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STAR
ф Fluviul aerian și-a 

lărgit albia
• Imperativul începu

tului
ф Bâtâlie în adîneuri 

și-n văzduh
ф Baza solidâ viitoa

relor succese
Contemplînd arborii nemiș

cări sub apăsarea puiului gros 
și imaculat, ori dealurile În
zăpezite din împrejurimi, te 
cuprinde reveria ca In iața 
unui tablou leeric. întreaga 
natură pare a ii dominată de 
liniște, de o nemișcare tota
lă. Și totuși, oricît de atră
gătoare ar fi priveliștea ier
nii montane, reveria e de 
scurtă durată. E alungată, o 
dată cu liniștea și nemișca
rea aparentă, de clinchetul 
metalic al funicularului, de 

păsările negre și impunătoa
re ce plutesc in văzduh. Sini 
cupele funicularului, conți- 
nînd cărbunele — trimis la 
ziuă din abatajele minei — 
core întrupează tot dinamis
mul clocotitor ce domină a- 
dîncurile Aninoasei.

L-am surprins pe bălrinul 
maistru Suhan Francisc Ia 
fereastra stației de iuniculaz, 
urmărind cu o satisfacție ce 
i se oglindea pe fața lumi- 

.ngtă, cum iși iau zborul, una 
după alta, pasările negre, a- 
lunecind apoi lin pe cablu
rile de oțel spre dealurile 
Dîljei, la preparație.

— Anul trecut funicularul 
transporta zilnic cile 2 700 
tone cărbune. De la 1 ianua
rie transportăm cite 2800 to

me. Deci zilnic cu cite 100< .■
tone mai mult...

Tălmăcind cuvintele bătri
nului maistru funicular ist, 
am putea spune că fluviul 
aerian ce transportă spre 

T
preparație rodul muncii mi
nerilor aninoseni și-a lărgit 
albia. „Fluviul" a crescut pe 
măsura intensificării bătăliilor 
din adîncurile minei. O dată 
ce au pășit pragul primului 
an al cincinalului, minerii a- 
ninoseni du ridicat' mai sus 
ștacheta Întrecerii pentru 
mai mult cărbune. Față de 
anul trecut, planul de pro
ducție al minei a crescut cu 
20 000 tone. Iar startul pen
tru realizarea sarcinilor spo
rite a pornit chiar de la în
ceputul anului. Dar nu-i vor
ba doar de realizarea unor 
sarcini mai mari. Minerii a- 
ninoseni au fost primii pe 
Vale care au dat glas hotă- 
rîrii lor ferme de a depăși 
substanțial planul de cărbu
ne pe primul an al cincina
lului. S-au angajat să trimi
tă Ia ziuă „peste" prevederi
le planului anual 5 000 tone 
cărbune. Angajamentul Iși 
are geneza in optimismul 
oamenilor din abatajele mi
nei, in dorința lor fierbinte 
de a ridica la valori noi, su
perioare, roadele bătăliilor 
subterane.

— In abatajul nostru mun
ca pentru înfăptuirea sarci
nilor noului an a Început 
sub semnul unor exigențe 
sporite — ne spunea briga
dierul David Ioan. Abatajul 
a fost dotat cu utilaje și ar
mături moderne care deschid 
în fața brigăzii calea spre în
făptuiri și mai .mari. -Deocam
dată învățăm. Ne străduim 
să însușim cît mai repede 
tehnologia de lucru după 
noul procedeu.

Deci imperativul începutu
lui : însușirea tehnologiei 
moderne. Abatajul vestiților 
irontaliștii de pe stratul 3 
din sectorul I seamănă cu o 
adevărată cutie metalică. A 
fost dotat cu stîlpi cu fric
țiune tip ICEMIN și grinzi 
metalice tubulate precum și 
cu un transportor blindat ro

mânesc. Plasa metalică ce 
susține tavanul, armăturile 
moderne au exclus in între
gime folosirea lemnului. Noi
le armături prezintă și alte 
avantaje: sint mai ușoare 
decît GHH-urile folosite an
terior și permit apropierea 
transportorului de front la 
fiecare fîșie. In acest fel, la 
pușcarea frontului, cea mai 
mare parte a cărbunelui diz- 
locat cade direct pe trans
portor, iar volumul de căr
bune rămas pentru lopătare 
se reduce la 15—20 la sută. 
Oamenii lucrează deci mai 
ușor, mai repede și pășesc 
pe o cale sigură spre randa
mente mereu sporite. Startul 
a fost luat cu bine și in a- 
batajele vecine frontalului. 
In brigăzile minerilor Petric 
Nicolae. Cristea Aurel, O- 
preanu Nicolae. se lucrează 
cu intensitate ca și in anul 
ce a trecut, in ritmul ce-l 
impune inițiativa „două cim- 
puri pe schimb și aripă de a- 
bataj". Totuși roadele înfrun
tărilor cotidiene cu straiele 
trădează și aici un entuziasm 
în plus. Randamentele ajung 
în toate „camerele" sectoru
lui la cile 8—9 tone pe post.

Am poposit și la sectorul 
ГѴ Priboi. Colectivul de aici 
deține întiietatea pe această 
lună in întrecerea pentru 
mai mult cărbune. Plusul pe 
sector se ridică la 250 tone 
și a lost realizat în abatajele 
brigăzilor conduse de minerii 
Fulga Dumitru, Patrolea 
Gheorghe, Biro Ștefan și Ni- 
coară Traian. Cu rodnicie lu
crează și brigăzile conduse de 
Kibedi Francisc și Schneider 
Francisc din sectorul III. In 
sectorul II sini in curs 
de execuție o seamă de 
lucrări de întreținere pe ar
terele de transport, menite să

Ion DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

In cadrul Casei pio
nierilor din Petroșani 
funcționează mai multe 
cercuri ale elevilor cum 
ar fi: cercul de foto, cer
cul micilor naturaliști, 
cercul mîinilor îndemi- 
natice etc.

Clișeul de față redă 
un aspect de la cercul 
„mîinilor îndemînatice".

Insemnări de reporter I BRICHETARII
• Căldură la minus 15 

grade

* întrajutorare tovără
șească

După ninsoarea care a întro- 
ienit linia stocului de smoală 
dînd de lucru echipelor de 
deszăpezire ale preparției Pe
trila, s-a lăsat frigul. Un vînt 
rece sufla cu putere dinspre 
Paring îngreunînd mișcările 
membrilor echipei de încăr 
care a cupelor.

— Băieți, nu vă lăsați, își 
încuraja comunistul Stănescu 
Constantin tovarășii de mun
că. Brichetarii au nevoie de 
smoală ca ritmul producției 
să nu stagneze. Si îmbărbă
tat de propriile vorbe, su- 
flîndu-și în palme, șeful de 
echipă relua lucrul urmat de 
ceilalți.

In acest timp maistrul co
munist Maior Iosif urmărea 
cu ochi ageri de cunoscător 
rodarea presei de brichetare 
nr. 3, la care echipa condu
să de Szedlacsek Eugen 
schimbase valțurile, iar elec
tricienii îi înlocuiseră periile 
de la motor.

Timpul se scurgea greu pe 
cînd gerul se întețea. Oame
nii aflați la banda de cau
ciuc de deasupra silozului 
de brichete încercau să o 
pornească, dar fără rezultat. 
Banda patina pe tobă și nu 
se vroia pornită, în ciuda 
strădaniilor depuse. ,

— Chemați-1 pe maistru, 
spuse șeful de echipă Isac 
Constantin amintindu-și de 
un caz similar cînd banda 
nu s-a supus decît voinței 
maistrului. Aflînd despre ce 
e vorba, maistrul veni gră
bit cu ajutoare. La indicația

INTERVIUL

NOSTRU

DOCUMENTAȚIA - 
litera A a alfabetului 
construcțiilor
E ASIGURATĂ?

Dacă fără a avea asigurate 
de la început toate materia
lele pentru o viitoare con
strucție, sau fără a avea li
ber în întregime amplasa
mentul unui viitor lot de 
construcții, se mai poate to
tuși întreprinde ceva, lipsa 
documentației tehnico-econo
mice nu-ți permite să faci 
nici un pas. In anii trecuți. 
In construcțiile de locuințe, 
această lipsă s-a făcut sim
țită pe alocuri.

Pentru construcțiile de lo
cuințe planificate a fi pre
date în acest an a fost asi

gurată în întregime documen
tația tehnico-economică ? Dar 
pentru celelalte lucrări teh- 
nico-edilitare din cadrul car
tierelor noi? Răspunsul la a- 
ceste întrebări ni-1 va da to
varășul Dumitru Țurnă — 
inginer șef al grupului de 
șantiere Valea Jiului din 
T.R.C.H.

— Aș vrea să fac cunos
cut de la bun început că în 
general situația documenta
ției e nesatisfăcătoare, iar 
pentru unele șantiere, de-a- 
dreptul alarmantă.

Vorbind în limbajul valo-

maistrului, unii .au presărat 
pe toba benzii de cauciuc 
cenușă caldă, alții nisip us
cat, după care banda înțepe
nită de ger a început să ce
deze.

— Pornim ? — veni de un
deva întrebarea.

— Da, pornim, confirmă 
maistrul. La un semn utila
jele secției de brichetaj s-au 
pus în mișcare. Acum frigul 
de afară parcă nici nu se 
mai simțea.

Fiecare la postul său era 
preocupat de urmărirea func
ționării utilajelor. Tamburiș- 
tii erau numai ochi la ames
tecul de ovoide și la curelele 
de transmisie, mecanicii de 
presă Modreanu Constantin 
și Mihanțea loan vedeau de 
funcționarea preselor și, res
pectiv, de calitatea ovoide- 
lor, încărcătorii de smoală 
încărcau ritmic cupele asi- 

rilor, din planul de peste 
116 milioane Iei, nu avem 
acoperire cu documentație 
decît pentru ceva mai mult 
de jumătate. Acolo unde se 
extiHd cartierele începute în 
anii trecuți, cum e cazul de 
la Petrila și Vulcan, avem 
documentația pentru blocuri 
în întregime. Dar și aici se 
resimt lipsuri din alte di
recții.

La Petrila, de exemplu, în 
tot cursul anului trecut nu 
s-a putut asfalta nici una din 
străzile și aleile din cartie
rul nou deoarece beneficia
rul nu a rezolvat din punct 
de vedere al documentației, 
corectarea torenților din a- 
monte de șantier, de unde se 
revarsă asupra șantierelor 
sute de metri cubi de alu
viuni. Iată deci că deși pare 
că la Petrila ar exista tot ce 
trebuie, un lucru de impor
tanță medie, capătă proporții 
pe care le va menține și în 
acest ah, întrucît DSAPC 
Banat, care trebuie să elabo
reze respectiva documen
tație, nu și-a trădat în vreun 
fel intenția de a o livra în 
curînd beneficiarului.

La Petroșani situația e cam 
aceasta: din 418 apartamen
te planificate, avem . docu
mentație pentru 200 de apar
tamente, respectiv lucrările 
care mai sint de lichidat în 
cartierul Livezeni. Probabil 
vom ataca un alt cvartal 
în oraș și tot probabil vom 
executa aici blocuri glisante 
cu mai multe etaje. Incerti
tudinea devine și mai mare 
dacă se ține cont de timpul 
pe care-1 necesită organiza-

Interviu luat de I. CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)

. Un bloc în ca
re locatarii nu 
au prea multă 
„vechime". Blo
cul G 4 din car
tierul Livezeni.

gurînd hrana necesară topi- 
toarelor de smoală, în timp 
ce șefii de echipă Comșa Va- 
sile, Toșan Viorel și Bocnărel 
Dumitru ca și utecistul Cer- 
boi Miliai. dădeau o mină de 
ajutor peste tot unde se sim
țea nevoia. Rodarea presei 
nr. 3 a fost realizată în nu
mai 2 ore, în loc de 4 cîte 
s-au prevăzut, iar lucrarea 
se dovedea de bună calitate. 
Presa funcționa ca „ceasul" 
spre satisfacția unanimă a 
colectivului secției. Cu tot 
gerul de afară, banda pusă 
în mișcare transporta neobo
sită brichetele preparate în 
schimbul în care, pentru pri
ma dată în acest an, tempe
ratura a coborît la 15 grade 
sub zero, iar colectivul sec
ției a dovedit, ca de atîtea 
ori, dîrzenie în înfruntarea 
greutăților.

MARGARETA MICA



2 STEAtSl» ROȘ«

DIN CRONICA SPORT SPORT
UNIRII Prin asociațiile sportive cu secții de schi

Се-fi doresc ev fie, 
dulce Românie,

Țara mea de glorii, 
țara mea de dor ?

L L CARAGtALE

PESTE 50
Sînt aproape 50 de ani de 

cînd am fost față la o stră
lucita solemnitate.

Era găzduit la Ploiești Cuza- 
Vodă. Primul Domn al firilor 
unite, Înconjurat de toți nota
bilii orașului si de mulțimea 
poporului, venea să asiste la 
deschiderea anului școlar.

Intr-o baracă vastă, unde se 
fineau, după metoda lankaste- 
riană, cursurile de clasa fntîia 
si a doua primară, plină de 
copii, care de care mal sără
cuți, lmbrăcafi de sărbătoare 
— stăm cu toții In picioare, 
tremurind de neastâmpărul e- 
moției.

Deodată se aud de afară de 
departe urale zguduitoare; în- 
cet-incet, se apropie... în sfîr- 
Slt... vine... vine... A Venit... 
Drepți!

Smirnă toți si din toate piep
turile, la comanda neuitatului 
nostru dascăl, inimosul Basile 
Drăgoșescu, pornește un întreit 
ura! de pîrîle din încheieturile 
bătrînelor ei bîrne vasta ba
racă.

Iar noi, încă de trei ori, 
ural

Vodă s-a oprit în prag, se
uită Ia noi dintr-un Capăt la
altul al șirului de bănci, și СП
glas măreț ne strigă:

— Să trăiți, băieți 1

O pagina a viefii mele 
sau 22, 23 și 24 ianuarie 1859

— Fragment —•
Numărat cu inima îndoită 

pînă la treizeci și cinci voturi, 
numărul ce reprezenta majori
tatea absolută a alegătorilor, 
și d-aici înainte inima-mi în
cepu a bate cu putere în piep- 
tu-mi, lacrimi de bucurie și fe
ricire începură a-mi curge pe 
obraji, și întoreîndu-mă la mul
țimea care se grămădise la fe
reastră și care mă întreba cum 
merg lucrurile:

— Am triumfat, fraților, le 
zisei.

— Să strigăm ura 7 mă în
trebară ei, cu simplitatea și 
inocenta ce caracterizează pe 
oamenii poporului nostru.

— Nu încă, mai așteptați, le 
zisei;... vă spun eu cînd să 
strigați.

în fine, cel din urmă bilet fu 
scos din urnă, șl biroul pro
clamă pe Alexandru Ion dom
nitorul Moldovei, domn al 
Principatelor.

Toată sala răsună de aplauze 
și strigăte de ura, la care răs
punse cu frenezie repetînd de 
mil de ori acele striglte, mul
țimea din curtea Mitropoliei, 
care se întindea nu numai pe 
aleele catedralei, dar încă chiar 
și pe ulițele dimprejur.

Brațele nervoase, 
arma de târie,

La trecuturi mare, 
mare viitor i

jW. EM1NESCU

DE ANI
Vodă se așeză lingă catedră 

pe un jeț mare, și toată lu
mea, fiecare după potriva lui, 
de jur Împrejur.

Dascălul nostru, adine emo
ționat, cu spatele la tablă st 
cu fața către Domn, zice, d-abia 
stăplnindu-și tremurătura băr
bii:

— Măria-Ta, Dumnezeu știe 
numai ce se petrece acum la 
sufletul unul biet dascăl ca 
mine, venit aici din părțile ro
mânești de dincolo. Rog pa 
Dumnezeu să te Pe sănătos si 
voinic pentru fericirea po
porului românesc. Mințea, bra
țele, sîngele nostru ți al aces
tor copii sînt de-acum închi
nate Neamului Român, Patriei 
Române, Domnului Român, Mă- 
rlei-Tale I

La aceste vorbe, toată lu
mea s-a ridicat în picioare, șl 
Vodă asemenea; nimeni nu 
mai putea sta jos — prea se 
ridicaseră sufletele.

După ce și-a scos focul de 
la inimă, dascălul a luat o bu
cată de tibișir...

...Și cum scria el frumos, ca 
de tipar, a scris pe tabla nea
gră cu litere străbune:

Vivat România, Vivat Na
țiunea Română 1 Vivat Alexan
dru Ion întîiu, Domnul Româ
nilor I

(Fragment)

O ploaie subțirică începu a 
uda acea mulțime de popol, 
care nici nu o băgă in seamă 
și-și urmă cursul veseliei sale 
naturale. Muzica ștabului în
cepu să întone Hora Unirii, și 
doi ofițeri de pompieri trimiși 
mai dinainte să aducă torte 
sosiră cu două trăsuri Încăr
cate. Popolul, încă de la poar
ta Mitropoliei, năvăli asupra 
acelor trăsuri și voi să apuce 
tortele. în zadar bietul ofițer 
căuta să-Г oprească și să-l facă 
a înțelege, lumea nu cunoș
tea nici o autoritate. A, ba, 
nu I tot mal cunoștea autori
tatea morală ce exersam asu- 
pră-i căci ofițerul, văzîndu-se 
la extremitate, pronunță nu
mele meu și zise că-mi adu
cea mie acele torte. La aceste 
cuvinte popolul se domoli, 
cîțiva dintr-înșli se așezară la 
șcările trăsurilor și excortară 
torțele pfnă la ușa Camerei. 
Aici se împărțiri popolului, se 
aprinseră șl cu muzica în cap 
porniră să străbată orașul 51 
să felicite pe deputății Came
rei elective pentru marele lor 
fapt.

N. T. ORAȘANU 
(ziarist contemporan, 

nrilltairt pentru Udfre)

Timpul favorabil din ultima vre
me a făcut posibil ca, alături de 
celelalte ramuri sportive specifice 
sezonului de iarnă, să fie practicat 
și schiul.

Pentru a ne da seama de felul 
cum birourile secțiilor sportive se 
preocupă de pregătirea schiorilor 
In vederea viitoarelor competiții 
oficiale, ne-am deplasat prin cî- 
teva din asociațiile sportive cu 
secții de schi.

Astfel, am aflat că la Minerul 
Lupeni, lotul 
compus din 12 
băieți și 5 fete, 
a efectuat mai 
multe antrena
mente pe pir- 
tiile de la Stra
ja. De pregăti
rea sportivilor 
se ocupă in
structorul volun
tar Cato Adal
bert, ajutat de 
sportivul Petre 
Aron.

La Energia 
Paroșeni, lotul 
și-a lărgit efec
tivul cu mai 
multi tineri, care 
se pregătesc sub 
conducerea in
structorului Gh. 
Lupaș. Cu prile
jul concursurilor 
organizate, „In 
familie" în vede
rea definitivării
lotului pentru Ie
concursurile ofi
ciale, s-au evidențiat: Chelt Lidia, 
Mihăllă Elena, June Nicolae, Stoica 
Petru, Munteanu Constantin, Lo- 
rinez Grigore și alții. Antrena
mentele se desfășoară cu regulari
tate de 3 ori pe săptămînă, iar la 
sfțrșltul fiecărei săptămâni majori
tatea sportivilor urcă la Straja sau 
la cabana Vulcan. Instructorul 
Gheorghe Lupaș ne-a declarat că,

CONCURS DE SCHI
Asociația sportivă „Paringul" Pe

troșani a organizat duminică pe pîr- 
tia Rakoczi din localitate un con
curs de schi în cadrul Spaxtachia- 
dei de iarnă a tineretului.

Pîrtia, fiind în apropierea orașu
lui, a permis ca un mare număr 
de spectatori să urmărească aceas
tă frumoasă competiție, care a avut 
menirea să scoată în evidență buna 
pregătire a unor schiori, puterea 
lor de luptă, dorința de afirmare.

Pentru fiecare echipă cîte-un film și-o melodie
Activitatea sportivă 

competițională la o se
rie de discipline sporti
ve s-a încheiat de mult. 
Mă refer la consumarea 
turului campionatelor re
publican, regional și o- 
rășenesc la fotbal, hand
bal și volei și a campio
natului divizionar A și 
de calificare la rugbi.

Echipele din Valea Jiu
lui angrenate în aceste 
întreceri au avut com
portări diferite, care 
le-au situat, de aseme
nea, pe locuri diferite 
în configurația clasamen
telor. In prezent unii 
sportivi se află în va
canță, alții Iși continuă 
antrenamentele, iar alții 
și le vor relua în cu- 
rînd, animați de dorința 
de a obține rezultate su
perioare celor din anul 
trecut.

Voi încerca să propun 
fiecărei echipe cîte-un 
film și-o melodie, care, 
consider, li s-ar potrivi 

cu ajutorul organelor U.G.F.S. re
gionale, au reușit să procure su
ficiente schiuri pentru fondiști, iar 
cei mai buni coborîtori au fost do
tați cu schiuri dfn import.

Dintre asociațiile sportive din Pe
troșani, o preocupare bună are 
aceea de la Școala sportivă de 
elevi (antrenor prof. Peterfy Virgi
nia). Tovarășa Peterfy ne-a infor
mat că în perioada vacanței de 
iarnă s-a deplasat cu un lot de 6 
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așteptarea startului.

sportivi la Predeal, iar un alt lot, 
compus din cei mai mici schiori, 
a învățat tehnica schiului la Pa
ring, unde cadrele de specialitate 
de la I.G.F. s-au ocupat de ei.

Cu prilejul unui concurs organi
zat recent, au ieșit în evidență ti
nerii Mihuț Eduard, Boda Moise, 
Rad Aurel, Dan Mihai și alții.

Aceeași preocupare o manifestă șl

Iată rezultatele tehnice înregis
trate : Slalom special — juniori: I. 
Boda Moise,- II. Rad Aurel; III. Mi- 
huț Victor. Seniori: I. Todor Gheor- 
gbe; II. Bîrlida Dan; III. Lauran 
Iosif. Coborîre — juniori: I. Mihuț 
Victor; II. Matiuș Mihai; III. Rad 
Aurel. Seniori: I. Bîrlida Dan; II. 
Todor Glieorghe; III. Melenduc A- 
lexandru.

în urma comportărilor 
avute în competițiile a- 
nului trecut și a locuri
lor ce le dețin în clasa
mente.

Jiul Petrila (fotbal, 
campioană de toamnă a 
seriei a П-a a categoriei 
В: „Băieții veseli" și 
„Dacă-ar fi ce bine-ar fi".

Minerul Lupeni (fot
bal, clasată pe locul VI 
la sfîrșitul turului): 
„Runda 6" și „Spune-mi 
ce să fac 7".

Știința Petroșani (fot
bal, principala candidată 
la primul loc în campio
natul regional): „Pînă 
la oraș nu e departe" 
și „Da vei Й, vei fi".

Știința Petroșani (rugbi, 
a avut o comportare 
inegală de-a lungul cam
pionatului) : „Asta-i tot 
ce 9-a intîmplat" și „Din 
1 000 de motive".

Minerul Lupeni (rugbi, 
s-a comportat foarte bi
ne în meciurile de cali

ficare, dar a ratat, în ul
timă instanță, barajul în 
favoarea echipei „Vul
turi" Timișoara): „Zbo
rul întrerupt" și „Să nu 
mă-ntrebi de ce".

Știința Petroșani (hand
bal, nu s-a comportat la 
nivelul posibilităților): 
„Unde ești acum, Ma 
xim 1 și „Cînd aminti 
rile"...

S.S.E. Petroșani (hand- 
băl — fete, a avut o 
comportare nesatisfăcă
toare în tur): „Drum 
periculos" și „Ah, fe
tele I".

Știința Petroșani (vo
lei, bună în meciurile 
acasă, deficitară în de
plasare) : „A treia re
priză" și „Cum e oare 7"

Jiul Petrila (lupte, 
comportare meritorie in 
cadrul diviziei В în ca
re activează): „Dă-I
-nainte fără grijă 1“ și 
„Ar fi păcnt"-

Piepazatonl Petrila 
(navosnodeiimn, a obți

asociațiile Parîngul și Voința din 
Petroșani, din loturile lor evidenți- 
fndu-se Bfrlida Dan și Acs Alexan
dru.

Aceste pregătiri ne îndreptățesc 
să credem că în actualul sezon 
sportivii Văii Jiului vor obține și 
la această disciplina sportivă re
zultate mai bune, fată de anii pre- 
cedenți. Noi le dorim tuturor mult 
succes.

& BAEOI

..Іона Ш." la іеііип
Duminică 16 ianuarie 1966, în sa

la de sport din orașul Lupeni a 
avut loc returul etapei de centru a 
„Cupei F.R.H.", rezervată senioare
lor

S-au înregistrat următoarele re
zultate : Jiul Petrila — S.S.E. II Pe
troșani 3-5; Jiul — Tineretul Is- 
СГОПІ 9-0; Jiul —• S.SJE. III 4-13; 
SS.E. IV — Tineretul 23-3,- S.S.E. IV
— S.S.E. II 14-0; S.S.E. IV — Jitii 
2-12; S.S.E. III — S.S.E. II 10-1
S.S.E. IV — S.S.E. III 7-3; Tineretul
— S.S.E. II 6-10 și Tineretul —
S.S.E. III 4-17.

Pe parcursul întrecerilor s-au e- 
vidențiat jucătoarele : Maier Maria 
și Costea Elena de la Jiul Petrila, 
Toth și Mojoatcă de la Tineretul 
Iscroni, Domșa Maria, Kiss Alice, 
Vlad Ioana, Ciulavu Angela, Bara- 
baș Lia, Cserghezan Estera, Szolga 
Ecaterina și Crăciun V. din echi
pele S.S.E. Petroșani.

Competent arbitrajul lui Crîsnic 
Gheorghe — Petroșani.

B. STAICU 
corespondent

nut rezultate frumoase): 
„Nu te lăsa niciodată", 
„De nimeni nu ш-as
cund".

Minerul Lupeni (box, a 
regresat în activitate): 
„Privește înapoi cu mî- 
nie" și „Să nu aștepți 
vorbe mari de la mine"

Minerul Lupeni (halte
re, activitate necores
punzătoare) : „Viață di
ficilă" și „Macarale".

Energia Paroșeni (schi, 
preocupare bună în a- 
cest sezon, voință, do
rință de afirmare): „Spre 
culmi" și „Dorința".

C.F.R.  Petroșani (alpi
nism, <i obținut rezul
tate valoroase): „Zfdol 
înalt" și „Trenul de du
minică".

Sportul școlar (in dez
voltare, a înregistrat fru
moase succese): *CepH 
indrăzaeți" și Jfi-a ve- 
nit și mie itefrd".

DUMmU GHBONHA
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риал bazele unei mai bune apro- 
ѵШоаЛгі a locurilor de шипев, 
deci a unor noi succese In spori
rea producției.

Bdtălia pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe pri
ma lună a anului se desfășoară In
să nu numai in adîncurile minei 
ci șl în văzduh. Zilele de iarnă au 
venit la Aninoasa cu tot cortegiul 
lor de inconveniente. Dacă mine
rii au de Învins' duritatea strate- 
lor, stihiile lumii subpămintene. 
oamenii de la ziuă sini angajați 
Intr-o bătălie dlrză cu gerul, vis
colul fi ninsorile. Intr-una din zi
lele săptămtnii trecute, pe funicu
lar s-a rupt, din cauza gerului, dis
pozitivul de cuplare al unei cupe, 
punfnd in pericol Întreaga linie. 
Avaria a fost însă semnalată la 
timp, iar lunicularui oprit. Defecțiu
nea se cerea înlăturată și înec 
grabnic. Această misiune a fost în
deplinită de revizorii de linie lo- 
van Li viu și Bogdan loan. Legați 
cu centuri de siguranță de cablu
rile funicularului, revizorii au lu
crat cu febrilitate la o Înălțime de 
zeci de metri, în ger și viscol, spre 
a reda în funcție funicularul. Mi
cul și inimosul colectiv al secției 
funicular e gata in orice moment, 
din zi sau noapte, fie ger sau vis
col, pentru a asigura funcționarea 
neîntreruptă a liniei aeriene.

întregul colectiv al exploatării e 
cuprins in iureșul unei Întreceri 
pasionante, al căutărilor neobosite 
sye a pune m valoare noi rezer
ve interne în scopul asigurării rit-

NOTĂ: dor de duca
Ce nepăsători sînt unii oameni. 

Fără pic de răspundere, de grijă 
și preocupare pentru interesele și 
nevoile întreprinderii unde lucrea
ză pentru colectivul din care fac 
parte, îi apucă cîteodată dorul de 
un chiolhan zdravăn. Rezultatul se 
concretizează insă in... nemotivate, 
cu toate urmările lor.

... Bulcă Nicolae este un băiat 
scund, subțirel și cu un aer de „bă
iat descurcăreț". Lunile trecute a 
lucrat ca șofer pe autobasculanta 
52 578 pe șantierul Vulcan. Pe la 
mijlocul lunii decembrie, l-a apucat 
dorul de ducă... Și, pe 19 decembrie 
a -țjtras mașina în curte și... a în
tins-o acasă. A petrecut săptămîni 
în șir, fără să se gîndească la co
lectivul unde a lucrat, la șantierul 
Vulcan unde a lăsat constructorii 
fără mijloace de transport. După ce 
s-a săturat de chefuri, pe 11 ianua
rie 1966 s-a prezentat la biroul 
I.P.I.P. Livezeni, pentru a începe lu
crul, parcă nimic nu s-ar fi întîm- 
plat...

...Cibu Vasile, șofer pe autoca
mionul 26 879, este, de asemenea, un 
tînăr, cunoscut pe șantierul Live
zeni, unde transporta materiale 
pentru noile blocuri. Și el însă a 
„dispărut" la sfîrșitul lunii decem
brie, pentru a reapare la I.P.I.F. 
abia în 11 ianuarie!

—Gîrboveanu Dumitru, a fugit 
acasă cu mașina 51051, lipsind 4 
zile l

BUN
micității și sporirii continue a ran
damentelor. Tovarășul Ledrer losif, 
șeful exploatării, ne-a relatat des
pre preocupările conducerii minei 
și ale corpului tehnico-ingineresc 
spte a crea o bază tehnlco-mate- 
rială optimă realizării angajamen
telor asumate de colectivul minei. 
Punerea la punct a căilor de trans
port în vederea unei aprovizionări 
corespunzătoare, modernizarea aba
tajelor frontale prin extinderea sus
ținerii metalice, Îmbunătățirea ae- 
rajuluf general și parțial precum 
și a asistenței tehnice pe toate 
schimburile sînt doar cîteva din a- 
ceste preocupări, care, cu siguran
ță își vor dovedi roadele. Primele 
se șf pot consemna. Cu toate greu
tățile provocate de intemperiile 
iernii, planul pe exploatare se rea
lizează cu succes. Există totuși un 
,dar". E vorba mai intfi de apro
vizionarea deficitară cu material 
lemnos din partea sectorului VII 
Satisfacerea cerințelor de transport 
impune, de asemenea, o preocupa
re mai susținută pentru intensifica
rea ritmului de reparare a vago- 
netelor. Sint „probleme" care prin- 
tr-o preocupare In plus din partea 
sectoarelor auxiliare se pot rezolva.

In abatajele din adlncuri sau pe 
arterele de transport din subteran 
și de la ziuă, ca și pe cablurile de 
oțel ale funicularului, oamenii A- 
ninoasei stht la posturi. Co
lectivul minei fruntașe a luat star
tul pe 1966 cu bine și înaintează 
vertiginos pe traseele entuziastei 
Întreceri in vederea depășirii pla
nului pe primul an al cincinalului.

...Todor Traian a întîrziat din 
concediu 3 zile în care timp mo
dernul „Bucegi" basculant de 5 to
ne a stat nefolosit!

...Anicolaesei Nicolae a plecat fă
ră învoire lipsind două săptămîni, 
iar autocamionul 25 371 nu a pro
dus nimic!

Fiecare dintre ei s-a îngrijit doar 
de buna lui dispoziție, fără a se 
gîndi la urmările In producție ale 
lipsei lor, la faptul că mașinile pe 
care lucrează sînt scoase dtn cir
cuit, iar aprovizionarea cu materia
le a șantierelor lasă serios de 
dorit!

*

In cadrul I.P.I.P. Livezeni sînt 
multi șoferi harnici ca tinerii Bora 
Paul, Iriza Mihai, Niță loan. Iriza 
Gheorghe și alții. Vîrstnicii Catrina 
Nicolae, Roată Vasile, Șoineanu Pe
tre, de pildă, lucrează cu mașinile 
pe șantierele noastre de Ia începe
rea primelor lucrări de construcții 
în Valea Jiului. Exemplul lor ar 
trebui urmat de toți tinerii care în 
prezent mai au veleități de... păsări 
călătoare.

Organizația U.T.C. din cadrul 
I.P.I.P. Livezeni, comitetul sindicatu
lui, vor trebui șă se ocupe mai mult 
de educația tinerilor șoferi din ca
drul unității.

Mihai ȘTEFAN

Documentația — 
litera A a alfabetului 
construcțiilor 
e asigurata?

(Urmare din pag. l-a)

rea unui șantier nou, con
fecționarea cofrajelor glisan
te, aprovizionarea cu mate
riale. La cele 218 aparta
mente care nu au documen
tație se adaugă, bineînțeles, 
centralele termice și lucră
rile tehnico-edilitare aferente.

La Lupeni situația nu e cu 
nimic mai bună decît la Pe
troșani. Nu avem documenta
ție pentru 88 de apartamente 
din 286 planificate.

Un alt aspect apare la ali
mentarea cu apă a orașului 
unde documentația se află 
în discuție de un an de zile. 
Problema e CU ătît mai se
rioasă cu cît Ia Lupeni s-au 
construit și se vor construi 
in continuare blocuri înalte 
pentru care asigurarea apei 
la etajele superioare se face 
în prezent cu stații de hi
drelor.

Ceea ce am arătat pînă a- 
cum se referea doar la lu
crările planificate a fi pre
date in acest an rămînînd în 
suspensie totală crearea de 
front de lucru pentru anul 
viitor. Cum însă aceasta e o 
problemă mai de durată, cre
dem că între timp beneficia
rul va rezolva cel puțin în 
parte acest deziderat care e 
documentația tehnico-econo- 
mică a lucrărilor. Altminteri 
greutățile noastre vor fi mari 
și nu vom reuși să evităm 
salturile care — de ce să n-o 
spunem — ne-au caracterizat 
uneori activitatea.

Sosește poștașul!
Cîteva zile și nopți la 

rînd imensa sită a nori
lor a cernut întruna cu 
steluțe strălucitoare de 
zăpadă învăluind Vulca
nul și împrejurimile în 
mantie albă de hermină. 
Chiar și pe unde a nins 
mai puțintel, covorul alb 
și pufos de omăt a cres
cut așa ca la vreo două 
palme. Din cînd in cind, 
răbufnituri de crivăț vis
colesc zăpada învîrte- 
Jind-o Intr-un dans înne
bunitor de atomi. Pe o 
asemenea vreme lucrul 
cel mai plăcut e să stai 
la gura sobei și să ci
tești ultimele noutăți a- 
pârule în ziare ori vreo 
scrisoare sosită din depăt- 
tare de la cei dragi. Presa 
și scrisorile ajung la citi
tori prin intermediul 
unul mănunchi de oa
meni care zi de zi sînt

Preocupare atenta 
față de Invățămlntul politic II. T. &
9 Măsuri concrete ф Propagandist! bine ргедМЦІ 
H Deficiente ce pot fl înlăturate
încă de la alegerea șa, noul co

mitet orășenesc U.T.C. Uricani și-a 
stabilit în planul de muncă sarcini 
concrete privind sprijinirea celor 8 
cercuri de învătămînt politic. Pe 
lingă fiecare cerc a fost repartizat 
cîte un membru al comitetului oră
șenesc U.T.C pentru a ajuta atit pe 
propagandiști în pregătirea lecțiilor, 
cît și pe cursanți in studiul indi
vidual. Astfel, comitetul orășenesc 
cunoaște întotdeauna modul în care 
decurge învățămîntul în cercuri, 
care sînt rezultatele și neajunsurile, 
reușind să intervină la timp pentru 
înlăturarea lipsurilor, să ia măsuri 
pentru generalizarea celor mai 
bune metode folosite de propagan
diști. Așa de pildă, la lecțiile a 11-a 
și a Ill-а s-a observat că o parte 
din tineri lipseau de la învățămîn
tul politic, iar alții veneau nepre- 
gătiți. Analizînd în luna decembrie 
această stare de fapt, comitetul 
orășenesc U.T.C. a ajuns la conclu
zia că nu în suficientă măsură a 
explicat tinerilor importanța învă
țământului politic, rolul lui în edu
carea lor multilaterală. Acest lucru 
a fost discutat din nou în mod se
parat cu cei în cauză, explicîndu-le 
că învățămîntul politic îi ajută să-și 
formeze Un larg orizont politic, să 
înțeleagă mai bine politica partidu
lui nostru, îi ajută să muncească cu 
mai mult spor pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului.

Participarea membrilor comitetului 
U.T.C la cercuri a dat totodată po
sibilitatea cunoașterii experienței 
bune a unor propagandiști, expe
riență care apoi să fie generaliza 
tă. Printre cei mai buni propagan
diști din orașul Uricani se numără 
tovarășii Mihăiasă Eleonora, lacob 
loan, Ivanov Gheorghe și Coandrăș 
Ilie. Ei se pregătesc temeinic pen
tru fiecare lecție, studiază tot mate
rialul bibliografic indicat, își fac 
planuri de expuneri, clarifică Ideile 
importante din lecțiile respective.

Pentru a veni în sprijinul lărgirii 
orizontului propagandiștilor și cursan

la datorie. Printre facto
rii Oficiului P.T.T.R: din 
Vulcan care, infruntînd 
nămeții, iac ca presa și 
scrisorile să ajungă la 
timp în mina acelora ce 
le așteaptă cu nerăbdare 
se numără și Girjoabă 
Lucia. Sectorul ei de ac
tivitate e tocmai la Pa- 
toșeni. Cînd muncești 
insă cu dragoste și simț 
de răspundere, distan
țele devin parcă mai 
scurte, iar capriciile na
turii, neputincioase.

Dimineața o pornește 
la drum cu tolba plină 
de ziare și scrisori. A- 
țunsă în sectorul pe ca- 
re-1 deservește, ciocă
nește discret cînd la o 
ușă, cînd la alta. Ici lasă 
un ziar, dincolo o revis
tă, în total 330 de abo
namente. E o cifră care 
oglindește conștiinciozi

tatea cu care își face 
datoria. Cu cît iactorița 
Girjoabă vizitează mai 
multe locuințe, tolba de
vine tot mai ușoară. 
Cînd s-a golit de tot, 
prima parte a muncii din 
ziua respectivă s-a ter
minat. Un pic de odihnă 
și apoi din nou la drum.

Munca de factor poș
tal pare modestă și to
tuși are o mare impor
tanță și Iți aduce multe 
satisfacții. Nu este oare 
o mare satisfacție acel 
mulțumesc spus din ini
mă în fiecare zi de zeci 
și sute de cetățeni ? Tot 
satisfacție este pentru 
factorul Girjoabă Lucia 
și aceea că, deși are de 
deservit în fiecare zi 
sute de oameni ai mun
cii, de profesii și tempe
ramente deosebite, in 
decurs de un an încheiat

tilor, a tuturor tinerilor, comitetul 
orășenesc U.T.C. a organizat un ci
clu de conferințe pe teme educa
tive. Aceste expuneri au fost în
credințate unor tovarăși bine pregă
tiți, cu munci de răspundere. Ast
fel, despre prietenie, tovărășie și 
dragoste a vorbit tinerilor secreta
rul Comitetului orășenesc de partid, 
tovarășul Polivan Petre. Conferința 
intitulată „Formarea poporului și a 
limbii române" a fost expusă de 
tov. Gîscă loan, secretarul comite* 
tului U.T.C. de la mina Uricani, iar 
despre știință și religie a vorbit tov. 
prof. Azîru Adrian.

Cu toate că în majoritatea cercu
rilor, învățămîntul poliție se desfă
șoară bine, lecțiile sînt predate Ia 
zi, totuși există două cercuri și 
anume: cele ale organizațiilor nr. 
1 și nr. 2 din cadrul minei, unde 
învățămîntul politic a rămas în ur
mă cu cîte o lecție.

Birourile acestor organizații de 
bază ai căror secretari sînt tova
rășii Vereș Bela, respectiv, Vereș 
Ladislau și care răspund de mobili
zarea cursanților la lecții, motivează 
acest lucru prin aceea că o parte 
din cursanți — deși s-a stat de vor
bă cu ei, nu înțeleg importanța în- 
vățămîntului și „uită" să vină la 
lecție. Adevărul nu este acesta. La 
mijloc se află o oarecare doză de 
comoditate din partea birourilor res
pective, care au lăsat mobilizarea 
tinerilor în sarcina propagandiștilor.

Ar fi bine ca, comitetul orășe
nesc U.T.C. să analizeze și acest 
aspect al problemei și să ia măsuri 
ca birourile acestor două organi
zații de bază U.T.C. să înțeleagă ce 
anume trebuie să facă pentru mobi
lizarea tuturor tinerilor la cursuri.

Considerăm că lichidînd aceste 
deficiențe, comitetul orășenesc 
U.T.C. de la Uricani va putea să 
obțină rezultate bune pe tărîmul 
însușirii de către toți tinerii a cu
noștințelor predate în cadrul cercu
rilor învățămîntului politic.

G. ZOLD

n-a avut nici o reclama- 
fie. Ca o încununare a 
Strădaniei de fiecare zi, 
tovarășa Gîrjoabă Lucia 
a fost In anul trecut, lu
nă de lună, evidențiată 
In Întrecerea socialistă. 
La Oficiul P.T.T.R. din 
Vulcan, asemenea satis
facții au devenit de mul
tă vreme colective. De 
ele au parte și factorul 
Mustață loan care are 
450 de abonamente de 
difuzat și Giumancu Ca- 
liopi, Rațiu Dumitru și 
încă mulți alții.

Fie ninsoare, viscol 
sau ger, un mănunchi 
de oameni simpli, con
știincioși, sînt mereu la 
datorie. Sînt factorii poș
tali ce asigură răsptndl- 
rea cuvîntului scris, so
sirea la timp a scrisori
lor ia oamenii muncii 
din Vulcan.

D. C.

PROGRAM DE RADIO
19 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntece ciobănești 
și jocuri populare; 5,40 Miniaturi 
distractive; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,10 Malaguena de Albeniz,- 
6,22 Piesa „Bună dispoziție" de 
Adolf Hahn; 6,30 Anunțuri și muzi
că; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Pe 
strune de chitară; 7,30 Melodii 
populare; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Trei dansuri da Sabin Drăgoi;
8,30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului: Regimul 
rațional de studiu, odihnă și ali
mentație al școlarului; 9,35 Uver
turi la opere comice; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Cîntare pa
triei socialiste — program de cîn
tece și jocuri; 10,30 Emisiune muzi
cală pentru școlari; 11,33 Selecțiuni 
din operetele „Lina de aur" și 
„Frumoasa din Cadix" de Lopez; 

12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 
Concertul soliștilor Dorina Drăghici, 
Vico Torriani, Kiril Semov, Gloria 
Lasso și Gică Petrescu; 12,45 Per
sonaje din operele lui Rosini; 13,20 
Limba noastră; 13,30 Din muzica 
popoarelor; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Ansambluri artistice 
școlare; 14,20 Mic concert folclo
ric; 15,00 Muzică ușoară; 15,45 Cin- 
tă orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat din Arad; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,20 Din is
toria operei; 16,50 Cîntecul săptă- 
mînii: „HORA UNIRII"; 17,00 Me- 
lodii pe care le reascultăm întot
deauna cu plăcere; 17,20 Colegi de 
liceu,- 17,45 La microfon, Sonia Cru 
ceru și Trio Caban; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,13 Pagini orchestrale din 
operete; 18,30 Cercetări științifice 
ale Academiei Republicii Socialiste

România privind Unirea Principate
lor Române de Dan Berindel; 18,40 
Cîntece de viață nouă; 18,50 Com
pozitorii au cuvîntul; 19,20 Sport:
19,30 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Din 
discurile lui Bobby Solo,- 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Cîntă 
Ioana Crăciun și Constantin Borde- 
ianu; 21,15 MITURI ȘI LEGENDE;
21,45 Un sfert de oră în compania 
orchestrei de estradă a Radiotele- 
viziunii; 22,00 RADIOJURNAL. Sport; 
22,20 Muzică ușoară; 22,40 Arii din 
opere; 22,55 Mozaic de muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL П: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 Piese distrac
tive interpretate de fanfară; 8,00 
Melodii ce străbat lumea; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,05 Schiță olte
nească de Constantin Nottara; Suită 
simfonică din baletul „Haiducii" de 
Hilda Jerea; 9,35 „Moldovă mîn- 
dră grădină" —- melodii populare; 
10,00 Cîntece pentru cei mici; 10,25 
Arii din operete; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,07 Muzică ușoară; 11,30 

Prelucrări de folclor; 12,00 Muzică 
instrumentală; 12,20 Fragmente din 
opera „Wilhelm Teii" de Gretry;
12,45 Valsuri nemuritoare; 13,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,08 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare; 13,30 
Concert de prînz; 14,30 Cîntăreți 
români de operă; 15,00 RADIOJUR
NAL Sport; 15,10 Pagini corale cla
sice; 15,30 Muzică ușoară; 16,00 
Cîntece și jocuri populare,- 16,30 
ROZA VÎNTURILOR; 17,00 RADIO
JURNAL. Sport,- 17,30 Zece minute 
în ritmul castagnetelor; 17,40 Sfatul 
medicului: Regimul rațional de stu
diu, odihnă și alimentație al școla
rului; 17,45 „Cîntăreții plaiurilor 
noastre" — muzică populară; 18,00 
Cîntă tenorul Ionel Tudoran; 18,10 
PAGINI DIN CRONICA UNIRII
18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Mu
zică ușoară românească,- 19,30 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 19,50 
Imagini muzicale din tară; 20,00 O 
nouă interpretare a operei „Somnam
bula" de Bellini; 20,30 GAUDEA- 
MUS; 20,50 Poem liric de P;rul Je- 

lescu; 21,00 RADIOJURNAL. Sport; 
21,20 Cîntece populare,- 21,35 Un 
dans vechi și modern: charleston;
21,45 Simfonia a IV-a în mi minor 
opus 98 de Johannes Brahms,- 22,30 
MOMENT POETIC; 22,35 Progra
mul orchestrelor Kurt Edelhagen și 
Jo Moutet; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Sport; 23,07 Din muzica con
temporană; 23,50 Muzică ușoară; 
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
19 Ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Old Shatterhand; REPUBLICA: Cu
lorile luptei; PETRILA: Există un 
asemenea flăcău,- LONEA: Cei 7 
magnifici; VULCAN: Cum se reu
șește în dragoste; CRIVIDIA: 30 de 
ani de veselie; PAROȘENI: Ame
rica, America; LUPENI — MUNCI
TORESC: Prima zi de libertate, 
BARBATSNI: Fata în doliu.



EVENIMENTELE DIN NIGERIA
• баѵепніі г predat puterea armatei

• Asigurările date de șeful noului guvern militar

Manifestări de condamnare 
a agresiunii americane in Vietnam

LAGOS 17 (Agerpres). — Postul 
de хжБо Lagos a anunțat că gu- 
verool federal nigerian a hotărîl, 
!■ cadrul ședinței sale de dumini
că. să predea puterea armatei, după 
care a fost creat un guvern mili
tar condus de generalul A. Irons:, 
mmandantnl șef al armatei nige
riene. Președintele interimar al Ni
geriei, Orizn (pentru perioada în 
care președintele Azikiwe se află 
Ia Londra, la tratament) a vorbit, 
de asemenea, la postul de radio, 
anuntînd că guvernul federal „a 
hotărit în unanimitate să invite 
armata federală la formarea unui 
guvern nigerian interimar" (A.F.P.).

Știrea, scrie France Presse, a pus 
capăt celor două lungi zile de ne
liniște ce au urmat comunicatului 
Miniștembii Informației anuntînd 
„revolta" declanșată de elemente 
ale forțelor armate nigeriene.

Vorbind duminică noaptea la 
posturile de radio, generalul Ironsi 
a confirmat numirea sa în funcția 
de șef al guvernului federal mili
tar și comandant șef al forțelor ar
mate nigeriene. El a anunțat, de 
asemenea. suspendarea clauzelor 
constituționale privind crea
rea funcțiilor de președinte 
al federației, privind parlamen
tul, postul de prim-ministru, 
guvernatorii, primii miniștri și cor
purile legislative regionale. Este 
instituită legea marțială, a spus el, 
în sectoarele unde mai continuă 
tr’burările. In fiecare regiune va 
fi ne mit un guvernator militar, ră- 
mîn în funcție însă miniștrii justi
ției și personalul judiciar. Poliția 
este pusă sub conducerea armatei.

Generalul Ironsi a dat asigurări 
oă noul guvern militar „va pune 
capăt tulburărilor existente", afir- 
mind că intenția sa este „de a

ÎTEVA RÎNDURIIM C
ф PEKIN. Intre reprezentanții 

Societății naționale de import-ex 
port de produse chimice din R. P. 
Chineză și ai fabricilor de suîrat de 
amoniu și uree din Japonia a fost 
semnat la Pekin un contract comer
cial pentru schimbul de produse în 
domeniul îngrășămintelor chimice.

♦ BELGRAD. La 17 ianuarie a 
sosit la Belgrad într-o vizită oficia
lă o delegație a Federației Sindi
cale Mondiale, condusă de Louis 
Saillant, secretar general.

ф ATENA. Din Atena se rela
tează că au fost găsite rămășițele 
avionului american militar de 
transport „C-47", care s-a prăbu
șit în urmă сц două zile pe teri
toriul Greciei. Catastrofa s-a pro
dus Ia 15 km de orașul Kalavryta 
(Peloponez). Potrivit agenției France 
Presse, membrii echipajului sînt în 
viață, dar cei șase militari aflați Ia 
bord au murit.

ф JOHANNESBURG. Ziarul „Sun
day Express" editat la Jahonnes- 
burg relatează că aproximativ 300 
d₽ mercenari albi din R.S.A. sînt 
gata de a pleca în Congo (Leopold
ville), urmînd să înlocuiască apro
ximativ 200 de alți mercenari, că
rora le-a expirat contractul înche
iat cu autoritățile congoleze de la 
Leopoldville.

ф MANILA. Peste 2 000 de mun
citori de la uzinele companiei fî- 
lipineze „San Miguel" au declarat 
grevă, cerînd sporirea salariilor și 
satisfacerea altor revendicări eco
nomice.

Pe de altă parte, cei 1800 de 
muncitori de Ia compania „Mallor- 

restabili ordinea și legalitatea pe 
întregul teritoriu al federației, pînă 
cînd va fi posibilă elaborarea și 
punerea în aplicare a unei Consti
tuții corespunzătoare" (A.F.P.). Pe 
plan extern, noul șef al guvernului 
nigerian și-a exprimat intenția de 
a menține relațiile existente cu 
alte țări, de a respecta toate tra
tatele și obligațiile asumate de gu
vernul precedent.

☆

LONDRA 17 (Agerpres). — In- 
tr-o nouă conferință de presă ți
nută luni la Londra, Azikiwe a 
declarat că nu a luat încă vreo ho- 
tărîre în privința reîntoarcerii sale 
în Nigeria, deoarece nu dorește ca 
prezența sa „să complice situația 
în tară".

Azikiwe a precizat că se consi
deră încă președinte al Nigeriei și 
si-a exprimat „speranța și convin
gerea că administrația militară nu 
va fi decît de scurtă durată" 
(A.F.P.). După părerea lui, dezmem
brarea federației ar constitui „o a- 
devărată tragedie", deși, a adău
gat el, „o asemenea eventualitate 
nu ar putea fi totuși definitiv ex
clusă".

r. p. Ungară 8 Dezvoltarea centralei 
electrice de la Szazhalombatta

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — In 
perioada, celui, de-al 3-lea plan cin» 
cinai (1966—1970) în Ungaria se 
va încheia ...îndeplinirea unui vast 
program de lucrări capitale la 
Szazhalombatta. Aici se construiesc 
o centrală electrică și o rafinărie 

ca-Pambusco" au încetat greva de 
șase zile și au reluat lucrul după 
ce conducerea companiei a consim
țit să le sporească salariile.

♦ BONN. In cursul anului tre
cut, pe șoselele R. F. Germane 
și-au pierdut viata în accidentele 
rutiere 15 500 oameni și au fost ră
niți aproximativ 430 000.

ф ULAN BATOR. La 17 ianua
rie a plecat spre patrie delegația 
de partid și guvernamentală a 
U.R.S.S., condusă de L, Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.P.R.M. și 
guvernului mongol, a făcut o vizită 
oficială în R. P. Mongolă.

Vizita lui Stewart în America Latină
Ministrul de externe al Marii 

Britanii, Michael Stewart, și-a în
cheiat vizita de două săptămîni în 
America Latină.

Cu toate că această călătorie a 
cuprins numai trei țări sud-ameri- 
cane, semnificația ei este mult mai 
largă. La Lima, prima capitală vi
zitată, a avut loc o conferință cie 
trei zile la care au luat parte 22 
de ambasadori și înalți comisari 
britanici din America Latină. Aici 
au fost dezbătute sub toate aspec
tele probleme ale politicii de an
samblu a Marii Britanii față de A- 
merica de sud, elaborîndu-se, tot
odată, obiectivele convorbirilor ce 
s-au purtat ulterior la Lima, San
tiago de Chile și Buenos Aires.

Problemele economice au consti
tuit, după părerea observatorilor, 
miezul convorbirilor în toate cele

URUGUAY
MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 

In capitala Uruguayului a avut loc 
un mare miting de solidaritate cu 
poporul vietnamez. Participanții au 
condamnat cu asprime agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam, expri- 
mîndu-și convingerea că victoria 
va fi de partea poporului vietna
mez. La miting a luat cuvîntul zia-

Provocări la frontierele 
Cambodgiei

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Agenția cambodgiană de presă a- 
nunță că trupe ale forțelor armate 
americane, sud-vietnameze și tai- 
landeze continuă provocările la 
frontierele Cambodgiei. Astfel, a- 
rată agenția, în noaptea de 12 ia
nuarie o navă sud-vietnameză a 
violat apele teritoriale cambodgie
ne în regiunea localității Kep. In 
ziua de 13 ianuarie un avion ne
identificat venind din Vietnamul 
de sud, a pătruns în spațiul aerian 
al Cambodgiei deasupra aceleeași 
localități.

Agenția protestează împotriva a- 
cestor acțiuni și cere încetarea lor 
imediată.

de petrol — cele mai mari din ța
ră, -pentru care au fost alocate 8 
miliarde de forinți. La sfîrșitul a- 
nului 1965, centrala electrică de la 
Szazhalombatta avea deja o pute
re de 150 MW, în același timp a 
fost dată în exploatare o instalație 
tubulară de ‘distribuție atmosferică 
și sub vid cu o capacitate anuală 
de 1 milion tone țiței.

In 1966, în. cadrul termocentra
lei vor fi puse în funcțiune două 
noi grupuri generatoare de cîte 
150 MW. In 1967 va fi dat în ex
ploatare încă Un grup de 150 MW. 
In felul acesta, termocentrala de 
la Szazhalombatta va atinge o pu
tere totală de 600 MW.

O particularitate a noii termo- 
centrăle o constituie faptul că uti
lajele ei au fost montate sub cerul 
liber. Drept combustibil se folo
sește păcUra, furnizată de rafinăria 
de petrol învecinată.

Rafinăria de petrol prelucrează 
țițeiul transportat dintr-o conductă 
din Kuibîșev. Această întreprindere 
automatizată produce motorină, 
benzină cu cifră octanică ridicată 
și uleiuri lubrifiante de calitate su
perioară.

trei capitale, avînd în vedere că 
în ultimii ani poziția britanică în 
această . regiune a slăbit simțitor. 
Este suficient de amintit că expor
turile către America Latină (99 mi
lioane lire sterline în 1961) au scă
zut în 1965 la cea. 70 milioane li
re sterline. In prezent, Marea Bri- 
tanie ocupă locul 4 în comerțul 
cu țările din această regiune a lu
mii — după S.U.A., R.F.G. și Italia. 
Dacă în Chile, unde misiunea en
gleză a abordat îndeosebi proble
ma cuprului, fiind una din marile 
importatoare, ea a acceptat un a- 
cord prin care guvernul chilian va 
primi un împrumut de 750 000 lire 
sterline, în; Peru se pare că mo
mentul vizitei nu a fost tocmai 
prielnic. Concurența Italiei continuă 
să pună în pericol proiectul anglo- 
vest-german de construire în aceas- 

ristul Uruguayan Nico Schwartz, ca
re a vizitat recent Vietnamul și 
care a vorbit despre lupta forțelor 
patriotice împotriva agresorilor a- 
mericani.

ITALIA
ROMA 17; Corespondentul Ager

pres, I. Mărgineanu, transmite: Du
minică a avut loc la Teatrul „A- 
driano" din Roma o măre adunare 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez. In ciuda timpului nefa
vorabil, la adunare au participat 
mii de cetățeni ■— cei care n-au 
avut loc în sala teatrului urmărind 
cuvîntările în Piața Cavour, prin 
intermediul megafoanelor. In pre
zidiul adunării, organizată de Co
mitetul local pentru pace în Viet
nam, au luat loc oameni de știință 
și cultură de prestigiu, printre care 
Renato Guttuso, Cesare Zavattini, 
Eduardo de Filippo, prof. Giacomo 
Segre și alții. Cei trei vorbitori 
principali — Giancarlo Pajetta — 
din partea Partidului Comunist Ita
lian, Riccardo Lombardi — din 
partea Partidului Socialist Italian 
și Tullio Vecchietti — din partea 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, au condamnat ac
țiunile agresive ale S.U.A. în Viet
nam. cerînd încetarea politicii es
caladării și rezolvarea conflictului, 
pe baza respectării acordurilor de 
la Geneva.

STATELE UNITE
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Cei trei intelectuali americani Care 
s-au întors recent dintr-o călătorie 
particulară în R. D. Vietnam au 
făcut duminică un bilanț asupra

încheierea Conferinței
de la Havana

HAVANA 16 (Agerpres)). — Tri
misul specia] Agerpres, V. Stama- 
te, transmite: Conferința de soli
daritate a popoarelor din Asia, A- 
frica și America Latină și-a în
cheiat sîmbătă lucrările. In cadrul 
ședinței plenare de închidere a con
ferinței s-a făcut bilanțul lucră
rilor și au fost adoptate rezoluții 
în problemele înscrise pe ordinea 
de zi. Declarația generală, princi
palul document al conferinței, face 
o analiză a situației internaționale 
actuale și cheamă la întărirea uni
tății si solidarității popoarelor A- 
siei, Africii și Americii Latine în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismuluL 
Rezoluția de politică generală se 
referă la condițiile noi și favora
bile pentru lupta de eliberare a 
popoarelor și subliniază însemnăta
tea ajutorului acordat oricărui popor 
care luptă pentru eliberarea națio- 

tă tară a unui complex hidroener
getic în valoare de 200 milioane 
dolari.

Intr-un cadru deosebit de com
plex a fost examinată problema 
tendinței manifestate de majoritatea 
țărilor latmo-americane de a-și 
consolida independența economică 
și politică față de S.U.A. prin ex
tinderea comerțului lor cu țările 
europene. Din acest punct de ve
dere, Stewart a avut o misiune di
ficilă. Pe de o parte, el a trebuit 
să înfrunte poziția exprimată de 
președintele chilian, Eduardo Frei, 
privind sprijinirea încercărilor de 
reducere a influentei monopoluri
lor nord-americane, și, pe de altă 
parte, el a făcut eforturi să nu a- 
fecteze interesele S.U-A.

In cursul tratativelor nu a putui 
В evitată nici problema OXA. și 

misiunii lor în cadrul unei întru
niri publice, la care au asistat a- 
proximativ 4 000 de persoane. Pri
mul dintre vorbitori Herbert Wpo- 
hekzrh — istoric - a supus unei 
critici severe „pol; Xca de agre
siune a Statelor Unite" în Vietna
mul de sud, cerînd totodată înce
tarea războiului „crud,, imoral și 
lipsit de sens" din această tară. 
Un alt membru al grupului, San
ford Gottlieb, a declarat la rîndul 
său că Frontul National de Elibe
rare „trebuie să fie un partener 
egal și cu depline puteri" în orice 
tratative privind instaurarea păcit 
în Vietnam. Staughton bynd, pro
fesor de istorie la Universitatea 
din Yale, a arătat că după părerea 
grupului lor prima condiție pentru 
a se obține o reglementare pașni
că a conflictului este retragerea 
trupelor străine din Vietnamul de 
sud.

☆

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Un grup de 21 de oameni de știin
ță biologi, chimiști, fizicieni din 
Cambridge (statul Massachusetts), 
printre care Albert Szent-GyorgyL 
laureat al premiului Nobel peijțu 
biologie, au condamnat în mod ou- 
blic folosirea de către Statele Uni
te a substanțelor chimice pentru 
distrugerea recoltelor de orez din 
Vietnam. Declarînd folosirea aces
tora drept un procedeu „revoltător 
și imoral", oamenii de știință au 
cerut președintelui Johnson să in
terzică folosirea produselor chimi
ce, atît de forțele armate america
ne, cît și de cele saigoneze. Ei și-au 
exprimat, de asemenea, protestul 
împotriva folosirii gazelor toxice 
de către trupele americane.

nală sau care suferă de pe urma 
agresiunii imperialiste. Intr-o altă 
rezoluție se subliniază că coexjjș- 
tenta pașnică presupune respecta
rea riguroasă a principiilor auto
determinării popoarelor, a suvera
nității tuturor statelor mari și mici. 
Rezoluția privind bazele militare 
pe teritorii străine cere retragerea 
imediată a tuturor trupelor străine 
și lichidarea acestor baze.

La ședința festivă de încheiere 
a Confeținței care a avut loc în 
sala Teatrului „Chaplin" a rostit 
o cuvîntare Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Cuban st 
prim-ministru al Republicii Cuba. 
S-a anunțat că Osmani Cienfuegos 
(Cuba) a fost desemnat în funcția 
de secretar general al Secretaria
tului executiv al Organizației soli
darității popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină.

a relațiilor sale cu fostele colonii 
britanice : Canada, Trinidad-Tobago 
și Jamaica. Diplomația britanică do
rește ca aceste țări membre ale 
Commonwealthului să se alăture 
O.S.A., ca o contrapondere față de 
influența S.U.A. pe continentul la- 
tino-american. Mai dificilă s-a do
vedit a fi problema intrării Guva- 
nei Britanice în O.S.A., deoarece în 
această tară există oricînd posibili
tatea șă fie instaurat un regim con
dus de Cheddi Jagan, pe care 
O.S.A. nu l-ar agrea.

In problemele conflictului dintre 
Argentina și Marea Britanie asupra 
insulelor Falkland, așa cum se a- 
fată în comunicatul publicat la 
Buenos Aires, „nu s-a ajuns la nici 
un acord concret și s-a hotărit fă 
se respecte recomandările OJ9.U. 
de a reglementa conflictul pe cale 
diplomatică".
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