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Jaloanele

unor înfăptuiri

rodnice
Ța minele, uzinele, pe șantierele Văii Jiului s-a 

încheiat o acțiune importantă : adunările generale 
ale salariațllor pentru dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1968. in adunările care au avut loc in 52 unități 
economice, 245 secții, sectoare, loturi au participai 
aproape 40 000 de salarlați. Muncitorii, inginerii, teh
nicienii unităților economice au luat cunoștință cu 
acest prilej despre bilanțul înfăptuirilor pe anul pre
cedent, despre indicatorii de plan mobilizatori care 
le stau în față in cel de-al Ireiiea an al cincinalului, 
au dezbătut și stabilii obiectivele pentru depășirea 
sarcinilor prevăzute precum și măsurile ce se cer 
aplicate în vederea creării condițiilor optime pentru 
realizarea indicatorilor de plan și 
asumate. In cadrul acestor adunări 
peste 2 000 de salariați, au vorbii 
rile anului trecut, despre rezervele 
tivitatea unităților, despre soluțiile 
torice ce se impun pentru o mai bună folosire a ba
zei tehnico-materiale, pentru perfecționarea organi
zării producției și a muncii și creșterea eficienței 
economice a activității unităților. Oamenii 
primat, de asemenea, optimismul, hotărîrea de a tra- 

r'i în viață integral sarcinile noului an, de a le 
si chiar. Această hotărîre, acest optimism robust 

caracteristic colectivelor de muncă din Valea Jiului 
îsi găsește expresia în angajamentele colectivelor. 
Pe baza angajamentelor luate în anul 1968 planul 
producției globale pe industria Văii Jiului va fi de
pășit cu 11 470 000 lei, ai producției marfă cu 8 615 000 
Iei, al producției 
9 630 000 lei, iar 
fice de materiale
Ia prețul de cost 
an vor fi date peste plan 50 000 tone cărbune, 11 milioane 
kWh energie electrică, 6 tone fire de mătase artifi
cială, 450 mc material lemnos, 70 apartamente și al
tele. Sînt obiective mobilizatoare — garanții date de 
minerii, energeticienii, filatorii, constructorii Văii 
Jiului că înfăptuirile economice vor fi și în acest an 
la înălțimea sarcinilor.

Iu sprijinul înfăptuirii acestor obiective s-au făcut, 
de asemenea, aproape 1 000 de propuneri care se re
feră, îndeosebi, la perfecționarea organizării produc
ției și a muncii, reducerea consumului de materiale 
și energie, folosirea mai judicioasă a forței de muncă, 
a timpului de lucru. Sînt propuneri valoroase — ex
presie a participării directe a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor la conducerea producției. Ca atare 
conducerile unităților, ^sindicatele sînt 
acorde atenția cuvenită, să urmărească 
traducerea lor în viață.

Adunările salariaților din unitățile
dat expresie hotărîrii colectivelor de muncă din Va
lea Jiului de a munci cu elan, cu inițiativă pentru 
a încheia anul J938 cu înfăptuiri noi, rodnice.

a angajamentelor 
au luat cuvîntul 
despre neajunsu- 
existente în ac- 
tehnico-organiza-

și-au ex-

marfă vîndută și încasată cu 
prin reducerea consumurilor speci- 
și energie, se vor realiza economii 
în valoare de 4 755 000 lei. In acest

datoare să le 
cu răspundere

economice au
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Puțul de extrac
ție și funicularul 
nou — mina 
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LA MBNA PETRILA

Zilele' trecute 
trila s-a

După un sfert de se
col de muncă, un om își 
ia rămas bun de la cei 
cu care a muncii, i-a 
îndrumat și învățat tai
nele meseriei, ieșind la 
pensie. O jumătate de 
viață de om — acesta 
esle bilanțul activității 
depuse de maistrul me
canic principal Papuc 
Stan la mina Lupeni, 
exploatare care s-a dez
voltat și s-a modernizat 
sub privirile lui. Apor
tul lui personal nu se 
poate transpune in cifre, 
dar ne apare la tot pa
sul. Sînt sulele și chiar 
miile de lucrări care 
au ieșit din mina mese
riașilor săi care purtau 
avizul maistrului Papuc 
„bun pentru subteran".

Tovarășul Papuc . Stan, 
nu a fost numai un 
maistru. A 
decît al ît : 
părinte și 
A muncit 
rență timp 
la atelierul minei. In 
timpul liber, maistrul se 
transforma în pedagogul 
prin mîna căruia au tre
cut nenumărate promoții 
de elevi ai școlilor pro
fesionale, astăzi munci
tori pricepuți și apre- 
ciați sau ingineri și ca-

de 29 de ani 
minei.

fost mai mult
un om, un

un pedagog.
cu per seve-

428 fruntași în 
întrecerea socialistă

la 
încheiat 

insignelor de fruntaș în pro
ducție pe anul 1967. Colec
tivele de la sectoarele Ill

«s

E. M. Pe- 
înmînarea

si XI investiții, 
un număr de 423 
maiștri, Ingineri 

exploatării, au

producție 
precum și 
muncitori, 
din cadrul
fost răsplătiți cu diplome și 
insigne de fruntași în între
cerea socialistă pentru apor
tul pe care l-au adus la suc
cesele exploatării în anul

trecut. Minerii șefi de briga
dă Stan Constantin, Ehache 
Chiriță, Szabo Carol, Bercea 
Constantin; electricianul Glo- 
deanu I iliu; lăcătușul Grecu 
Simion sînt doar cîțiva din
tre muncitorii pe pieptul că
rora au fost prinse steluțe 
purpurii.

BENEFICIARUL
DE INVESTIȚII

V

are si
9

obligații!

LUCRĂRILOR

Circumstanțe nocive
9

Medicii declară că în ali
mentația omului alcoolul nu-și 
are în nici un caz un rol al 
său, reclamat de organism. Și 
cu toate acestea oamenii con
sumă alcool. Unii chiar în can
tități ce le întunecă mințile.
T reaba lor, însă 
cînd consumatorul 
pătimaș de alcool 
(ca să nu-i spu
nem altfel) caută 

să convertească în 
copil, încercarea lui
culpă pe care semenii o bla
mează cu tărie.

Intr-una din. zilele trecute 
nc aflam întîmplător în unita
tea numărui 65 Alimentara 
din cartierul Ștefan din Lupem. 
Dintre toate raioanele magazi
nului. cel mai aglomerat era 
cei de băuturi Isi lua omul 
jumătatea sau sfertul, se re-

caturi
viciu pe 
devine o

Lingă ușă și... trage-/1 
moment dat, în maga- 

intrat o droaie de copii,

trăgea 
La un 
zin au 
cu ghiozdănașeie pe spate sau
subsuoară. Veneau sau se du
ceau la școală. Unul dintre 
băutori l-a luat amica/ de du

pă umăr pe unul 
dintre puști, „ia 
mă Țîcă și tu o 
gură de vinars". 
„Țîcă" însă re

fuză. Cel mare nu se lasă, in
sistă și pînă la urmă Țîcă se 
lasă înduplecat. Ce i-o ii spus 
ia școală învățătoarea ? Poate 
cam așa : 
duhnești a 
Și Țîcă o 
■'ămînt. El 
'.ara după
Dar dacă acolo se 
măsea...

„elev Țîcă 
zeamă de 
fi plecat 
intrase în
biscuiți „Eugenia".

trage la

de ce 
prune ?" 
ochii în 
Alimen-

I. c.

Realizarea în trimestrul 
sută din planul anual ae 
presupune pe lingă o bună orga
nizare a lucrului pe șantierele de 
construcții și o colaborare eficien
tă între constructor și beneficiar.

T.C.M.M. Petroșani execută și 
pentru mina Lonea ca și pentru 
celelalte exploatări miniere din Va
lea Jiului o seamă de obiective. 
Executarea acestor lucrări conform 
graficului de eșalonare este stîn- 
jenită însă de faptul că beneficia
rul — mina Lonea — nu-și respec
tă obligațiile privind predarea la 
timp a amplasamentelor. Situația 
la unele amplasamente se tergiver
sează încă din 
1967. Beneficiarul 
tenții : termenele 
lie respectate. Cum vor putea 
terminate la timp obiectivele ; 
gazia de materiale nr. 2,

J a 25 la 
investiții,

pentru reparat vagonete, silozul de 
cărbune, liniile de trolei și ame
najarea terenului din jurul puțu
lui, cînd amplasamentele acestor 
lucrări sînt ocupate de către mina 
Lonea cu diverse materiale și uti
laje ?

Ajutorul beneficiarului trebuie să 
se facă simțit în activitatea cons
tructorului, mai ales că 
incintei la mina Lonea 
rință imperioasă.

Predarea la timp 
prevăzute în planul 
anul 1968 înseamnă 
nului de către T.C.M.M. și asigu
rarea desfășurării unei 
normale a minei Lonea. Conduce
rii minei Lonea i se cere să ia mă
surile cuvenite pentru ca activita
tea constructorului să se poată des
fășura normal.

luna
are 

de

decembrie 
însă pre- 

predare sa 
fi 

ma- 
atelierul

SIMPOZIOANE
® Azi, ora 17,30, la clubul sindi

catelor din Vulcan, se va desfășu
ra o seară literară pe tema „Figtira 
legendarului țăran Ioan Roată, de
putat in Divanul ad-hoc al Moldo
vei, luptător pentru unirea Țărilor 
Române".

& La aceeași oră, tot astăzi, în 
sala mare a clubului sindicatelor 
din Petrila va avea loc un intere
sant simpozion pe tema ,,Sportivii 
români in competițiile internațio
nale''.

dre de conducere. Și 
mulți dintre ei nu l-au 
părăsit pe omul care i-a 
îndrumat pe băncile șco
lii, au venit alături de 
el.

La întîlnirea prilejuită 
de despărțirea de omul 
cu care ne-am obișnuit 
să-l vedem mereu prin- 
tre noi, i-au fost înmâ
nate mici cadouri drept 
amintire, i s-au adus cu
vinte de mulțumire și 
recunoștință din partea 
acelora cu care a mun
cit, care i-au stimat și 
respectat pentru munca 
și integrilatea-i profe
sională.

Cu vocea gîluită de 
emoție, maistrul Papuc a 
spus: „Mina și atelie
rul unde am muncit cu 
drag au fost a doua mea 
familie. Atelierul este 
inima care bate pentru 
cei din adîncuri, o ini
mă care trebuie să pul
seze fără încetare I Plec 
cu credința că veți reuși 
și pe mai departe să 
race ți ca această inimă 
să nu se oprească nici
odată".

Noi, 
ratori 
odată

foștii lui colabo
rai vom uita nici- 
aceste cuvinte...

NICLi POPA

Io ateia/fia

Ziarul 
mește 
a fi 
bricii

„Steagul roșu" pri
de la cetățenii pentru 

publicate in cadrul ru- 
„MIC.A PUBLICITATE",

diferite anunțuri cum sin! :
— PIERDERI DE ACTE
— LECȚII ȘI MEDITAȚII
— CERERI DE
r- OFERTE DE
— SCHIMBURI

^ER VICIU
SERVICIU
DE

LOCUINȚE
— ÎNCHIRIERI
— ANUNȚURI
— VfNZĂRI-CUMPĂRĂRI
— DIVERSE
Cei interesați se pol adresa 

redacției noastre din Petroșani, 
sir. Republicii telefon
1662. 269.

DE FAMILIE

activități

amenajarea 
este o ce-

a
de investiții pe 
realizarea pla-

obiectivelor

Mărțișoare
1 martie ne mai despart 
cîteva zile. De pe a- 

magazinele sînt luate cu 
de către „sexul tare".

grijuliu vrea
soției, logodnicei 
cel mai frumos 

In magazinele din

De 
doar 
cum, 
asalt
Fiecare bărbat 
să-i ofere 
sau iubitei 
mărțișor.
Valea Jiului 40 de raioane le 
stau la dispoziție. 1 000 de mo
dele, însumînd aproape 120 000 
mârțișoare din metal eloxat, 
argint, lemn, sticlă, material 
plastic, lucrate cu gust și gin
gășie vă sînt puse la dispozi
ție în acest an de către O.C.L 
Produse industriale Petroșani 
Grăbiți-vă, bărbați, ziua mărți
șorului e aproape !

-i*



2 STEAGUL ROȘU

copilărie

in aceste

Zăpada s-a așternut din nou. 
Schiorii au pornit spre pîrtii.

să lie pro- 
formații și 
Ar ii bine 
tineret al 
să fie ju-

răbdare șl 
ea antreno- 
>r grea și

SPORT.SPORT
Șl IN FOTBAL alfabetul

se învață din

primii la re

tinele am jucat pinS

jucă-

duce 
fotba-

ce 
in

unor suporteri 
aceste sugestiidin 

față.

părerile 
concluzie 
certitudine.

cu ceea 
fotbalului

înfăptui-
va

în-
jumătate

Din
sus, o 
de cu 
avea și in prezent
pectivă' în Valea 
bal la înălțimea

In urmă cu doua săptămini în ziarul nostru 
a apărut un material in legătură 
trebuie făcut pentru dezvoltarea 
riadul tinerilor din Valea Jiului.

Pe marginea acestui articol am
dacție numeroase sugestii și păreri din partea 
unor antrenori, a unor foști jucători ai echi
pei Jiul precum și din partea 
ai acestei formații. Citeva 
le înserăm in articolul de

Ștefan Coidum, antrenor 
principal la echipa Jiul: „Du
pă părerea mea, dintre mul
tiplii factori care concură la 
învățarea temeinică a fotba
lului, trei sînt de primă ne
cesitate. In primul rînd ame
najarea de cît mai multe te
renuri de dimensiuni reduse 
unde copiii să poată practica 
în voie fotbalul. In al doilea 
rînd trebuie organizate cu 
regularitate campionate șco
lare. Practicarea organizată a 
fotbalului în școli ar duce, 
nemijlocit, la depistarea de 
noi talente, la însușirea „tai
nelor" fotbalului.

Un alt factor esențial îl 
constituie munca sistematică 
cu copiii și juniorii. Pentru 
aceasta este necesar să avem 
antrenori care să se ocupe 
zi de zi de instruirea tineri
lor fotbaliști. Antrenorii res
pectivi să aibă o normă 
treagă și nu doar o 
ca în prezent.

Sînt convins că 
rea acestor măsuri
la ridicarea nivelului 
lului nostru".

Farkaș Emerik, fost 
tor la echipa Jiul : „Am în
vățat primele noțiuni ale 
fotbalului aici, în Valea Jiu
lui. îmi amintesc cu plăcere 
de pasiunea și dragostea cu 
care antrenorii se ocupau 
de noi pentru a ne învăța cît 
mai bine abecedarul fotbalu
lui. De la formația de pitici 
am fost promovat la cea de 
juniori apoi la prima echipă

a Jiului 
cînd in-am retras din fotbal. 
Drumul spre afirmare a cerut 
o muncă intensă atît din 
partea mea cît și a antreno
rilor.

Am amintit toate aceste 
lucruri în scopul de a se pu
ne accentul pe creșterea și 
promovarea tinerilor fotba
liști localnici. In privința pro
movării amintesc ca în mai 
puțin de un an și jumătate 
au fost introduși, pe atunci, 
în prima echipă a Jiului un 
număr de opt juniori printre 
care: Cosma, Romoșan, Va- 
siu, Pinghert, Coidum, Szoke, 
Gabor și

Pentru 
sușeasca 
Iul sînt, 
necesare 
nuri de 
antrenori 
sonalilate, buni psihologi".

Romoșan Gheorghe, fo<t 
fotbalist la echipa Jiul: „Pentru 
a-i atrage pe copii la practi
carea fotbalului sînt necesare 
în primul rînd terenuri re
duse unde ei să aibă posibi
litatea să joace. La Petroșani, 
ca de altfel în întreagă Va
lea Jiului, terenurile de fot
bal constitu' un adevărat 
nod gordian. Este necesar de 
asemenea, un instructor ca
re să știe sa lucreze cu micii 
fotbaliști, să-i învețe 
face corect un stop, 
luare, o centrare etc. 
cuvînt întreaga gamă 
noștințe tehnice.

E o măsură bună înființa
rea echipelor de tinerel (it- 
zerve) la divizia A. Cred că 
acum e momentul 
moțați
juniorii talentațl. 
ca din lotul de 
Jiului GO la sută 
niori".

Andraș Ștefan, 
echipei Jiul: „K 
marii fotbaliști ai lumii au 
învățat să joace in școli. Du
pă părerea mea ar li util ca 
in curtea fiecărei școli să se 
amenajeze terenuri de fotbal. 
Aici s-ar putea organiza me- 
citiri de fotbal între clase și 

. chiar între școli cu un nu
măr redus de jucători, după 
mărimea terenului.

O dată cu depistarea tine
relor talente fotbalistice, este 
necesară 
pasiune 
iilor în 
plină de 
de a înv

J. 0. s-au terminat

s H I

Campionatul
republican *1

etapa orășenească
zilele de 16 și 17 

februarie pe pîrtiile din 
masivul Paring s-a des
fășurat 
că a < 
publican de schi 
vat juniorilor 
iilor.

La această 
au participat 
de 54 concurenti repre
zentanți 
sportive

I etapa orășeneas- 
Cainpionatului re- 

rezer- 
și senio-

competiție 
un număr

ai 6 asociații 
din Valea J' î-

subsemnatul.
ca tinerii să-și în- 
cît mai bine fotba- 
după părerea mea, 
următoarele : tere- 

joc, echipament și 
pricepuți, cu per-

general, nu are din a- 
decît de cîștigat !"

cum se
o pre- 
Tnti-un 
de cu-

exprimate
se desprin- 

Pentru a 
și în pers- 
Jiului fot- 

tradiției, 
la înălțimea cerințelor actua
le, în echipele mari trebuie 
să se facă mereu „transfuzii" 
de elemente tinere. Dar pen
tru pregătirea prealabilă a 
acestor elemente trebuie 
create condiții tehnico-mate- 
riale, școlile să facă din ini
țierea elevilor în acest sport 
o problemă a lor, iar pregă
tirea să fie nu dna la întîm- 
plare, ci 
țifică.

Minerul Lupeni
Victoria Tg. Jiu

una metodică, știi.n-

C. MATEFSCU
D. CRIȘAN

1-0

Deși condițiile atmos
ferice au influențat în 
parte desfășurarea aces
tui concurs, rezultatele 
obținute au fost mulțu
mitoare.

Probele 
desfășurat 
Paring, iar
pc pîrtia amenajată 
jurul cabanei Rusu.

Redăm mai jos pe pri
mii clasați cu rezultatele 
înregistrate.

alpine s-au 
în masivul 

cele de (ond, 
în

uriaș: Juniori II: 1) Pers a Andrei 32"; 2)

Echipele din Valea Jiului care activează în campio
natul regional de fotbal au trecut și ele în etapa a 
doua de pregătire — susținerea jocurilor de verificare. 
Pe terenul din Uricani, echipa locală, care deține locul 
al doilea în clasamentul seriei Văii Jiului, a întîlnit 
echipa Constructorul Lupeni. Mai bine puși la punct 
cu pregătirile, oaspeții au cîștigat acest meci cu ca
tegoricul scor de 6—0, la pauză 3—0.

Pe terenul din Lonea echipa locală a avut ca par
tener formația studenților petroșaneni în fata căreia 
a cedat cu 1—

pregătirilor pen- 
campionatului di- 
echipa minerilor 
se pregătește cu 

Duminică, Minerul
un nou meci de 

avînd ca partener 
Victoria Tg. Jiu de

dispus cu 1—0, prin

In cursul 
tru returul 
vlziei C, 
din Lupeni 
seriozitate, 
a susținut 
verificare 
de joc pe 
care a
golul înscris de Farkaș în mi
nutul 1 al partidei.

Deși victoria a fost obținută 
la limită, 
gazde dă 
rea unor 
în retur.

Slalom
Șoș Andrei 35"3T0 ambii de la Energia Paroșeni; 3) 
Drîmbăleanu Cornel 43"3/10 Minerul Lupeni. Juniori 
1:1) Edelin Francisc l’06"5/10; 2) Ghioancă Gheorghe 
1’12" 1/10 ambii de la Școala sportivă Petroșani; 3) 
Mihuț Eduard l’14”9/10 Știința Petroșani. Seniori:,
1) Gherștembrein Andrei 1'01 "6/10 Voința Petroșani;
2) Șovăială Valentin l'b3"5/10; 3) Todor Gheorghe
1,12”5 10 ambii de la Spartac Petroșani. Slalom spe
cial — 2 manșe: Junioare I: 1) Sicht Ana l’49"6/10 
Energia Paroșeni; Juniori I: 1) Mihuț Victor 52"6T0; 
2) Edelin Francisc l’15"6/10; 3) Ghioancă Gheorghe 
1'37"4 10 toți trei de la Școala sportivă PetroșanL 7 > 
niori II: 1) Perva Andrei 46"5/10; Șoș Andrei Q
ambii de la Energia Paroșeni; 3) Kato Bella 54^ 
nerul Lupeni. Senioare: 1) Kelt Lidia l’32"3T0 E- 
nergia Paroșeni. Seniori: 1) Bîrlida Dumitru 49"5/10; 
2) Șovăială Valentin 52"7/10, ambii de la Spartac Pe
troșani; 3) Gato Adalbert 57"7/10 Minerul Lupeni. 
Fond: Junioare I 5 km individual: 1) Recsak Mar
gareta 15’38'7 2) Medrea Florica 16'15” ambele de 
la Energia Paroșeni. Junioare II 3 km individual; 1) 
Imling Maria 14'; 2) Sicht Iulia 14’26”, ambele de la 

Energia Paroșeni; 3) With lldico 15'52" Minerul Lu
peni. Juniori I 10 km individual: 1) Mathe Ladislau 
24’17”; 2) Șereș Adalbert 25'51"; 3) Torok Bella 
26'09” toti de la Energia Paroșeni. Juniori II 5 km 
individual: 1) Popovici Constantin 13’22" Ene.gia 
Paroșeni; 2) Săsăran Mihai 13’54"; 3) Tandlea Viorel 
14T5”7.T0 ambii de la Școala sportivă Petroșani. Se
nioare 5 km individual: 1) Cucu Elena 18’39" 
gia Paroșeni. Seniori — 15 km individual: 1) 
Iosif 50”2/10 Minerul Lupeni. Tinerel — 15 km 
vi dual : 
49’05"; 
roșeni. 
42’20";
3X5 km seniori: 1) Energia Paroșeni 39'19”; 2) Mi
nerul Lupeni 41'29”.

Din rezultatele de mai sus, reiese că mai bine pre
gătiți la probele de fond au fost schiorii Asociației 
sportive Energia Paroșeni, iar la cele alpine au do
minat cei de la asociațiile sportive Spartac și Școala 
sportivă Petroșani.

Ener- 
Peter 
indi- 
loan1) Torok Iosif 48'30"; 2) Magheru

3) Imling Alfred 50'30” toți de la Energia Pa- 
Șlafetă 3X5 km juniori: 1) Energia Paroșeni 
2) Școala sportivă Petroșani 53'02”; Ștafeta

„Cupa 16 Februarie46 
a revenit sporfiviloi 
de la „Vîscoza66 Lupeni

local al sindi- 
Petroșani al 
s-au încheiat.

Întrecerile sportive ae 
masă, dotate cu „Cupa 
16 Februarie", inițiate de 
Consiliul 
catelor
U.G.S.R.
Etapa orășenească la po
pice, șah și tenis de ma
să a atras la startul în
trecerilor 120 de concu- 
renți din 15 asociații 
sportive.

Ocupanții primului loc,

pe discipline,
pice — Minerul Vulcan; 
Șah — Utilajul Petro
șani ; Tenis de masă fete 
— Minerul Lupeni; Te
nis de masă băieți 
Viscoza Lupeni.

Primul loc pe asocia
ții a lost ocupat de „Vis
coza" Lupeni care a 
cîștigat astfel „Cupa 16 
Februarie".

A. SLABII

Atmosfera

jocul bun 
speranțe 
rezultate

prestat de 
în obține- 
mai bune

olimpică... 
continuă

IOAN Vl.AD,
\ icepreședinte C.O.E.F.S.

S. BALOI

Handbalistele de la Școala sportivă din Petroșani se antrenează intens. Indicațiile 
date de profesorul Barthă Eugen sînt ascultate cu atenție.

INSTANTANEU

Ghiocei
și zăpada

Ghioceii s-au cam grăbit să 
vestească primăvara. A lost 
suficientă o ofensivă de o 
noapte a iernii ca zăpada să 
se întindă din non pe întrea
ga Vale. Bucuroși, schiorii în
cepători au „brodat" dealurile 
cu culorile veșmintelor. Schio
rii au urcat pe mun|i. Zăpadă : 
din belșug. Urcușurile spre 
înălțimi sint anevoioase, dar 
coborirea vijelioasă e cu atil 
mai plăcută. Ghioceii au ves
tit primăvara, dar la noi, 
in Valea Jiului, sezonul de 
schi mai durează destul de 
mult spre satislactia iubitori
lor acestui sport.

D. C.
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La școala 
uzinala 
de partid 
de la F.RA.
99 V iscoza“

La F.F.A. „ViscOza" 
Lupeni lucrează un 
mare număr de munci
tori și muncitoare, teh
nicieni bine pregătiți 
profesional. Multi dintre 
ei au absolvit școli 
profesionale- și medii, 
au o bogată experien
ță în procesul de pro
ducție. Muncitorii și 
muncitoarele, tehnicie
nii de la Viscoza își 
ridică necontenit și ni
velul ideologic. Ince- 
pînd din anul de învă- 
tămînt 1967—1968 la 
F.F.A. „Viscoza" func
ționează o școală uzi
nală de partid — for
ma cea mai superioară 
a învățămîntului de 
masă de partid — în 
care sînt cuprinși 80 
de cursanți, recrutați, 
în cea mai mare parte, 
din rîndul muncitorilor 

, și al tehnicienilor cu o 
temeinică pregătire pro
fesională și de cultură 
generală. La întocmi-

rea programului aces
tei forme de învăță- 
mînt s-a avut in vede- 
,re specificul fabricii. 
Lecțiile sînt bogate în 
conținut, cu exemplifi
cări din cadrul între
prinderii. lată temele 
unor lecții : folosirea 
judicioasă a capacități
lor de producție și a 
timpului de lucru, re
ducerea la maximum a 
rebuturilor, rentabili
zarea produselor etc. 
Programa de 
mînt cuprinde 
de economie 
Dar atît din 
de vedere al 
tului teoretic
legăturii cu activitatea 
practică, lecțiile sînt 
bine pregătite, satisfac 
cerințele.

Aceasta datorită to
varășilor din conduce
rea școlii : inginerilor 
Vasile Ilie și Martonoși 
Imola, precum și lec
torului Pali Eugen ca-

Învăță
ri lecții 
politică, 
punctul 

continu
ed și al

re depun strădanii evi
dente pentru a-și race 
datoria, pentru 
lecții de bună 
și a asigura o 1 
ță bună din 
cursanțllor. Dai 
tivitatea școlii 
neajunsuri. U 
cursurile nu încep la 
timp, așteptîndu-se cîte 
o jumătate de oră du
pă cursanții care lu
crează în schimbul de 
dimineață, Iar din cau
ză că nu toți cursanții 
studiază materialul bi
bliografic indicat .și nici 
nu iau notițe la cursuri, 
nu toate lecțiile sînt 
însușite temeinic, o 
parte a materiei rămî- 
ne neasimilată. Do ase
menea, unele dezbateri 
suferă de monotonie, 
lipsindu-le dialogul viu 
dintre propagandist și 
cursanți. Comitetul de 
partid, propagandiștii 
de la școala uzinală de 
partid de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni vor 
trebui să țină cont în 
continuare de aceste 
aspecte. Înlăturarea a- 
cestor neajunsuri va a- 
sigura îmbunătățirea 
studiului, o mai bună 
asimilare a cunoștințe
lor politice.

VASILE COCHECI, 
cabinetul de partid 

Petroșani

a preda 
calitate 

frecven- 
partea 
in ac- 
sînt și 
neori

SCRISORI DE LA CITITORI
Capsule 
și pentru V ulcan !

In ultima vreme s-a reglementat 
problema capsulelor pentru auto- 
sifoane (mai ales în Petroșani). 
Cînd mergem la „centru" găsim. 
Dar avem și noi, locuitorii Vulca
nului, o propunere: nu s-ar putea 
schimba capsulele și în orașul nos
tru ? De exemplu, sa se trimită cap
sulele la un oarecare magazin ali
mentar, la unitatea fero-chimica 
sau la cofetăria „Trandafirul" ? 
Cred ca n-ar constitui o greutate 
pentru tovarășii de la I.O.I.L. Pe
troșani si în plus ar fi un avantaj

pentru noi. Cu banii ce-i dăm pe 
cursă de la Vulcan la Petroșani 
și retur am putea cumpăra 40 de 
capsule. E ceva !...

Un grup de locuitori

Un mod de
rezolvare... ilelist

pe acoperișul locuinței 
str. Micu Klein nr. 32/2 

și vreo 10 țigle, așa că 
zilele trecute mi-au inun-

THEWIIK
17,30

17,58
18,00

78,30

19,00

zilei.

starea vnrnu
In cursul zilei de ieri, vremea a 

fost frumoasă dar... rece. 
Petroșani 
registrat 
grade și, 
(minima), 
depășit zero grade. La Paring stra
tul de zăpadă a crescut în prezent 
la 100 cm.

cît și la Paring 
temperaturi de 

respectiv, minus 
în timp ce maxima

Atît la 
s-au în- 
minus 7 
14 grade 

n-a

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE : Vreme rece, cu 
mult senin. Vînt slab din 
nord-vestic.

cerul mai 
sectorul

O dală cu stratul gros de zăpa
dă ce a alunecat, sub influenta soa
relui, de 
mele din 
au căzut 
ploile din
dat tavanul. Deplasîndu-mă la tov. 
Cocîrlescu Ion șeful sectorului 
I.L.L. am primit un răspuns origi
nal : ,,Ce să-ți fac eu ? De ce nu 
te-ai urcat pe casă ca să-ti cureți 
zăpada" (eu om bătrîn să mă urc pe 
țiglele șubrede să le sparg, să mai 
cad și jos !?). Mă întreb atunci de 
ce mai există I.L.L. De ce mai plă
tim chirie? De ce sînt puși în func
ții niște oameni cărora le 
să-și facă meseria pentru 
salariu ?

este lene 
care iau

Francisc TECUȘ

79,30
19,50

20,00

20,30

20,40

22,10
22,40
23,00

Marți 20 iebruarle
Curs de limba franceză 
(lecția a 4-a).
Sumarul
In direct... Pe planșetele 
proiectanfilor. Transmi
siune de la Institutul de 
proiectări pentru con
strucțiile de mașini.
Pentru cei mici. Ecranul 
cu păpuși: Alei... hap I 
— scenetă de Traian Glii- 
tescu-Ciurea.
Pentru tineretul școlar. 
„Muzica și munții" — e- 
misiune de Smararida O- 
țeanu.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Film serial: Thierry Ici 
Fronde.
Album de poezie Nico- 
lae Labiș.
Istoria teatrului româ
nesc. I. L. Caragiale (I). 
Prezintă : Virgil Brădă- 
leanu.
Divertisment muzical. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PREPARATIA CĂRBUNELUI
L tJ P E N I

Premieră

din Lupeni

în pregătire
a n g a j e a z ă ;

• Sudori
Jiului" 
în cu- 

lui Bcr- 
doamnei 

Regia spectacolului este 
Sava Băleanu,

Teatrul de stat „Valea 
din Petroșani va prezenta 
rînd, în premieră, piesa 
nard Shaw, „Profesiunea 
Warren".
semnată de Petre 
scenografia aparține arhitectei Teo
dora Dinulescu.

® Lăcătuși
® Muncitori necalificafi
Informații suplimentare la biroul perse 

nai al prepar ației Lupeni.

PEȘTE

La Viscoza Lupeni au sosit noi mașini de răsucit. Montarea lor a 
fost încredințată echipelor conduse de Sălăjan Iuliu și Mesaroș Gheor- 
ghe. Membrii celor două echipe muncesc conștiincios spre a termina 
montarea înainte de termen. ' Foto: N. Moldoveanu

C. L. Alimentara Petroșani

OCEANIC

Dimineață VWW

STAVRIZIde basm
un aliment cu un bogat

DE RADIO
Miercuri 21 februarie

Miercuri 21 februarie

I
Informații suplimentare

12,15 
de știri ; 12,22 Succese ale 
ușoare ; 12,45 Radiojurnal,
meteorologic; 12,55 Intîl— 
melodia populară și inter-

PROGRAM
Duminică dimineața la clubul 

sindicatelor din Vulcan a avut loc 
o dimineață de basm. Bibliotecara 
Manea Mariana a citit basmul 
„Vrancea" de Eusebiu Camilar. Cei 
aproape 30 de copii, prezenți în sa
la bibliotecii, au petrecut astfel în 
mod plăcut dimineața de duminică.

De altfel, biblioteca clubului din 
Vulcan a găzduit recent și alte 
activități la fol de interesante : un 
montaj literar muzical intitulat 
„Grivița 1933", un concurs denu
mit ,, Magazin auto 1963", jocuri 
distractive etc.

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Cînd tu nu ești ; Republica : Succes 
Charlie!; PETRILA : Profesorul dis
trat; LONEA — Minerul : Prizo
nierul din Caucaz; VULCAN : Hi
perboloidul inginerului Garin ; LU
PENI — Cultural : Singur pe lu
me; Muncitoresc : Sus mîinile dom
nilor polițiști; BARBÂTENI; Maria; 
PAROȘENI Miine Mebtcul; URI- 
CANI: Surcouff.

O nouă producție 
a cineclubului

Membrii cineclubului din Lupeni 
au terminat o nouă producție In 
culori. Este vorba de Ulmul „CAR
NAVAL", turnat după un scenariu 
semnat de losii Tellmann. Imagi
nea aparține ing. Augustin Arde- 
leanu. Cineaștii amatori din Lu
peni pregătesc acum un nou scurt 
metraj care va trata probleme de 
protecția muncii de la mina Lu-

a. pus tn vinzare in magazine 
însemnate canti
tăți de conserve de

HERING!

MACROURI

CALENDARUL ZILEI
20 februarie

1882 — A murit Ion Roată, țăran deputat în Divanul ad-hoc 
al Moldovei, luptător pentru Unirea Țărilor Române.

1948 — Victoria democrației populare în Cehoslovacia, ln- 
iringerea complotului reacțiunii.

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 : 
6,00—8,25 Muzică și actualități ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,05 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu li
terar; 10,00 Muzică ușoară inter
pretată la orgă; 10,10 Curs de lim
ba franceză; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Cronica economică; 11,30 Mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Muzică populară; 
Buletin 
muzicii 
Buletin 
nire cu
prețul preferat; 13,50 Parada soliș
tilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară ; 14,50 Cîntă Florin Dorian; 
15,00 Buletin de știri. Buletin me- 
teo-rutier; 15,05 Jocuri populare
interpretate la acordeon ; 15,15 Me

ridiane; 15,45 Muzică ușoară
Sile Vișan și Radu Zaharescu; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,35 Concert ghicitoare; 
16,55 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Doina Olteniei" a Filar
monicii de stat Craiova; 17,15 An
tena tineretului; 18,00 Buletin de 
știri ; 18,05 Cronica economică;
18,15 Caleidoscop muzical; 18,50 
Jocuri în doi; 19,00 Radiogazeta de 
seară; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră ; 20,00 Buletin de
știri; 20,05 Radiomagazin sportiv : 
20,17 Melodii românești; 20.40 Fo
noteca de aur; 21,00 Metronom ’68; 
22,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic ; 22,20 Duete de muzi
că ușoară ; 22,30 Moment poetic ; 
22,35 Muzică ușoară; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă.

® Buletine de știri și meteo-ru- 
tiere la orele 1,00; 2,00; 8,00 și
4,00.

Peștele 
conținut în 
plăcut și o

oceanic conservat este
vitaminele A și D, calciu și îosfor — are gust 

mare valoare nutritivă.

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 
FORESTIERE DEVA

angajează. urgent
pentru șantierul Valea Jiului

• Contabil șef
• Contabil

se pot obține 
la sediul șantierului din Cimpa, precum și la 
serviciul personal al întreprinderii de con
strucții forestiere Deva, telefon 2460
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SITUAȚIA OIK VIETNAMUL DE SUD
© Al doilea val al ofensivei partizanilor
O Comunicatul Prezidiului C.C. al F.N.E.

SAIGON 19 (Agerpres). — Forțe ale Frontului Național de 
Eliberare au bombardat în cursul nopții de duminică spre luni 
cu rachete atit unele sectoare ale Saigonuiui unde se aflau ma
sate trupe americane cil și aeroportul Tan Son Nhut, din apro
pierea capitalei sud-vietnameze. Luni dimineața, relatează agen
ția France Presse, un obuz a atins în plin unul din imobilele 
aeroportului. Alte obiective principale ale artileriei patrioților au 
fost postul de poliție și uzina electrică Cho Quan din marele 
cartier Cholon.

Referindu-se la situația din cele
lalte provincii ale Vietnamului de 
sud, agenția Reuter transmite că 
unitățile partizanilor au atacat cu 
focuri de mortiere puncte america- 
no-saigoneze din opt capitale de 
provincii și districte din Delta flu
viului Mekong. Pentru a doua oa
ră consecutiv, aeroportul Soc Trang 
din provincia Ba Xuen, la 150 kilo
metri vest de Saigon, a fost bom
bardat de tunuri fără recul. In rîn- 
dul trupelor americane de la acest 
aeroport au fost înregistrate victi
me. Luni dimineața au fost relua
te luptele și în orașul de coastă 
Phan Thiet, la 160 kilometri nord- 
est de Saigon, care continuă sa fie 
ocupat de forțele patrioților. Dumi
nică dimineața, unitățile F.N.E. se 
repliaseră, apoi au lansat un nou 
atac prin surprindere, recucerind 
orașul. Provinciile Kien Thuong și 
Hau Nghia, la 35 .și respectiv 80 ki
lometri vest de Saigon, rămîn în 
cea mai mare parte a lor sub con
trolul F.N.E.

Este cea de-a doua serie a atacu
rilor din ceea ce se numește ,,al 
doilea val" din cadrul ofensivei 
partizanilor sud-vietnamezi care au 
atacat, începînd de duminică dimi
neața, 47 de orașe și posturi ame- 
ricano-saigoneze răspîndite pe în
tregul cuprins al țării.

SAIGON 19 (Agerpres). — In zi
lele de 11 și 12 februarie a avut 
Ioc o sesiune extraordinară lărgită 
a Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului National de Eliberare 
din Vietnamul de sud sub condu
cerea președintelui Prezidiului C.C. 
al F.N.E., Nguyen Huu Tho, în 
cursul căreia a fost analizată si
tuația creată în Vietnamul de sud 
după publicarea ordinului privind 
declanșarea ofensivei generale. In 
comunicatul dat publicității în le
gătură cu sesiunea se arată că în 
perioada 30 ianuarie — 10 februa
rie 1968, forțele armate populare

ULTIMELE ȘTIRI
@ PARIS. — La clubul Ambasa

dei iugoslave din Paris s-a produs 
o puternică explozie, provocată du
pă cum precizează agenția Tan- 
iug, de o bombă plasată de ele
mente dușmănoase din rîndul emi- 
granților. O persoană a murit, iar 
alte 19 au fost rănite, dintre care 
7 se află în stare gravă la spital. 
Au fost cauzate, de asemenea, în
semnate pagube materiale.

® PHENIAN. — După cum a- 
nunță agenția A.C.T.C., în noaptea 
de 18 spre 19 februarie, cîțiva sol
dați americani au pătruns în zona 
demilitarizată și au atacat un post 
militar al R.P.D. Coreene.

Ostași ai Armatei Populare Core
ene au deschis foc și au obligat 
soldații americani să se retragă.

CAPFTOWN. — Jim Fouche 
ministru pentru serviciile tehnice 
ale agriculturii și apelor, a fost 
ales luni în funcția de președinte 
al Republicii Sud-Africane Fouche 
a fost singurul candidat propds 
din partea partidului guvernamen
tal, care deține o majoritate con
fortabilă in Camera deputaților, ai 
cărei membri constituie colegiul 
electoral din R.S.A. 

de eliberare și populația din Viet
namul de sud au atacat toate mari
le orașe, aproape toate centrele 
provinciale și satele din Vietnamul 
de sud, aproape toate sectoarele 
armatei inamice, o serie de baze 
militare, numeroase aeroporturi și 
depozite americano-saigoneze. Ele 
au scos din luptă un mare număr 
de militari americani și saigonezi, 
au anihilat cartiere militare gene
rale ale trupelor militare america
no-saigoneze, au distrus milioane 
de tone de armament și material 
de război, au scos din uz căi stra
tegice, au silit numeroase posturi 
ale inamicului să se predea, luînd 
prizonieri un număr mare de ofi
țeri și soldați, au dezorganizat și 
paralizat organismele centrale ale 
regimului Thieu-Ky. Diverse pături 
ale populației din centrele urbane 
și rurale, aflate sub controlul tem
porar al autorităților saigoneze, au 
eliberat vaste regiuni rurale și nu
meroase capitale de districte și o- 
rașe, instaurînd puterea revoluțio
nară. Milioane de persoane elibe
rate de sub jugul inamic, fără deo
sebire de vîrstă, sex, religie și na
ționalitate, s-au înrolat în armată 
pentru a lupta împotriva inamicu
lui și a salva patria. Comunicatul 
subliniază importanta creării fron
tului de alianță a forțelor naționa
le, democratice și iubitoare de pa
ce, care, activînd în marile orașe 
și centre urbane, alături de diverse 
alte organizații patriotice, își asu
mă sarcina istorică a eliberării pa
triei. Plenara C.C. al F.N.E. a sa
lutat acțiunile tuturor militarilor 
și funcționarilor care, aflîndu-se în 
slujba regimului saiqonez, s-au de
solidarizat de acesta, alăturîndu-se 
cauzei drepte a poporului.

'A'
HUE 19 (Agerpres). — Comitetul 

popular revoluționar al provinciei 
Thua Thien și orașului Hue, cons
tituit de Congresul extraordinar 
al ,,Frontului alianței forțelor na-

& SAN SALVADOR. — In fața 
palatului prezidențial din San Sal
vador a avut loc o demonstrație a 
cadrelor didactice. Participanții la 
demonstrație, în număr de 25 000, 
au cerut mărirea salariilor, precum 
și reprimirea în învățămînl a unor 
profesori concediați ilegal.

$ DELHI. — Pe șoseaua care 
trece prin munți lingă orașul Srina
gar a avut loc o puternică avalanșă 
care a distrus o coloană de 180 ma
șini militare. Șoferii și soldații din 
convoiul de mașini au pierit.

$ NEW YORK. — ..Dominica
nii au ajuns să creadă ca Statele 
Unite sînt singurul conducător" al 
Republicii Dominicane, se arată în- 
tr-un articol publicat de revista 
americană „Nation". Prezența celor 
aproximativ 700 de colaboratori ai 
Ambasadei americane, sutele de 
„voluntari" din „Corpul păcii“ di
feritele „misiuni" ale S.U.A. întă
resc părerea multor dominicani ca 
„țara lor este, din multe puncte de 
vedere, dacă nu o colonie a S.U.A., 
cel puțin dependentă de ele". Re
vista subliniază că programele de 
..ajutor*4 și „colaborare" initiate de 
S.U.A. nu contribuie la ameliorarea 
situației economice a Republicii 
Dominicane. 

ționale democratice pentru pace*1 
întrunit la 14 februarie la Hue, a 
dat publicității primul său comuni
cat, anunță agenția de presă Eli
berarea. Congresul a hotarît să în
lăture toate organele administrati
ve ale clicii Thieu-Ky din localită
țile rurale și urbane ale provinciei 
și să recunoscă comitetele popu
lare revoluționare create de forțele 
armate revoluționare, considerîn- 
du-le singura putere populară lega
lă din tară. Congresul, se spune în 
comunicat, a hotarît să sprijine și 
sa extindă dreptul poporului' 
de a-și hotărî singur soarta,, 
să susțină lupta politică în rîndu- 
rile trupelor inamicului, să respin- 
qă toate contraatacurile dușmanu
lui și să reprime elementele reac
ționare, să adopte măsuri adecvate 
pentru apărarea vieții și bunurilor 
populației, să respecte libertățile 
democratice, să activizeze produc
ția și sa manifeste grijă pentru si
tuația materială și spirituală a 
poporului.

Orientul Apropiat

Rcantanca guvernata! egiptean
CAIRO 19 (Agerpres). — Citînd 

surse oficiale din Cairo, agenția 
France Presse relatează că mem
brii guvernului R.A.U. s-au reunit 
duminică seara pentru a examina 
situația militară a tării și a lua cu
noștință de raportul generalului 
Mohamed Fawzi, comandantul șef 
al forțelor armate egiptene, privind 
măsurile recente de reorganizare a 
acestora.

Guvernul a analizat, totodată, e- 
voluția evenimentelor din Orientul 
Apropiat, rezultatele vizitei la Cai-

In premieră 
mondială

PARIS 19 (Agerpres). — Pen
tru prima dată balenele au 
putut ii filmate în evoluția tor 
subacvatică. Acest lucru a lost 
realizat în cursul croazierei e- 
fectuate anul trecut de nava 
„Calypso", comandată de Yves 
Cousteau, în apele Oceanului 
Indian.

Yves Cousteau a proiectat 
sîmbătâ seara la Institutul de 
oceanografie din Paris, în pre
mieră mondială, secvențele fil
mului în culori realizat în 
timpul croazierei pe parcursul 
a cîteva sute de kilometri. El 
a afirmat într-o conferință că 
deplasarea unor balene a pu
tut fi studiata plantîndu-li-se 
un mic harpon legat de o gea
mandură printr-un fir de nylon 
lung de 1 500 metri. La rîndul 
ei, geamandura era legată de 
un balon pe care savantui îi 
putea urmări cu ajutorul ra
darului. Aceste experiențe vor 
fi continuate și în anii viitori

S. L1. A.

Ministrul justiției 
recunoaște...

WASHINGTON 19 (Agerpres,. - 
Ministrul Justiției din S.U.A., Ram
sey Clark, a recunoscut că tulbu
rările rasiale sînt o consecință a 
condițiilor grele de viață care exis
tă în anumite orașe americane.

Clark a declarat că America „are 
mult de construit în orașele ei". 
Legea poate numai să mențină or
dinea, dar nu poate acționa împo
triva cauzelor acestor iy&NNF-fcd.

YEMEN

Normalizarea situației din Sanaa
SANAA 19 (Agerpres). — După 

victoriile obținute în ultima vreme 
de trupele republicane împotriva 
elementelor monarhiste și merce
narilor infiltrați pe teritoriul țării, 
situația din Sanaa s-a normalizat. 
Agenția M.E.N. anunță ca delegații 
ale triburilor Samhan au predat au
torităților republicane armament și

Presa engleză 
despre convorbirile
franco—vest-germane

LONDRA 19 (Agerpres). — La 
trei zile după încheierea convorbi
rilor franco—vest-germane de la 
Paris, în centrul cărora s-a aflat 
cererea britanică de aderare la Pia
ța comuna, presa engleză continuă 

ro, a președintelui R.S.F. Iugosla
via, Tito, și a președintelui Irakului, 
Aref, precum și rezultatele întreve
derilor dintre Mahmud Riad, minis
trul de externe al R.A.U., cu Gunnar 
Jarring, trimisul special al secreta
rului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat.

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

Intr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate al 
O.N.U., reprezentantul Iordaniei 
Muhamad El Farra, afirmă că 16 
civili și 7 soldați iordanie*' au fost 
uciși, 32 de civili și 27 de soldați 
au fost răniți în urma atacurilor 
artileriei și aviației izraeliene din 
15 februarie. Potrivit acestei scri
sori, bombardamentele izraeliene 
au lovit lagărul de refugiați de la 
Karamah de pe malul stîng al rîu- 
lui Iordan, care a mai făcut deja 
obiectul a trei atacuri în mai puțin 
de cinci săptămîni. Scrisoarea re
prezentantului iordanian se referă 
și la expulzarea de către Izrael a 
84 de cetățeni iordaniei din Cisior
dania și la arestarea altora.

Întrecerile celei de-a X-a ediții 
a Olimpiadei albe au luat sfîrșit

GRENOBLE (A- 
gerpres). — Cu ulti
mele două medalii de 
aur (din totalul de 35), 
atribuite săniuțelor de 
două persoane și în
vingătorului probei de 
sărituri de la trambu
lina mare, întrecerile 
ediției jubiliare a Jo
curilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble 
au luat siîrșit.

Duminică, in jurul 
primului, in decorul 
pitoresc al stațiunii 
Saint Nizier, peste 
45 000 de spectatori a- 
dunati în jurul trambu
linei de 90 m așteptau 
nerăbdători să urmă
rească lupta zburători
lor pe schiuri, una din 
cele mai spectaculoase 
probe ale olimpiadeloi 
albe.

Primul loc și meda
lia de aur au iost cu
cerite de sportivul so
vietic Vladimir Belou
sov, un tînăr lăcătuș 
in vîrstă de 21 de ani. 
Reușind intr-un stil im
pecabil două sărituri 
de 101,5 m și 99,5 m, 

Belousov a ciștigat de
tașat cu 321,3 puncte, 
înaintea cehoslovacului 
Jiri Raska — 229,4
puncte și a norvegia
nului Lars Grini — 
214,3 puncte.

Proba de săniuțe — 
2 persoane, desfășurată 
duminică dimineața pe 
pîrtia de la Villard de 
Lans, a dat cîștig de 
cauză echipajului Klaus 
Bonsack — Thomas 
Kohler din R. D. Ger
mană, cronometrat m 
două manșe cu timpul 
de T35"85/100.

Cu aceasta, cursa 
medaliilor olimpice a 
iost încheiată. In cla
sament, pe primul loc 
se află Norvegia — 6 
medalii de aur, 6 de 
argint și 2 de bronz, 
urmată de U.R.S.S. — 
5 medalii de aur, 5 de 
argint, 3 de bronz, 
Franța — 4 medalii de 
aur, 3 de argint, 2 de 
bronz, Italia — 4 me
dalii de aur, Austria 
— 3 medalii de aur, 4 
de argint, 4 de bronz,

munițiile capturate în luptele cu 
unitățile regaliste.

Președintele Abdul Rahman ai 
Irini a declarat că guvernul Yeme
nului duce în prezent tratative cu 
reprezentanții altor triburi care „au 
fost induse în eroare de adepții 
fostului imam El Badr".

să se ocupe pe larg de „aranja
mentele" privind relațiile dintre 
C.E.E. și țările candidate la aceas
tă organizație asupra cărora preșe
dintele de Gaulle și cancelarul Kie- 
singer au căzut de acord. „Este de
sigur clar că compromisul franco- 
vest-german, la care s-a ajuns 
Paris, nu este nici conform așteptă
rilor și nici speranțelor Foreîngn 
Office-ului", scrie ziarul „Financial 
Times". Potrivit acestuia, guver
nul britanic spera că intransigen
ța președintelui de Gaulle în legă
tură cu candidatura britanică la 
Piața comună ar fi trebuit să oblige 
pe cancelarul Kiesinger să susți
nă planul Beneluxului. (Ace* ’.n 
prevede lărgirea colaborării e
Marea Britanie și C.E.E. în- 
nii nereglementate de TratatW ae 
la Roma, în special cel tehnologic). 
Or, cea mai mare parte a observa
torilor londonezi sînt de părere că 
compromisul de la Paris „sabotea
ză proiectul beneluxian" (ziarul la
burist „Sun"), „îi taie creangă de 
sub picioare" (cotidianul conserva
tor „Daily Telegraph").

„Daily Telegraph" afirmă că re
zultatele de la Paris indică faptul 
că „autoritatea franceză în comu
nitatea europeană ar putea să se 
transforme într-o dominație franco- 
vest-germană — perspectivă care 
nu poate să nu alarmeze și alte 
„țări". Totuși, ziarul este de părere 
că menținîndu-și candidatura la 
Piața comună, Anglia ar tr'ebui „să 
studieze toate propunerile concre
te de cooperare, potrivit meritelor 
acestora, și să dovedească abilitat-a 
și suplețe11.

Olanda — 3 medalii de 
aur, 3 de argint, 3 de 
bronz, Suedia — 3 me- 
dalii de aur, 2 de ar
gint, 3 de bronz etc. 
România, cu o medalie 
de bronz, se numără 
printre cele 15 tari 
medaliate la aceste lo
curi.

Moment important în 
istoria sportului. Olim
piada albă de Ia Gre
noble nu a lost doar 
c demonstrație a iru- 
musetii sporturilor de 
iarnă, ci și o reafirma
re a spiritului olimpic, 
a dorinței de cunoaș
tere, de prietenie i ș'i 
pace a tineretului spor
tiv.

La festivitatea de în
chidere de duminică 
seara de ia palatul de 
gheată, luindu-și la re
vedere de la ospitalie
rele lor gazde, sporii- 
vii și-au făgăduit să 
se rntîlnească din nou, 
peste 4 ani, la Sapporo, 
în Japonia, unde va 
avea ioc a XI-a ediție 

■ Olimpiadei albe.
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