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In fața constructorilor de la T.C.M.M. în acest an

DOUĂ SUTE DE OBIECTIVE
INDUSTRIALE

Constructorii din cadrul șantiere
lor T.C.M.NL au avut de predat anul 
trecut 135 de obiective industriale 
— de la turnuri de extracție, bai, 
lămpării, stații de transformatoare, 
pînă la lucrări mai simple ca dru
muri, magazii, rețele electrice exte
rioare. Din acestea au fost executate 
și predate beneficiarilor doar un nu
măr redus de lucrări, printre care 
complexele de extracție Lonea II 
și Aninoasa sud, depozitul de mate
riale Iscroni, o seamă de obiective 
Ia minele Dîlja, Petrila, Vulcan, Pa- 
Vuseni. Un mare număr de obiec
tive se află în diferite faze de exe
cuție, printre ele găsindu-se și u- 
nele cu termen de predare în anul... 
trecut.

Anul 1968 pune sarcini sporite în 
fața colectivului de muncitori și teh
nicieni al Grupului de șantiere 
T.C.M.M. Valea Jiului. Planul pre
vede un volum de lucrări în valoare 
de peste 82 milioane lei însumînd

Stridențele 
serii

S-a încălzit vremea, o meta
morfoză atmosferică la care 
reacționează și barometrul stră
zii. După perioada de hiberna
re la care ne-a obligat gerul, 
drumurile ni se încrucișează 
mai des pe arterele orașului. 
Seara, orașul e mai animat. 
Strada principală se transfor
mă intr-un fluviu viu pe care-i 
iormăm noi, cetățenii: unii 
veniți în oraș după treburi,

■ ^ur*nal 
cifhaidlSn

alții pur și simplu la o plim
bare.

Dar...
Mergi tu, om pașnic, seara 

pe stradă, discutînd cu cineva 
sau singur, contemplînd oame
nii din jur și dintr-o data tre
sari involuntar. De la trei me
tri de tine a iosl scăpat un 
răcnet, un urlet pe cît de so
nor pe CLtit de caraghios — în 
orice caz asemănător cu acele 
urlete pe care doar un gîtlej 
de pitecantrop ar fi în stare 
să-l imite.

Și urletul se repetă. De un
de provine ? Dintr-un grup de 
cinci juni — cu gulerele ridi
cate, cu pălăriile trase pe ochi. 
De unde vin, unde se duc ? 
Cine știe 1 S-au luat după o 
pereche de iete și ascunzîn- 
du-și chipurile după gulere și 
borurile pălăriilor iar identi
tatea după întunericul serii, 
lansează cite un „complex so
nor" greu de tradus, insă stri
dent, grotesc și-n stare sâ-i 
tacă pe toți aflați într-o rază 
de 50 de metri să tresară in
trigați

Da, cetățenii, oamenii tresar 
intrigați. Pitecantropii insă nu. 
Isi continuă drumul și strigă
tele. Am văzut omul ordinii 
(in civili inlorcîndu-se contra
riat după grupul strident. Insă 
Qtît A dat din cap si și-a con
tinuat drumul in sens opus. 

i Oare cine să le spună 
.stop" ? Dar răspicat > ?

I. D. 

225 obiective din care 200 obiecti
ve trebuie predate în acest an : în 
primul trimestru trebuie executate 
lucrări în valoare de 17 300 000 lei. 
Noile obiective se repartizează în
deosebi la minele noi : Livezeni — 
15 milioane; Uricani — 14 milioane; 
Paroșeni — 11 milioane; Dîlja —10 
milioane ; Bărbăteni — 3 milioane. 
In aceste valori sînt cuprinse și nu
meroase lucrări de primă însemnă
tate ca baia și lămpăria, sala de a- 
pel de la minele Uricani și Dîlja ; 
instalația de ventilatoare Priboi— 
Aninoasa; școala de calificare Dîl
ja ; bazinul RH—Vulcan ; instalați
ile provizorii de săpare a puțului 
Livezeni est; instalația de extracție 
la puțul de materiale Jiet; stația 
de degazare Lupeni; stația de ven-

St. M1HAI
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EXCURSII
Amatorii pot participa la ex

cursia organizată, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, la București, 
de'Filiala din Petroșani a O.N.T. 
Carpați. Excursioniștii vor putea 
viziona, cu acest prilej, spec
tacolul prezentat în Capitală 
de Circul Mare din Moscova. 
Plecarea din localitate se va 
face cu trenul accelerat. Cos
tul unui loc este de 169 lei, 
sumă în care sînt incluse trans
portul dus-întors, cazarea pe 
o noapte precum și biletul de 
intrare la spectacolul de circ.

Tot la sfîrșitul săptămînii în 
curs, aceeași filială a O.N.T. 
organizează o excursie la Si
biu. Participanții vor vizita o- 
rasul Sibiu și muzeul Bruken- 
thal. De această dată trans
portul se va face cu autobuze. 
Costul transportului și al unei 
mese va fi de 91 lei.

întregul complex pe care-1 re
prezintă fenomenele vieții social- 
economice, cu multiplele proble
me și infinita varietate de soluții, 
determină o permanentă dublă 
ipostază a omului. La figurat pu
tem spune că omul deține simul
tan în societate atît rolul de ac
tor cît și de spectator. In această 
ambiguitate îl găsim atunci cînd- 
pe frontul muncii individuale 
urmărește dezvoltarea propriilor 
sale rezultate, iar pe frontul so
cial îl găsim ca observator critic 

Opinii CARUSELUL
INVOCĂRILOR
ai muncii celorlalți. De pe aceas
tă ultimă platformă el sesizează 
marile înfăptuiri ale epocii al că
rei contemporan este, catalizează 
particularul din general, esențialul, 
de necesități ș.a.m.d.

In zilele noastre, cînd pe toate 
planurile se desfășoară o perma
nentă mișcare spre înainte, ochiul 
și spiritul omenesc reușesc să ex
tragă cu mare finețe sensurile dife
ritelor aspecte ale vieții înconju
rătoare. El este satisfăcut atunci 
cînd distinge progresul virtual al 
societății, conștient că într-un fel 
sau altul acesta se va răsfrînge 
și asupra propriei sale exigente.

Ceea ce supără însă, este încer
carea unora de a prezenta realiză
rile lor, uneori mediocre, drept 
rezultate remarcabile, suprasoli- 
citînd sentimentul de recunoaștere 
al societății. Alții, neîndeplinin- 
du-și misiunile și răspunderile în
credințate, încearcă compensarea 
acestor neajunsuri cu argumente, 
demonstrații anacronice asupra na

Priviri agere și 
mîini experimen
tate urmărind 
formarea firelor 
de mătase la 
F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni.

Pregătirea elevilor de la fără frecvență 
și... frecvența profesorilor,

Invățămîntul fără frecvență 
(alături de cel seral) are me
nirea să asigure oamenilor 
muncii o bună pregătire de 
cultură generală. Ținînd cont 
de diferențele de vîrstă din
tre elevii cursurilor fără frec
vență, de caracterul diferit 
al întreprinderilor în care ei 
lucrează, de nivelul diferit de 
pregătire generală a elevi
lor, conducerile unor școli 
generale și ale liceelor din 
Valea Jiului (pe lingă care 
există secții fără frecventă) 
s-au străduit sa selecționeze, 
pentru a se ocupa de pregă
tirea acestor elevi, cadre di
dactice cm experiență, care

să cunoască perfect specifi
cul muncii cu elevii de la 
fără frecventa. Avînd în ve
dere că acești elevi dispun 
de puțin timp liber (excep- 
tind, bineînțeles, pe cei ne
încadrați în cîmpul muncii), 
orele de pregătire stabilite 
se cer a fi folosite în așa 
fel îneît să se asigure însu
șirea cunoștințelor, o siste
matizare a lor din clasă, încă 
din timpul lecțiilor. Cadrele 
didactice din Valea Jiului se
lecționate pentru a asigura 
buna pregătire a elevilor de 
la fără frecvență, in marea 
lor majoritate, se achită sîr- 
guincios de sarcina pa care

turii „obiective” a greutăților. A- 
supra acestora din urmă merită sa . 
ne oprim,

Sîntem obișnuiți ca la o anumită 
sesizare privind funcționarea de- j 
fectuoasă a unui resort oarecare 
— întreprindere, instituție, spital 
ș.a.m.d. =— sa ni se invoce o ava
lanșă de contraargumente menite 
a ne explica nouă celor, care sesi
zăm că faptele nu sînt chiar așa 
cum le vedem, că există o serie 
de greutăți și ni se subliniază pon- . 
derea de 80—90 la sută a celor 

cu caracter ,,pur" obiectiv. De mul
te ori după prezentarea unui ase
menea volum de argumente obiec
tive, se reușește reconstituirea i- 
maginii unității respective trans- 
formînd-o într-o unitate bună, dar 
cu unele... lipsuri. Și astfel, perpe- 
tuîndu-se caruselul dintre critică 
și contrademonstrații, se ajunge la 
un perpetuam mobile dăunător. 
Acest du-te-vino dintre critică 
și răspuns se accelerează și se a- 
junge la consumarea a tone de hîr- 
tie, pentru rezolvarea problemelor.

Ba mai mult, unii isi fac chiar o 
profesiune de credință din a de
monstra că albul este negru și 
merg pînă acolo incit încearcă u- 
neori să te convingă despre lucruri 
pe care toată lumea știe că nu sînt 
așa. Dacă cineva ar afirma spre 
exemplu că orașul în care trăim 
este neîngrijit, că există extrem 
de multe străzi desfundate sau 
prost iluminate, că magazinele și 
restaurantele nu pot fi comparate 
cu cele ale unor orașe învecinate, 
cu toate acestea ți s-ar răspunde 
că lucrurile nu stau chiar așa, că 
în raport cu anul X s-au cheltuit 
cu atît la sută fonduri în plus 
pentru trebuințe edilitare, ca ma
gazinele au primit mărfuri cu de 
atîtea ori mai mult decît în anul 
cutare.

S. MICHEL

(Continuare in pag. a 3-a)

Pop luliu, șef de tură și Ca
zacii Gheorghe, operator prin
cipal la secția turbine — ter
mocentrala Paroșeni — urmă
resc cu atenție calitatea alzu- 
rului.

Incepind cu data 
de 1 MARTIE
Ziarul „Steagul roșu4' 

va apare în format 
mare. Cotidianul va pu
blica cu regularitate:

articole
— reportaje
— note
— știri sportlue
— informații

opioii
™ mica piibăicita- 

te etc.
Pentru a prezenta citi

torilor săi cele mai noi 
știri din Valea Jiului, din 
județul Hunedoara, din tară 
și de peste hotare „Steagul 
roșu“ va apare ca ziar 
de seas’ă.

CONFER IN ȚA
Astăzi, la ora 17,30, în cadrul 

ciclului de conferințe pe teme teh- 
nico-științifice, la Clubul sindicate
lor din Lonea, tov. Nagy Ștefan 
va vorbi auditorilor despre „Focu
rile și incendiile din industria mi
niera". Expunerea va fi însoțită de 
prezentarea unui bogat material 
ilustrativ.

o au. Dar, cîteva sesizări ale 
unor oameni ai muncii, care 
ne-au parvenit, ne aduc la 
cunoștință că o parte din a- 
ceste ore nu se țin I Se știe 
că, elevii de la cursurile fără 
frecventă, trebuie ajutați în 
aceste ore pentru a-și putea 
însuși cele mai bune metode 
de studiu individual. Intr-ade
văr, baza însușirii materiei 
obiectelor de învățămînt de 
către elevii de la făsă frec
vență este, si va rămîne,

Prof V. TEODOP.ESCU 
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2. STEAGUL ROȘU

Pregătirea elevilor 
de la farâ îrecvenfâ șL». 
frecventa profesorilor

Micii noștri schiori la Predeal

(Urmare din pag. I)

studiul individual. Insă, la orele 
de meditații, organizate de școală, 
elevii nu vin doar să-și verifice or
ganizat cunoștințele însușite indivi
dual ci și pentru a însuși cît mai te
meinic unele cunoștințe mai greu asi
milabile. Or, din moment ce unele 
asemenea ore de meditații nu se 
țin din cauza absenței (poate mo
tivate, oricum însă... nejustifica
bile) a unor profesori, cum se mai 
pot pretinde apoi acestor elevi, la 
examene, cunoștințe bine aprofun
date ? Ni s-a semnalat, nu rareori,

Expoziție de fotografii 
artistice

Zilele trecute la clubul sindica
telor din Lupeni a fost deschisă o 
expoziție de fotografii artistice. 
Lucrările membrilor cercului de 
foto-amatori trezesc un viu interes 
din partea vizitatorilor. Tocmai 
pentru că cele 27 de lucrări expu
se sînt realizate la un înalt nivel 
artistic. Din acestea însă cîteva a- 
trag atenția în mod deosebit prin 
finețe și inedit. Așa sînt expona
tele : „Intîlnire cu soarele'4, a me
dicului A. Semsey; „Valea de 
Pești'4 și „Curiozitate*4 ale ingine
rului A. Havirneanu; „Fantezia ier
nii44 aparținînd lui S. Fissgus.

Ce anume îi împinge 
pe unii oameni să se 
certe, să-și pîndească 
unul altuia mișcările, 
vorbele, să-și otrăveas
că viata cu otrava cu 
efect lent care se nu
mește suspiciune ? Nu e 
o întrebare savantă, re
cunoaștem, și totuși răs
punsul pe care îl dă 
viața acestei întrebări e 
atît de divers! Printr-o 
scrisoare pe care o sem
nează, 21 de locatari 
dintr-un bloc solicită in
tervenția ziarului pentru 
potolirea unui turbulent 
de pe scara lor : „0
vreme am avut necazuri 
cu copiii de pe scară. 
Acum s-au liniștit lu
crurile. Numai locatarul 
de la apartamentul 19 
pe nume Calotă Grigore 
ne toacă nervii cu apu
căturile lui44. Scrisoarea 
vine de pe strada Inde
pendenței, blocul 4 — 
cartierul Aeroport Petro
șani. Turbulentul — căci 
constatările noastre au 
confirmat că oamenii au 

cum cei mai sîrguincioși elevi de 
la cursurile fără frecvență (pentru 
că există și destui care nu frec
ventează aceste ore pregătitoare) 
pierd cîteva ore la școală, dumi
nică dimineața sau sîmbătă după- 
amiază, în așteptarea profesorilor 
care nu binevoiesc să-și facă apa
riția ! Și, pe bună dreptate, și-au 
arătat unii elevi dezaprobarea pen
tru acest mod de a privi pregăti
rea lor. Numărul acestor ore de 
meditații este, după cum se știe, 
destul de redus. Dar, dacă nici a- 
ceste ore puține programate del 
însăși școala respectivă nu se țin, j 
care este răspunderea morală a I 
examinatorilor (în sesiune), atunci 
cînd știu că nu s-au preocupat su- i 
ficient de ridicarea nivelului de I 
pregătire a elevilor lor ?

Poate pretinde un profesor (pes- , 
te cîteva luni, la. examene, exami
nator exigent) unui elev să se fi 
achitai cu cinste de menirea lui, 
cînd el însuși, profesorul, lipsind 
de la orele de meditații, i-a frus
trat cîteva ore libere și de cîteva 
cunoștințe-n plus ? Este necesar ca 
profesorii să privească cu mai mul
tă seriozitate aceste ore.

Invățămîntul fără frecvență so
licită cadre foarte bine pregătite, 
cu calități pedagogice deosebite. 
Pentru că, oricum, această formă 
de învățămînt — fără frecvență — 
presupune — paradoxal, nu ! — și 
frecvență ! Și nu numai din partea 
elevilor !

dreptate în oarecare mă
sură — e salariat la șan
tierul de construcții al 
T.R.C.H. Majoritatea ce
lor care semnează scri
soarea sînt și ei con
structori la același șan
tier. „Ostilitățile44 au în
ceput într-un mod stu
pid. El, Calotă, și-a a-

tea să-mi facă asta decît 
cel de la 15". Altădată 
iar s-a stins lumina. Și 
atunci a coborît la cel 
de la 15 cu convinge
rea că el e vinovat. 
„S-au bătut — spun ve
cinii. Fiecare și-a adus 
la bătaie pe cei din ca
să. E de vina el, Calotă.

dus aminte la un botez 
că are ceva de împărțit 
cu cel de la apartamen
tul 15. Aceasta după ce 
închinaseră paharul a- 
mîndoi ca doi prieteni. 
N-au împărțit atunci 
ceea ce credeau că au 
de împărțit. Nu i-a lă
sat gazda. Cînd au ieșit 
de sub influența băutu
rii, s-au trezit că se uită 
urît unul la celălalt. O 
dată la Calotă s-a stins 
lumina. „Nimeni nu pu-

Cc-a căutat să intre 
peste om în casă ? El 
nu s-a înțeles cu ni
meni din cei cu care a 
stat în comun. Iși bato 
copiii și nevasta în special 
cînd se îmbată. Trebuie 
potolit". Trebuie. Am 
fost și în casa acestui 
om. Nu era acasă decît 
mama lui și copiii. „Cum 
să nu-și iese din fire 
copilul meu dacă vecinii 
sînt așa de răi ? — spu
ne mama. Gătim pe re-

Pe pîrtiile de lingă 
frumoasa stațiune de 
munte Predeal a avut 
loc etapa finală a con
cursului national de 
schi rezervată copiilor. 
Printre concurenti au 
fost și cîtiva schiori de 
la Școala sportivă din 
Petroșani. Micii schiori 
din orașul nostru au fost 
la înălțime.

La categoria 10—12 
ani băieți, schiorul nos

Curs 
de
croitorie

La sfîrșitul acestei luni, un nu
măr de 136 cursante vor încheia 
primul ciclu al cursului de croito
rie pentru femei de la clubul sin
dicatelor din Lupeni. De pe acum, 
ele s-au și înscris pentru ciclul II 
de croitorie, care își va începe ac
tivitatea la 1 martie. Iar alte 42 
solicitante s-au înscris pentru ciclul 
1, unde se vor deprinde cu pri
mele noțiuni de croitorie. Durata 
celor două cicluri ale cursului de 
croitorie este de 3, respectiv, 6 
luni.

șou. Dacă umblă cineva 
ia curent nu le mai pot 
face mîncare copilașilor 
și lui cînd vine de la 
serviciu. O dată a găsit 
o hîrtie băgată la sigu
ranță. Numai o mînă de 
om dușmănos a pus-o. 
Așa au ajuns să se ba
tă". Explicația pare să-i 
dea dreptate bătrînicăi. 
La tabloul de siguranță 
poate umbla cine vrea. 
„Am pus lacăt la tablou, 
spun oamenii, dar l-a 
tăiat Calotă". încet, în
cet, oameni care n-au 
avut nimic de împărțit 
la început au ajuns să 
se dușmănească. Pe tur
bulent l-au chemat la 
ordine organele în drept. 
L-au pedepsit. El a per
sistat în convingerea lui 
că vecinii sînt dușmă
noși. Și pîna să ajungă 
Ia această convingere 
s-a alimentat cu suspi
ciune, cu bănuieli și le-a 
făcut vecinilor viața ne
suferită.

Timpul liber 
folosit iu mod utiltru Cristea, Nicolae a o- 

cupat primul loc, iar 
Peter Eusebiu, locul 12. 
fn cadrul aceleiași cate
gorii la fete, Leib Ga
briela s-a clasat pe lo
cul patru. La categoria 
13—15 ani Coman Vasile 
la băieți și Hupea Vio
rica la fete, au ocupat 
locul șase. Rezultate me
ritorii pentru care micii 
schiori din Petroșani me
rită felicitări !

Din inițiativa comite
tului U.T.C. de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, recent a 
luat ființă aici o brigada 
artistică de agitație, în 
componenta căreia au 
fost selecționați tineri 
talentați. Cei nouă artiști 
amatori fac repetiții in
tense, pentru ca în cin
stea zilei de 8 Martie să 
poată prezenta primul

„Ce vrei domnule ?
E soția mea 1“

Era aproape miezul nopții și o li
niște desăvîrșită a cuprins totul. 
Dar deodată un strigăt de femeie 
sfîșie liniștea. Se aud apoi zgomote, 
țipete și plînsete tînguitoare. Oa
menii se trezesc din somn. Toți ies 
pe scară. Intîlnesc o femeie cu părul 
rebel, plîngînd în hohote. Printre 
suspinuri ea le spune că a fost bă
tută măr de către soțul ei și arun
cată afară pe scări. In timp ce lo
catarii blocului o ascultă și-i com
pătimesc soarta, ușa apartamentu
lui zgomotos se deschide iarăși și 
doi minori sînt aruncați afară dez- 
brăcați. In prag își face apariția au
torul acestor fapte josnice. Este ne
voit să intercepteze privirile tăioa
se ale colocatarilor săi. Ințelegînd 
ura din gîndurile acestora, li se a- 
dresează pe un ton aspru, fioros : 
„Ce vreți? E soția mea!". Faptul în 
sine te cutremură prin monstruozi
tatea și cruzimea lui. Dar să concre
tizăm prin relatarea altor exemple 
luate de la miliția Vulcan. Tătărcan 
Dumitru, este maistru minier la E.M. 
Vulcan. O meserie de înaltă răspun
dere, care-i cere omului anumite ca
lități. Nu se poate spune că Tătăr
can nu le are. Dar acasă „uită" să se

Joia tineretului
Comitetul orășenesc U.T.C. Vul

can a organizat aseară, în sala de 
dans a clubului din localitate, o 
joie a tineretului. In deschidere, 
la ora 19, colectivul bibliotecii 
împreună cu profesorul Filimon 
Ioan, de ia Școala generală nr. 1 
din localitate, au prezentat meda
lionul literar ,,Figura legendarului 
țăran Ion Roată, deputat în diva
nul ad-hoc al Moldovei, luptător 
pentru unirea țărilor române". 

spectacol întitulat „Da
cii și romanii".

Tot pentru petrecerea 
utilă a timpului liber al 
tinerilor, comitetul U.T.C. 
organizează cu regulari
tate seri distractive, pre
cedate de simpozioane 
pe teme sociale, medi
cale, tehnice, literare 
etc.

poarte demn. Soția sa este vînzătoa- 
re la metalo-chimice. Zilnic vine la 
serviciu cu fața învinețită de bătaie 
și plîns. Soțul ei îi găsește de fie
care dată nod în papură pentru a o 
maltrata. Un alt exemplu este Fărcă- 
șanu Nicu, blocul D-l. El și-a bătut 
soția și copiii într-un chip odios. 
Bîrlădeanu Vasile este recidivist. 
Deși a fost condamnat, tot nu-șl 
poate potoli nervii și și-i descarcă, 
pentru orice motiv, prin intermediul 
pumnilor în spatele soției sale. Nu 
cunoaște regulile de conduită care 
se impun în familie. Știe doar să-și 
bată partenera de viață și să lip
sească de la serviciu. Ar putea fi 
citate și alte nume, alți oameni cer
tați cu buna cuviință. De pildă, Bu- 
curnea Dumitru, Mihăilescu Marin, 
Burlacii Dumitru, Milialciuc Petru 
care-și bat soțiile și le izgonesc din 
case.

Nu dorim să facem filozofie pe 
marginea acestor cazuri. Dar ne în
trebăm ce fel de oameni sînt cei 
care prin procedee de barbarism si 
violență caută să cîștige supremația 
asupra partenerei de viață? Uneori 
pumnii care încercănează ochii fe
meii sînt ai unui muncitor, alteori 
sînt ai unui om cu o înalta pregăti
re profesională. Dar amîndoi sînt în 
acest caz străini de comportamen
tele civilizației și-ale bunului simt. 
Nici unul din ei nu se poartă așa 
cum trebuie să se poarte un OM. Și 
dacă cineva a încercat să intervină, 
să-1 oblige pe acest om să-.-r<tfiunțe 
la procedeul sau lipsit de demnita-. 
te, a auzit din gura lui aceeași fra
ză : „Ce vrei domnule? E soția 
mea 1".

Comentariile sînt de prisos. Opi
nia publică îl condamnă cu asprime 
pe acest om care știrbește persona
litatea femeii, lovind-o fără nici un 
fel de remușcare.

FORMĂ IMPUSĂ
ORIZONTAL
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ȘI VERTICAL
1) Rîuri — Parte 2) 

Lampă — Lichid 3) Ne
reușită — Tărie 4) Trist
— Secat 5) Vicioasă — 
La capătul biberonului 
6) In exterior — Con
strucție provizorie — 
Forțat 7) încercat — In- 
foiat — Perioadă 8) Lis
tă cu greșeli — Zgîria- 
tă — Dormitor 9) Pri
mesc — Fruct — ©raș 
hunedorean 10) Dispăru
te — Soldat — Prieteni 
11) Bălțat — Legat — 
întins 12) Rîu în U.R.S.S.
— Întărite 18) Sac — 
®pus profesionistului 14) 
Expus — Semn grafic 
15) Institut de proiectări 
bucureștean — Aici 16) 
Nu vorbesc — Cui me
talic.

Lng. Anton SAEMAC

MONOVERB 
(4—8)

COPERTĂ LITERARĂ
(3,7; 5,2,5)

Mina
o URICĂNÎ

_
Plin anagramare veți afla 

numele unui scriitor român 
și una din valoroasele lui 
opere.

Jana Dădulescu — Lupeni

Dezlegările jocurilor 
din or. 5690

SPORT: Orizontal — 1) Jo
curi — Vestiți 2) Unire — Ne
stins 3) Cotă — Țes — Ars
— C 4) Ara — Orator — Agă 
5) T — Țară — Iris — Al 6) 
Om — Pascal — Teză 7) Rimă
— Aur — Favor 8) Tari — 
Petit — Ni 9) Vacanță — Arid
— E 10) In — Tai — Slăvit 
11) R — Colectiv — Lia 12) 
Sport — Ace — Cerc 13) Tari
— Alo — Comit 14) Apt — 
Campionate; SPAȚIOASĂ (bi- 
verb): întindere mare; ADU
NATE... (criptografie): Labo
rantele sînt în ședință; PES
CĂREASCĂ (criptografie): 
Prinde peștele cu mîna; M0- 
NOVERB: Inversiune; BIVERB 
PLASTIC Culoare roșie; CO
PERTĂ LITERARĂ: Liviu Re- 
breanu — Răscoala.

IN DIFERENȚĂ 
(Criptografie : 2,4,4,3,2,1,3,1,3,3,)

TRIUNGHI

Orizontal și vertical: 1) Ce! 2) 
Calciu 3) Animal 4) Rigi 5) Casă 
6) Boală 7) Primit 8) însușire.

Mihai Codreanu — Petroșani
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SCRISORI DE
Oare să-i fi 
s-ecaf 
izvoarele ? !

N<i cred. Prea sint multe 
izvoare de apa minerală în 
tara noastră. Și totuși. 0ricît 
ar părea de paradoxal, de 
peste două luni de zile în Lu- 
peni nu se găsește apă mine
rală. Am colindat toate unită- 

alimentare dar fără rezul
tat. Peste tot mi s-a dat același 
răspuns: „Nu poate fi trans
portată pentru că îngheață". 
Sîntem de acord. Dar ce se 
Intîmplă în acest caz cti bol
navii care trebuie sa facă cură 
de apă minerală ? De ce nu s-a 
depozitat din timp apă mine
rală spre a se evita situația 
existentă ?

Intrucît aceste cure de apa 
minerală nu pot fi făcute cu... 
vorbe, așteptăm din partea

TELEVIZIUNE
Vineri 23 februarie

17.30 Curs de limba rasă (lecția 
a 4-a).

18,00 Drumuri și popasuri — emi
siune turistica.

18.30 Pentru cei mici. A.B.C. — De 
ce ? : ,,Cîntece în plic".

,J8,55 „Pitt băiatul care nu voia 
să se tundă".

19.10 Pentru tineretul școlar. Școli 
și tradiții: Liceul ,.George 
Bacovia" din Bacău.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Studioul muzical. Cultura mu

zicală de-a lungul timpului.
20.35 Reportaj '68. Uvertură pe Du

năre.
21,00 Reflector.
21,15 Parada vedetelor. Preludiu la 

Festivalul internațional de 
muzică ușoară Brașov 1968.

21.35 Film artistic : Duminică ve
selă — o producție a televi
ziunii ungare.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23.tt) închiderea emisiunii.

Două sufe 
de obiective

(Urmare din pag. 1)

filatoare bloc 2 Paroșeni și multe 
altele, în total 200 obiective.

Pentru realizarea acestui volum 
impresionant de lucrări este necesar 
ca în atenția conducerii șantierelor 
T.C.M.M. Petroșani să stea în primul 
rînd executarea cu precădere a lu
crărilor la cele 72 de obiective res
tante din anii trecuți pentru a fi 
predate în folosință — lichidîndu-se 
astfel capitolul respectiv din plan. 
Apoi să se lucreze îndeosebi la o- 
biectivele la care există condiții 
pentru a asigura un înalt randament 
al muncii, eficiența sporită utilaje
lor folosite. In categoria respectivă 
intră atît montajele interioare de 
utilaje — in special la băi — lămpării, 
ca cele din Dîlja, Uricani, atelierele 
mecanice Lupeni, Uricani, Vulcan, 
stațiile de compresoare, de ventila
toare sau tablourile de distribuie 
cît si executarea de lucrări terasiere 
ca umpluturi, excavari, drumuri etc. 
De aceea, ținînd cont de slabele re
zultate obținute în prima lună a 
anului, trebuie să se analizeze cu 
toată atenția situația și să se ia mă
surile cele mai adecvate ca din pri
mul trimestru, folosind din plin lu
nile februarie și martie, volumul de 
lucrări să fie executat ritmic, iar for" 
fele șantierelor concentrate la obiec
tivele cheie — pentru a putea ob
ține o eficiență economică maximă.

Cele 200 obiective industriale pre
văzute pentru acest an, trebuie rea
lizate și puse la dispoziția beneficia
rilor — exploatărilor miniere — la 
termenele planificate !

LA CITITORI
0.G.L. Alimentara măsurile 'co
respunzătoare.

înv. Dorina SAVU
Lupeni

Recunoștinfă
Grav bolnav, am fost inter

nat la Spitalul din Lupeni, la 
secția interne. Datorită grijii 
și solicitudinii personalului 
medico-sanitar din această sec
ție, în urma tratamentului a- 
piicat am reușit să-mi recapăt 
sănătatea. Mulțumesc pe a- 
ceastă cale medicilor Borne- 
misza Paul și Wiesel Eugen 
precum și sorei Bezin Maria 
pentru interesul și atenția cu 
care se ocupă de bolnavi.

Gheorghe BRÎNDUȘOIU
Coroești

★

Și eu datorez o vie recu
noștință medicului Isac Fulviu, 
directorul Spitalului Vulcan, 
precum și surorilor Balint Ca
talina și Bako Elisabeta care

F I L
Sîmbătă 24 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie :
Martin soldat; Republica: Seceri
șul roșu; PETRILA : Ape limpezi; 
LONEA — 7 Noiembrie: Peretele

CARUSELUL INVOCĂRILOR
(Urmare din pag. l-a)

Toate acestea, sînt prea bine cu
noscute. Creșteri asemănătoare au 
loc în întreaga țară, nu numai la 
noi și totuși, la bariera de intrare 
în orașul Petroșani trebuie să 
trăiești un sentiment de re
nunțare chiar și la amintirile pe 
care ti le-au lăsat orașe ca Deva, 
Sebeș și chiar Hațeg.

Dacă cineva s-ar întreba pe 
drept cuvînt care este cauza pen
tru care centralele termice au fost 
plasate cu o precizie demnă de o 
cauză mai bună, exact în fața gea
murilor oamenilor, atît în cartierul 
Carpați cît și la Aeroport, ți s-ar da 
o astfel de explicație îneît ai fi 
mulțumit că nu ți s-a plasat cen
trala chiar în sufragerie. Prin 
atîtea greutăți au trebuit să trea
că proiectanții pînă să găsească 
adeastă „ingenioasă" soluție care 
e drept că ne acoperă un pic cu 
fum, dar în rest este excelentă. La 
urma urmei, mai au și ei unele 
lipsuri. In orice caz justificări e- 
xistă.

Dp aici nu trebuie desigur extra
să concluzia că orice sesizare cri
tică este pe de-a-ntregul întemeia
tă. Dar lipsurile de notorietate cu 
totul publică nu pot fi prezentate 
decît în adevărata lor înfățișare, 
chiar dacă ele provin din „greu
tăți obiective".

Să analizăm totuși și anumitele 
relații dintre noțiunile ,obiectiv" 
și „subiectiv" sau mai bine zis, 
cînd și în ce împrejurări se trans
formă subiectivul în obiectiv și 
invers. De la început aș vrea să

MTREMIMA FORESTIERĂ
PETROȘANI

cu sediul in strada 6 Martie nr. 36, telefon 1820

vinde din stocuri supranormative
materiale cu speciile iorestier.

— piese de schimb pentru tractor KD 35,

— piese pentru funicular și obiecte de inventar

Doritorii se vor adresa serviciului aprovizionării din in- 
reprindere unde vor putea consulta listele de materiale și 
ansa comenzi. Livrările se vor face prompt, pe bază de co
menzi terme.

au depus eforturi deosebite F
pentru a mă însănătoși. Le 
muițumesc din toată inima.

Teodor POP 
Petroșani

De ce întârzie ?
De regulă omul caută să-și 

organizeze astfel timpul liber 
îneît să-și refacă forțele. Dar 
ce te faci cînd ești obligat să ț 
pierzi ore în șir din timpul 
tău prețios așteptînd laptele ? ;
In mod inexplicabil, în unele 
zile, aprovizionarea cu lapte 
a orașului Petrila se face cu j 
mare întîrziere. Așa s-a în- 
tîmplat, spre exemplu, în zi
lele de 28 ianuarie, 4 și 11 J 
februarie cînd unitatea nr. 27 i 
din Petrila a primit laptele 
abia după ora 9. Peste 40 de 
gospodine au așteptat în frig 
mai bine de o oră și jumătate 
venirea laptelui. Ar fi cazul 
să se ia măsuri pentru a se 
pune capăt acestor întîrzieri 
în aprovizionare; iar vinovății 
să fie trași la răspundere. j

Petru GĂINA 
Petrila

M E
vrăjitoarelor; Minerul: Denunțăto
rul; VULCAN : Căutătorii de aur 
din Arkansas; LUPENI — Cultu
ral : Singur pe lume; BĂRBÂTENI: 
Juana Gallo.

subliniez că în activitatea econo
mică, de administrație, culturală, 
fenomenele obiective sînt cu pre
cădere rezolvate inițial, tocmai 
pentru ca să nu-și facă prezența 
mai tîrziu.

Iarna, gerul, zăpada, sînt feno
mene obiective. Nimeni (cel puțin 
deocamdată) nu poate înlătura suc
cesiunea anotimpurilor cu conse
cințele sale. Omul, cunoscînd a- 
ceastă legitate naturală, este obli
gat să ia anumite măsuri de pre
cauție. Dacă vagonetele de căr
bune dinlr-un circuit oarecare la 
suprafață vor îngheța și nu vor pu
tea fi descărcate pe ger, cauza va 
fi de natură obiectivă, sau subiec
tivă ? Sau, dacă un autobuz va de
rapa de pe șoseaua necurățată, 
punînd în primejdie viața a zeci 
de oameni, cauza va fi obiectivă 
sau subiectiva ? Lipsa de preve
dere nu poate fi calificată ca o- 
biectivă, ea fiind pur subiectivă.

In general, la scara preocupări
lor noastre, operăm cu prea puți
ne fenomene obiective de natură 
impenetrabilă. Majoritatea elemen
telor pe care le minuim sînt în ma
joritatea lor covîrșiloare de resort 
subiectiv și numai in invocările 
justificative ne sînt prezentate ca 
obiective. Sînt frecvente, de exem
plu, justificările de genul : n-am 
realizat planul pe ziua de ieri, din 
cauza defecțiunilor la instalația X. 
Deci, în subînțeles, datoria a fost 
îndeplinită pînă la apariția defi
cienței în cauză. De aici încolo 
apar motivările. Dar la urma ur
melor dacă • instalația X s-a defec
tat, aceasta este o consecință a

In a ton (ia 
cititorilor noștri

Ziarul „Steagul roșu" primește de la cetățeni, pentru a 
fi publicate in cadrul rubricii „MICA PUBLICITATE", dife
rite anunțuri cum sint :

— PIERDERI DE ACTE
— I.ECȚII ȘI MEDITAȚII
— CERERI DE SERVICIU
— OFERTE DE SERVICIU
— SCHIMBURI DE LOCUINȚE
— ÎNCHIRIERI
— ANUNȚURI DE FAMILIE
— VtNZĂRI-CUMPARARI
— DIVERSE

Cei interesați se pot adresa redacției noastre din Petro
șani, str. Republicii nr. 44. telefon 1662, 269.

STAREA
Procesul de în

călzire a vremii 
a continuat și în 
ultimele 24 de 
ore. Temperatura 
maximă a fost la 
Petroșani de plus 
10 grade, iar la 
Paring de plus 3 
grade. Grosimea 
stratului de ză| 
90 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
0RE : Vremea va fi călduroasă, cu 
cerul variabil. Precipitații slabe 
sub formă de ploaie. Vînt moderat 
din sectorul vestic.

lă la Paring:

proastei îngrijiri și întrețineri. Deci, 
cauza nerealizării planului pe ziua 
respectivă va fi nu defectarea ins
talației, ci neglijenta celui care a 
avut sarcina de a întreține în sta
re de funcționare instalația. Este 
adevărat că diferența dintre aces
te două moduri de a pune proble
ma este minoră, dar totuși meri
tă să o prezentăm. Instalația poar
tă un număr de inventar, iar cel 
în cauză poartă un nume și un 
prenume. E mai ușor să învinuiești 
un număr decît un nume. Celei ce 
poartă număr nu i se pot face im- 
putații, neavînd fișă de salariu.

Este greu de presupus ca fără 
munca permanentă pentru evita
rea acestor stări de lucruri (ce-i 
drept un număr din ce în ce mai 
redus) vom reuși să înlăturăm a- 
nomalii care se manifestă într-unul 
sau altul din domeniile noastre de 
activitate.

Locul justificărilor, al substitui
rii faptelor vii, comemorabile, cu 
explicații „obiective", „subiective" 
chiar și combinate, trebuie să-l ia 
rezultatele concrete.

întreaga noastră opinie publică 
este preocupată în cea mai mare 
măsură de această necesitate, pe 
care o putem denumi obiectivă în 
cel mai strict sens al cuvîntului.

ÎNTREPRINDEREA I.C.i.L.
S I M E R I A

angajează de urgență pentru secția F.P.L. Llvezeni — 
Petroșani :

— Șeî sec(ie
Condiții : studii și stagiu conform anexei IV din 

H.C.M. 1 053/60.

Fochist cazanie stabile (autorizat)

— ȘeS depozit produse — depozit 
Hale Petroșani.

— Gestionari produse
Informații suplimentare se pot da >la sediul secției tele

fon 1823 — 1824.

PROGRAM 
DE RADIO

Sîmbătă 24 februarie
PROGRAMUL I : 6,00—8,25 Mu

zică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri;
9.30 Unda veselă; 10,00 Cîntă
Sammy Davis-junior; 10,10 Curs 
de limba spaniolă; 10,30 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 10,45 
Patrie, grădină-nfloritoare — pro
gram de cîntece; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Revista revistelor eco
nomice; 11,15 Recital de operă Ze- 
naida Pally; 11,30 Muzică ușoară 
de Radu Șerban; 12,00 Drag mi-e 
jocul românesc; 12,15 Buletin de 
știri; 12,22 Succese ale muzicii u- 
șoare; 12,45 Radiojurnal; 12,55 In- 
tîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,30 Parada so
liștilor și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 14,15 Cîntece de dragoste 
și jocuri; 14,35 Pagini orchestrale 
de muzică ușoară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Rapsozi ai plaiurilor 
noastre: Ileana Filipescu; 15,15
Muzee și expoziții; 15,25 Muzică;
15.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 16,00 Radiojurnal. Sport; 16,15 
Piese corale de Mihail Jora; 16.30 
Noua geografie a patriei; 16,55 
Cu cîntecul și jocul pe valea Pra
hovei; 17,15 Atențiune, părinți !; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Dialog 
cu ascultătorii; 18,15 Caleidoscop 
muzical; 18,30 Știință, tehnică, fan
tezie; 18,50 Din înregistrările lui 
Ion Luca Bănățeanu; 19,00 Radio- 
gazeta de seară; 19,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Radiomagazin 
sportiv; 20,17 Muzică ușoară inter
pretată de sextetul Victoria; 20,30 
Arii din operete; 20,45 Romanțe; 
21,00 La balul de sîmbătă seara; 
22,00 Radiojurnal. Sport; 22,20 For
mația Constantin Alexandru; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Suită de rit
muri; 24,00 Buletin de știri; 0,05— 
6,00 Estrada nocturnă.
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Forțele patriotice din Vietnamul de sud 
își continuă atacurile la Saigon 
și in alte orașe
0 La Hue a fost instaurată

Orientul Apropiat Deschiderea Conferinței
Matiwnilor Unite pentru 

comerț și dezvoltare
o administrație a F.N.E

nou atac
Tho,
La My Tho
fost,

lansal, de 
împotriva 

cucerind pos- 
luptele

de asemenea,

mericane. Partizanii au 
asemenea, un 
orașului Can 
tul de radio, 
continuă. Au
reluate bombardamentele cu mor- 
tiere împotriva orașului Vinh Long, 
situat la 100 
de Saigon.

de kilometri sud-vest

(Agerpres). — La 
capitală imperială

pompierii în- 
incendiu. Fu- 
perdea densă 
și ambulan-

SAIGON 1 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite urmă
toarea corespondență intitulată 
„Saigonul are aspectul unui oraș 
asediat". Joi seara aviația ameri
cană își continuă bombardamentele 
asupra cartierului Cholon, ocupat 
de miercuri de către patrioți. In 
apropierea pagodei An Quang se 
dau lupte violente între partizani 
și pușcașii marini americani. Ma
șini răsturnate și pe jumătate car

bonizate sînt o mărturie a luptelor 
precedente. Cîteva sute de metri 
mai departe, pe strada principală 
ce duce spre Cholon, 
cearca să stingă un 
mul a învăluit ca o 
mașinile pompierilor
țele care se încrucișează în zgo
motul asurzitor al sirenelor. Spi
talele sînt supraaglomerate de ră
niți care sosesc fără întrerupere. 
Refugiații sînt împinși de lupte 
dintr-un sector al orașului în al
tul. Pe fața lor se citesc emoțiile 
trăite.

Această populație de citadini nu 
își ascunde admirația față de cu
rajul compatrioților veniți să lupte 
chiar în inima Saigonului. La apusul 
soarelui existau încă 8 centre de 
rezistentă în oraș. In cartierul hi
podromului, degajat de miercuri 
după cum anunțaseră oficialitățile, 
se semnalau noi lupte. Comanda
mentul american a lăsat să se în
țeleagă că ofensiva patrioților ar 
putea continua în cursul zilelor 
viitoare. El a recunoscut că nu a 
știut nimic de planurile partizani
lor și ca se așteaptă la noi atacuri 
în cursul zilelor viitoare. Genera
lul Westmoreland nu a putut da 
lămuriri asupra ușurinței 
peste 2 000 
mulți purtînd 
putut infiltra

Și în alte
ze ofensiva Frontului Național de 
Eliberare continuă. Joi 
a fost ocupată stațiunea 
te Dalat, situată la 240 
de Saigon. Unitățile de
partizanilor au cucerit centrul o- 
rașulul și instalațiile militare a-

SAIGON 1
Hue, vechea 
vietnameză, unde potrivit postului 
de radio al forțelor patriotice, a 
fost instaurată o administrație a 
F.N.E., populația orașului a ieșit 
pe străzi pentru a-și exprima spri
jinul acordat acesteia — relatează 
corespondentul 
Presse.

agenției France

cu care 
înarmați,de oameni

mitraliere grele, s-au 
în oraș.
regiuni sud-vietname-

dimineața 
de mun- 
km nord 
șoc ale

(Agerpres). — In 
masive declanșa- 
forțele patriotice 

autoritățile ameri- 
să anuleze toate 

a-

BANGKOK 1 
urma atacurilor 
te miercuri de 
sud-vietnameze, 
cane au hotărît
permisiile acordate militarilor 
mericani de la bazele din Asia de 
sud-est, scrie agenția France Pres
se, citînd surse informate america
ne din Bangkok. Această hotărîre 
este numai una din măsurile ur
gente adoptate de Pentagon în ur
ma ofensivei unităților F.N.E. Ace
eași agenție anunță că comanda
mentul S.U.A. a trimis miercuri 
seara în Vietnamul de sud 1 000 de 
soldați care erau în permisie în 
Tailanda. De asemenea, șase mari 
baze americane din Tailanda au 
fost puse în stare de alertă. La a- 
ceste baze se afla 40 000 de mili
tari americani, în cea mai mare 
parte aviatori.

„Numai 
Unită are drep- 
la degajarea na- 
apele Canalului 
nu are nici un

CAIRO 1 (Agerpres). 
Republica Arabă 
tul să procedeze 
velor blocate în 
de Suez, Izraelul
drept sa intervină", a declarat mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, la sfîrșitul întreve
derilor cu Gunnar Jarring, repre
zentantul secretarului general al 
-O.N.U. în Orientul Apropiat — in
formează ziarul ,,A1 Ahram". „Noi 
nu am cerut lui Jarring să intervi
nă pe lîngă Izrael în favoarea re
luării lucrărilor de deblocare și vom 
refuza orice intervenție în acest 
sens din partea autorităților izrae- 
liene, întrucît lucrările au fost com
plet suspendate", a declarat Riad. 
Ministrul egiptean al afacerilor ex
terne a subliniat că „suspendarea 
lucrărilor nu constituie o problemă 
pentru R.A.U., deoarece debloca
rea celor 15 nave este în favoarea 
țărilor interesate".

DELHI 1 — Trimisul special A- 
gerpres, I. Puținelu, transmite: 
Primul ministru indian, Indira Gan
dhi, a inaugurat joi în marea șală 
a hotelului ,,Ashoka" din Delhi 
lucrările celei de-a doua Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare (Unctad—2), 
la care participă delegații din 132 
de țări. Delegația Republicii So
cialiste România la conferința de 
la Delhi, este condusă de Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Participanții la festivitatea inau
gurală au ascultat totodată me
sajul secretarului general al O.N.U., 
U Thant, adresat conferinței în ca
re se subliniază că „lucrările a- 
cestei conferințe se deschid în
tr-un moment cînd necesitatea le
găturii între pace și prosperitate 
se impune mai mult ca oricîncl". 
Găsirea unor soluții concrete și 
pozitive problemelor dezvoltării e- 
conomice, ale promovării comerțu

lui internațional și ale finanțării 
ar putea pune, se arată în mesajul 
lui U Thant, bazele unor acțiuni 
de natură să asigure o pace du
rabilă. Exprimîndu-și regretul că 
nu poate fi prezent în acest mo
ment Ia conferința de la Delhi, se
cretarul general al O.N.U. și-a ma
nifestat speranța că va putea să 
sosească la conferință cît mai cu- 
rînd posibil.

După-aroiază, participanții la con
ferință s-au întrunit în prima șe= 
dința plenară consacrată proble
melor organizatorice.

Delegații au aprobat în continua
re recomandările Comitetului de 
pregătire al Conferinței Unctad pri
vind constituirea a cinci mari co
misii care vor dezbate principalele 
probleme aflate pe ordinea de zi : 
comerțul cu materiile prime; co
merțul cu produsele manufacturate; 
comerțul invizibil; ajutorul și con
dițiile ajutorului; principiile comer
țului mondial.
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ALGER. — Trupele franceze au evacuat complet, miercuri 
seara, baza de la Mers el Kebir și au predat, în cadrul unei ce
remonii, cheile șefului statului major al celei de-a doua legiuni 
militare algeriene. Baza a fost ocupată apoi de trupele armate 
naționale populare algeriene. Numai antena aeriană de ia Boi 
Sfer va rămîne sub control francez. Ea va folosi în principiu le-^ 
gaturile aeriene dintre Franța și Africa și va îi deservită de uni
tăți ale forțelor aeriene si terestre franceze cu un efectiv total de 
400 militari.

începerea tratativelor
italiano-vest-germane

RON1A 1 (Agerpres). — Joi au 
început tratativele între Aldo Mo
ro și Amintore Fanfani, pe de o 
parte, și Georg Kiesinger si Willy

GRENOBLE — orașul 
Olimpiadei de iarnă

(Urmare din pag. 1)

roșului Grenoble, la o altitu
dine intre 1 4(JO și 2 250 m au 
iost terminate instalațiile și a- 
menajările necesare pentru 
desfășurarea întrecerilor de 
schi alpin. Toate pistele de 
schi au un punct comun de 
intîlnire — la Recoin de Cha- 
merousse, situat la 1 650 m al
titudine. Pista de coborire 
pentru bărbați a iosi amena
jată la Casserousse, situat la 
2 km de Chamerousse, avind 
o lungime de 2 890 m cu o di
ferență de nivel de 840 m. 
De-a lungul pistei sini insta
late 50 cabine pentru telere- 
porteri. radioreporteri sau fo
toreporteri. Pentru sărituri, la 
Autrans, s-a construit o tram
bulină de 70 m și o a doua 
pentru antrenamente de 40 m 
— ambele convergind spre e 
singură pistă de irinare. A 
doua pistă a iost amenajată 
la Saint-Nizier du Moucherotte, 
cu o trambulină de 90 m.

La Saint-Etienne de Saint 
Geairs, la 40 km sud de Gre
noble, au mai fost construite 
Cetatea Olimpică și Orașul O- 
limpic. In Cetatea Olimpică se 
află Centrul de presă, care va 
putea găzdui 2 500 persoane. 
El este prevăzut cu birouri de 
poștă, telefon, telex, bancă.

sală de conferințe, chioșcuri 
de ziare, bar etc.

In ce privește Orașul Olim
pic, acesta va ti rezervat in 
exclusivitate celor 650 de spor
tivi, care vor participa la în
trecerile de schi (ceilalți vor 
ti gâzduili la Grenoble).

Un mare elort a lost depus 
de radio-televiziunea franceză 
pentru a asigura retransmite
rea de reportaje in direct, 
sau in diifere. Televiziunea 
franceză a prevăzut transmite
rea a 150 de ore de program 
de la Jocurile Olimpice de 
Iarnă. Emisiunile respective 
vor fi proiectate in direct in 
16 săli de cinema și 2 case de 
cultură alese in diferite punc
te ale Franței.

In fiecare seară la Teatrul 
Municipal din Grenoble vor 
avea loc spectacole de teatru, 
de balet, concerte simfonice 
— prezentate de renumite for
mații artistice.

După ce, timp de 12 zile, 
flacăra olimpică va arde zi șt 
noapte incurajind, prin torta 
cu care a reușit să treacă pes
te veacuri, energia și dăruirea 
sportivilor, la 18 februarie ea 
se va stinge pentru a se a- 
prinde in vara aceluiași an la 
cea de-a XIX-a ediție de vară 
a Jocuriiot Olimpice ce se vor 
desfășura la Mexico.

po- 
co- 
gu- 
tra- 
nu-

vizita la Roma a con- 
vest-germani, ziarul 

Allgemeine", scria că 
loc într-un moment

Brandt, pe de altă parte. După cum 
relatează agenția U.P.I., principa
lele probleme înscrise pe ordinea 
de zi a discuțiilor se referă la 
sibilitățile de lărgire a Pieței 
mune și la poziția celor două 
verne față de noul proiect de 
tat de neproliferare a armelor 
cleare.

Comentînd 
ducătorilor 
„Frankfurter 
aceasta are
cînd divergentele dintre țările vest- 
europene au devenit foarte acute. 
In același timp, ziarul arată că deși 
Kiesinger a plecat la Roma „într-o 
perioadă dintre cele mai grele ale 
politicii europene", el va căuta să 
scoată maximum de avantaje pen
tru țara sa, tocmai din aceste di
ficultăți. Această vizită este apre
ciată mai mult ca o acțiune pre
gătitoare a importantelor discuții 
franco—vest-germane care vor
vea loc peste două săptămîni la 
Paris. In preajma acestor convor
biri, cancelarul vest-german urmă
rește să-și întărească poziția față 
de interlocutorii săi francezi, asi- 
gurîndu-si sprijinul 
Willy Brandt declarase 
nuarie că acceptă 
neluxului privind 
tată a Angliei la 
baza de discuție"
vertească și guvernul italian la a- 
cest plan. Oficialitățile italiene și- 
au exprimat, la rîndul lor, speranța 
că domeniul în care s-ar putea rea
liza o primă colaborare între An
glia și C.E.E. ar fi cel tehnologic 
și că Franța ruj i se va putea opu
ne, întrucît colaborează deja cu 
Anglia în domeniul construirii a- 
vionului supersonic de transport 
„Concorde".

a-

italienilor, 
la 30 ia- 
tarilor Be-planul

o aderare trep-
C.E.E. drept „o 
și speră să con-
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PARIS. — Oficialitățile na
vale din Toulon au confirmat că 
s-au pierdut toate speranțele de a 
localiza în curînd epava submari
nului ,,Minerva", dispărut sîmbă- 
ta trecută, și de a-i regăsi în via
tă pe cei 52 de oameni aflați la 
bordul său.

© PHILADELPHIA. — Doi ingi
neri americani au pus la punct o 
parașută planor asemănătoare cu 
un elicopter, care va permite pa- 
rașutiștilor să-și aleagă locul de 
aterizare. Dispozitivul, care poate 
fi umflat ca un pneu, are și două 
mici motoare cu reacție.

ROMA. — Comisia parlamen
tară pentru combaterea Mafiei a 
acuzat această organizație criminală 
secretă de faptul că a profitat de 
ultimele cutremure de pămînt din 
Sicilia pentru a cumpăra la prețuri 
foarte scăzute pămînturile si vitele 
populației sinistrate. Potrivit unor 
rapoarte primite din Sicilia, Mafia 
achiziționează pămînturile devasta
te de cutremur imprumutînd bani 
sinistraților cu o dobîndă de 30 
pînă la 40 la sută si cumpără drep
turile țăranilor la despăgubirile pe 
care urmează să le primească de 
la statul italian.

@ ADEN. — Curtea pentru secu
ritatea statului din Republica 
Populară a Yemenului de sud a 
condamnat la moarte pe prințul 
Bin Abed Fadhli, acuzat de a fi 
sprijinit Anglia în crearea Federa
ției Arabiei de sud. Curtea a acu
zat pe Fadhli si de faptul că în timp 
ce îndeplinea funcția de președinte 
al consiliului legislativ din unul 
din statele fostei federații a con
damnat membri ai Frontului na
țional de eliberare. Președintele 
complexului de judecată din Aden 
a anunțat că toți cei care au acțio
nat împotriva mișcării revoluționa
re vor fi judecați, indiferent de 
rangul acestora.

© NEW YORK. — Circa 32 000 
de muncitori din industria sticlei 
a S.U.A. au declarat joi o grevă 
care afectează 90 la sută din pro
ducția americană de sticlă. Greva 
a fost declanșată în urma eșecului 
negocierilor privind încheierea unui 
nou contract de muncă.

0 KABUL. — Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., A. 
N. Kosîghin, care a făcut o scur
tă vizită în Afganistan la invitația 
primului ministru afgan, a părăsit 
joi capitala acestei țări plecînd 
spre patrie.

Dezbaterile din Dieta japoneză
Premierul E. Sato se opune oricărui pian de 
denuclearizare a țării

TOKIO 1. — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite .• 
Dezbaterile din Plenara Camerei Reprezentanților a Dietei japo
neze continuă in problema apărării.

Saburo Eda, vicepreședinte al 
Partidului Socialist din Japonia, a 
cerut guvernului să-și clarifice ati
tudinea in problema situației baze
lor nucleare americane de pe Oki
nawa, în eventualitatea retrocedă
rii ei. Eda a sugerat că Dicta să 
accepte o declarație de denuclea
rizare a tării. Permitind vizita pott- 
avionului nuclear „Enterprise", a 
spus el, guvernul neagă promisiu
nile sale repetate că nu va admi
te armele nucleare în Japonia. Vi
zita lui „Enterprise" a produs o 
schimbare semnificativă in politica

guvernului, întrucît acum acosta
rea la țărmurile japoneze a sub
marinelor capabile să lanseze ra. 
chete „Polaris" este doar o ches- 
iiune de timp.

In răspunsul său, premierul ja
ponez Eisaku Sato a reafirmat că, 
potrivit constituției, Japonia nu va 
produce, poseda sau introduce din 
afară arme nucleare si va menține 
actualul sistem de apărare bazat 
pe tratatul de securitate japono- 
american. Premierul a declarat, 
însă, că „se opune ferm" oricărui 
plan de a se adopta in Dietă o de
clarație de denuclearizare a tării.
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