele 
continuînd cu înverșunare. Și fap
tul cel. mai semnificativ este că re
gimul saigonez a fost lipsit în toa
te aceste zile de principalul său 
atu, armata de sute de mii de oa
meni, în cea mai mare parte recru
tați cu forța, și care s-a dizolvat 
rapid — unități întregi depunînd 
armele sau dezertînd. In multe ca
zuri, ostașii au trecut cu tot echi
pamentul de partea forțelor popu
lare. Asa s-a întîmplat pînă acum 
cu trupele din 169 de posturi mili
tare In localitatea Soc Trang, un 
batalion întreg a pornit din proprie 
inițiativă la răsturnarea adminis
trației de aici. Se lărgește astfel

noua etapă a luptei popu- 
Sud reprezintă 
început a fost 
întreprinsă de

un proces 
marcat de 
F.N.E. In- 

cu entu- 
mi-

Bombardamentele au 
moartea a circa 1 000 de 
ai orașului, iar alți 1 500 
răniți.

Conducători ai forțelor
ce aflați în zonele eliberate ale 
Saigonului, relatează agenția France 
Presse, declară ca „ofensiva gene
rală a fost declanșată și noi o vom 
duce pînă la capăt, pînă la obține
rea independenței țării". Pentru 
oricine parcurge străzile Saigonu
lui, adaugă agenția citată, nu e- 
xistă nici o îndoială că forțele pa
triotice care controlează în prezent 
numeroase cartiere se bucura de 
sprijinul direct al populației și sînt 
decise să rămînă la Saigon.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Moscova a avut loc o ședință 
Prezidiului Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în cadrul căreia au fost 
aprobate rezultatele lucrărilor ce
lei de-a doua sesiuni a Comisiei 
permanente mixte sovieto-franceze.

Comisia a examinat problemele 
colaborării în domeniul televiziu
nii în culori, energiei atomice, cer
cetării spațiului cosmic, precum și 
relațiile comerciale și activitatea

La
a

rapid frontul unității întregului po
por împotriva intervenției S.U.A. 
pentru salvgardarea naționala. Pre
sa și observatorii din Hanoi subli
niază că 
lare din 
al cărui 
ofensiva
treg poporul a răspuns 
ziasm apelului F.N.E. Cei 14 
lioane sud-vietnamezj s-au ridicat 
la lupta împotriva trupelor inter- 
venționiste și ale regimului fanto
mă de la Saigon pentru un Vietnam 
independent, democrat și pașnic. 
Așa cum subliniază reprezentanții 
F.N.E. la Hanoi, drumul va fi greu, 
dur, plin de sacrificii însă el va 
conduce sigur la victoria definitivă.

Adrian IONESCU
Corespondentul Agerpres la Hanoi

★
SAIGON 8 (Agerpres). — Uni

tăți ale Frontului National de Eli
berare din Vietnamul de sud au 
inițiat joi, a noua zi de la declan
șarea ofensivei generale, atacuri 
în diverse localități din Vietnamul 
de sud. Activitatea forțelor patrio
tice s-a făcut simțită îndeosebi la 
Khe Sanh, unde garnizoana ameri
cană încercuită a fost supusă unor 
puternice bombardamente de arti
lerie, mortiere și rachete.

In vechea capitală imperială, for
țele patriotice au lansat 
nopții de miercuri spre 
atacuri simultane asupra 
deținute de batalionul 1 
terie saigonez. La Hue, 
genția Associated Press, 
ai Universității din oraș 
rolat 
tice.

Lupte violente se desfășoară în 
cartierele saigoneze Vuon Lai, Binh 
Tien, Cau Tre și Phu Tho, la Rach 
Cat, Binh Leng, Binh Tay. Toate 
căile de comunicații care duc spre 
Saigon au fost tăiate, inclusiv șo
selele 4 și 5.

Agenția U.P.I., citînd surse ofi
ciale, relatează că asupra orașului 
Ben Tre din delta 
kong, unde 
mezi dețin 
americană a 
calibru, bombe cu napalm și ra
chete. „Autoritățile americane au 
ajuns la concluzia, scrie U.P.I., că 
distrugerea sistematică a orașului 
este singura modalitate de a In
fringe tenacitatea

în cursul 
joi două 
pozițiilor 

de infan- 
relevă a- 

studenți 
s-au în-

Îb rînd.urile forțelor patrio

fluviului Me- 
patrioții sud-vietna- 

pozițiile-cheie, aviația 
lansat bombe de mare 

bombe cu napalm și 
,,Autoritățile americane

partizanilor".

In legătură cu incidentul de la Thule

Comunicat oficial al guvernului danez

& WASHINGTON. Administrația 
aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic 
un raport în care arată că a fost redus la 
pe Lună, unde se proiectează să ajungă , 
Se apreciază că primii astronauți din S.U.A, vor 
sfîrșitul anului 1969.

LUPTELE Dl
Forțele armate ale Republicii A- 

rabe Yemen au respins un atac al 
detașamentelor regaliste în regiu
nea munților Eiban, transmite agen
ția M.E.N. La această operație au 
participat 3 000 de militari, unități 
de tancuri și artilerie. Jn timpul

$ ISTANBUL. — „Nici un pro
gres n-a fost realizat în problema 
rezolvării crizei cipriote, deoarece 
părțile interesate își mențin punc
tele de vedere", a 
Denktash, unul din 
tații cipriote turce, 
Istanbul, venind de

Denktash a asistat la New York 
la reuniunea Consiliului de 
ritate consacrată problemei ciprio
te și a avut convorbiri cu U Thant, 
secretarul general al O.N.U.

declarat Rauf 
liderii comuni
care a sosit la 
la New York.

Secu-

(Puternic incendiu 
la Chicago

Un puternic incendiu, urmat 
un șir de explozii, a distrus în 
tregime clădirea unei fabrici
mezeluri din Chicago. Cinci per
soane, dintre care doi pompieri, 
și-au pierdut viața, iar 76 au fost 
rănite.

de 
în
de

naționalâ pentru problemele 
a dat publicității 

numărul regiunilor de 
cosmonauți 
aseleniza

(N.A.S.A.)
cinci

primii americani, 
înainte de

N Y E MEN
a durat 24 de ore, auluptei, care

fost uciși 200 de regaliști și luați 
prizonieri 60. A fost capturată o 
însemnată cantitate de arme. Șo
seaua Sanaa — Hodeida este con
trolată în prezent de forțele repu
blicane și a fost deschisă traficului.

Arbitru „autoritar'*'*
de fotbal a încercat 
autoritatea urmărind 

cuțitul în mînă, un 
contestase o decizie

Un arbitru 
sa-și impună 
pe teren, cu 
jucător care
a sa. Incidentul s-a produs în cursul 
unui meci desfășurat la Mayobam- 
ba pentru „Cupa Perului". Un re
prezentant al oficialităților sportive 
locale a anunțat că va cere Fede
rației peruviene de fotbal anularea 
meciului și sancționarea arbitrului

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
La Copenhaga a fost dat publicită
ții un comunicat oficial în care se 
arată că noul guvern danez a exa
minat împrejurările prăbușirii în 
Groenlanda a bombardierului ameri
can ,,B-52" cu arme nucleare la 
bord. Comunicatul subliniază că, 
„guvernul danez este hotărît să 
obțină asigurări din partea guver
nului Statelor Unite pentru ca nici

nu fie depozi-o armă nucleară să 
tata în Groenlanda și ca neutralita
tea spațiului aerian al acestei re
giuni să fie respectată de către 
bombardierele atomice".

Comunicatul afirmă că prezența 
bombardierului american cu arme 
nucleare la bord, în apropierea lo
calității Thule, la 21 ianuarie, a 
fost datorată unui caz de forță ma
joră, aparatul fiind în dificultate.

© KHARTUM. — Situația s-a a- 
gravat brusc la Khartum, unde 
toate punctele strategice ale Capi
talei au fost ocupate de 
armate, relatează agenția 
Presse. Palatul prezidențial, 
guvernului, postul de radio 
instituții au fost ocupate 
mată și poliție, care au blocat ac
cesul parlamentarilor în Adunarea 
constituantă, după ce primul mi
nistru Ahmed Mahgoub a anunțat 
dizolvarea 
țării.

Noul

O dezmințire a Departamentului 
de stat al S.U.A

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
„Dean Rusk nu intenționează să 
viziteze în prezent capitala Coreei 
de sud", 
cuvint al 
al S.U.A., 
drul unei

a declarat purtătorul de 
Departamentului de Stat 
Robert McCloskey în ca- 
conferințe de presă. A-

ceastă dezmințire a fost necesară 
ca urmare a știrilor care circulau 
în capitala S.U.A., despre pleca
rea lui Rusk la Seul, după captu
rarea de către R.P.D. Coreeană în 
apele sale teritoriale a navei ame
ricane spion „Pueblo".

forțele 
France 
sediul 

și alte 
de ar-

Adunării constituante a

guvern libanez
8 (Agerpres). — La Bei-BEIRUT

rut a fost dată publicității joi di
mineața lista noului guvern liba
nez. Guvernul este condus de Ab
dullah Al 
funcția de 
portofoliile 
naționale.
de externe 
blemele emigranților și turismului 
a fost numit Fouad Butros. Minis
tru de interne este Soliman Fara- 
nija, iar Departamentele Justiției, 
Poștei și Telecomunicațiilor au fost 
încredințate lui Rashid Beidoun.

Noul 
pregăti 
văzute 
acestui

Yafi care, în afară de 
priim-ministru, deține și 

finanțelor și apărării 
Vicepremier, ministru 

și ministru pentru pro-

guvern are misiunea de a 
alegerile parlamentare pre
să aibă loc în primăvara 
an.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 269 (C.C.VJ.)

Camerei de Comerț franco-sovieti- 
ce.

Această colaborare a ajuns în 
prezent în stadiul înfăptuirii practi
ce a unor acțiuni comune. Se fac 
pregătiri pentru lansarea satelitului 
francez „Roșeau", cu ajutorul unei 
rachete purtătoare sovietice. Cerce
tări comune vor fi efectuate la ac
celeratorul de la Serpuhovo de lin
gă Moscova (70 miliarde electron- 
volți), folosindu-se camera france
ză cu hidrogen lichid „Mirabelle" 
Au început să-și desfășoare activi
tatea grupuri mixte de lucru în 12 
ramuri industriale din cele mai im
portante, cu scopul de a contribui 
la dezvoltarea schimburilor comer
ciale și de a asigura realizarea co
laborării economice și industriale 
pe termen lung.

SPANIA

Situație încordată 
în centrele
universitare

MADRID 8 (Agerpres). — Situa
ția din centrele universitare din 
Spania continuă să rămînă încor
dată. Facultatea de Științe Politice 
și Economice din Madrid, care a 
fost închisă la 7 ianuarie ca ur
mare a unor grave incidente, va 
continua sa rămînă închisă încă 
o săptamînă. Aproximativ 300 de 
ștudenți madrileni au manifestat 
miercuri (pentru a treia zi conse
cutiv), în 
zofie, în 
prezența 
facultăți.
la filozofie au declarat grevă pen
tru a protesta împotriva amenzii de 
25 000 de pesetas la care a fost 
condamnat de autoritățile locale
nul dintre colegii lor sub acu: .a 
că ar fi distribuit manifeste „sub
versive".

incinta Facultății de filo- 
semn de protest față de 
polițiștilor la intrarea în 
La Granada, studenții de

I-

OLIMPIADA ALBA
Proba de coborîre la schi 
a fost a minată

GRENOBLE 8 (Ager
pres). — Din cauza 
condițiilor atmosierice 
nefavorabile (furtună 
și ceață), proba de co
borîre (masculin) una 
din cele mai spectacu
loase întreceri ale O- 
limpiadei Albe nu s-a 
putut desfășura joi pe 
pista de la Chamrousse. 
Cu o oră Înaintea pro
gramării probei zeci de 
mii de spectatori s-au 
deplasat la pîrtie dor
nici de a urmări pa
sionantul „plonjon' al 
temerarilor schiori. Co
misia tehnică a fede
rației de specialitate a 
propus amî narea pro
bei. După cîteva ore 
de dezbateri, s-a stabi
lit ca proba de cobo
rîre (masculin) să se

ta 
oră. Dacă vre- 
continua să se 

nefavorabilă, 
coborîrea ur

să se dispute 
urmi nd ca 

manșă a stalo- 
uriaș să aibă loc

deslășoare astăzi di 
aceeași 
mea va 
mențină 
atunci 
mează i 
duminică, 
prima 
mului 
luni.

S-a 
parte 
duale 
drul competiției de pa
tinaj artistic. După des
fășurarea celor 5 exer
ciții impuse în clasa
ment pe primul loc se 
află sportiva 
Fleming 
1 062 puncte, 
urmată 
Seyfert 
nă) — 
Beatrix

încheiat prima 
a probei indivi- 
(iemei) din ca-

Peggy 
(S.U.A.) cu 

Ea este 
de Gabriele

(R. D. Germa- 
984,8 puncte și 
Schuba (Aus-

iriai 960 puncte. Cam
pioana europeana, ce
hoslovaca Hana Mas- 
kova se ailă pe locui 
■1 cu 913,2 puncte. Bea
trice Huștiu (România: 
ocupă locul 31, cu 671,5 
puncte. Slmbătă au loo 
exercițiile libere

Astăzi Jocurile Olim
pice programează pro
ba de 10 km schi (le- 
mei), patina) viteză 
500 m (femei), coboa
re non-stop (femeii și 
meciurile de hochei pe 
gheată : Suedia 
a Germaniei,
— S.U.A.
România 
(grupa B),
— Austria
șl Canada 
Germană (grupa . A).

— R.F. 
U R.S.S. 

(grupa A), 
— Franța 

Iugoslavia 
(grupa B) 

R. D.

Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 309 J


