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întrecerea socialista» pe 1966

Angajamentele minerilor de la Uricani
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni al exploatării , miniere 
Uricani, și-a propus, în baza cri
teriilor de desfășurare a întrecerii 
socialiste, angajamente însuflețitoare 
pe 1966.

In cursul acestui an, minerii Uri- 
caniului vor realiza :

• 3 000 tone cărbune peste 
plan;
• 7 kg cărbune pe post, spor 

Ia productivitatea planificată;
• 160 000 Iei economii la pre

țul de cost la producție;
• 580 000 lei economii 

crările de investiții;
• mărirea vitezei de 

sare in abatajele cameră 
ml/Iună și 56 ml/Iună la
rile de pregătiri și investiții;
• reducerea cu 0,200 mc a 

consumului specific de lemn pe
1 000 tone cărbune extras.

la lu-

avan- 
Ia 85 

lucră-

■ ■■

DINTRE ACESTE ANGAJAMENTE 
PÎNÂ LA 8 MAI, A 45-a ANIVER
SARE A 
ROMÂN

PARTIDULUI COMUNIST 
VOR REALIZA:
1 000 tone cărbune peste

plan;
• 60 000 lei economii la pre

țul de cost la producție;
• 200 000 lei la lucrările de

investiții. t
Pentru realizarea obiectivelor pro

puse, se vor lua o serie de măsuri 
printre care :

— asigurarea tuturor locurilor de 
muncă cu energie pneumatică la 
presiune suficientă prin punerea în 
funcție a turbocompresorului de 270 
mc/minut.

— punerea în funcție a stației de 
transformare de 35/6 și 6/0,4 kV.

— extinderea inițiativei „două 
cîmpuri pe schimb și aripă la aba
tajele cameră" și altele.

și ale constructorilor de la T.C.M.M.

llngheanu Mihai e un strun- 
'gar apreciat în secția 1 5 C.F.R. 
Petroșani. Aprecierea se dato- 
rește conștiinciozității cu care 
execută lucrări de precizie pen
tru calea ferată.

™ Foto-: N. MOLDOVEANU

Constructorii obiectivelor indus
triale din Valea Jiului își propun 
să realizeze următoarele 
principale în întrecerea 
pe anul 1966:

• predarea cu 10 
devreme a tuturor obiectivelor 
prevăzute in planul pe 1966 și 
numai cu calificative de „bine 
și „foarte bine'*;
• realizarea pînă la 

cembrie a.c. a planului 
rie;

O depășirea cu 2 la 
productivității planificate;

obiective 
socialistă

zile mai

20 de- 
valo-

sută a

de

• economii la prețul de cost 
în valoare de 200 000 lei;
• reducerea cheltuielilor 

organizare cu 10 la sută.
Dintre măsurile tehnice și orga

nizatorice mai importante care 
vor aplica în vederea realizării 
biectivelor propuse, enumerăm : 

mecanizarea în proporție
la sută și centralizarea lucră- 
de betoane.
— folosirea în două schim- 

a ‘Utilajelor grele.
transportul pneumatic al cimen- 
vrac și altele.

se
o-

de
sută 
rilor

buri

tului

./Ніие noi pe liarta țiu'ii
In nici o regiune a 

tării, cărbunele nu s-a 
integrat în circuitul eco
nomiei într-un ritm atît 
de intens ca în Oltenia. 
Cu un deceniu în urmă, 
pe harta economică a 
regiunii, ciocanele încru
cișate — însemne ale 
cărbunelui — nu înso
țeau decît două nume : 
Cătălinu și Baia de Fier. 
A apărut apoi un nume 
de rezonantă : Rovinari, 
iar după cîțiva ani Valea 
Motrului — care consa
cră Oltenia ca cel de-al 
doilea mare bazin car
bonifer al fării. Dar noua 
zonă nu se află decît la 
începuturile aiirmării ei. 
Un viitor apropiat o va 
proiecta pe scara econo
miei naționale la dimen
siuni mult mai semnifi
cative. Trei localități, 
deocamdată necunoscute 
— Beterega, Girla și Tis- 
mana, 
cărora lucrările 
deschiderea i 
ploatări „la zi" 
CUrsul acestui 
furniza laolaltă 
1970, peste 7 
tone de lignit.

O ascensiune similară 
se prevede in subteran. 
Pe lingă dezvoltarea ti
nerelor 
răști și 
deschise 
șiufa și

Așadar, alături 
tei. Oltenia dispune a- 
cum de o nouă și im
portantă sursă de ener
gie primară — lignitul 
— combustibil care va 
asigura functionarea ter
mocentralei de la Ișal- 
nita și a altor centrale.

în apropierea 
penltu 

unor ex- 
încep în 
an, vot 
anual, în 
milioane

exploatări Ho- 
Leurda, 

noi mine 
Lupoaia.

vor ii 
la Re-

de ți-

Pionierii
In comparafie cu Va

lea Jiului, bazinul car
bonifer al Motrului a a- 
părut ca o explozie în 
economia Olteniei. Fără 
tradiția galeriilor strim
te, gata oricînd să se 
prăbușească, fără abata
je incomode, fără tîrnă- 
cop și uneltele minerilor 
de odinioară. De Ia în
ceput, ca o expresie a 
industriei moderne, geo
metria impecabilă și-a 
spus cuvintul în organi
zarea noilor mine. S-a 
renunțat pînă și la pu
țurile de mină, intrarea 
în exploatări fiind des
chisă în coasta dealului. 
Galeriile, largi și bolti
te, se strecoară pe sub 
dealuri, se încalecă și 
fug mai departe, iar ca
pătul lor siîrșește direct 
in straturi de lignit pe 
care combina îl sfărîmă 
cu o viteză nemăsurat 
mai mare decît ciocanele 
de abataj.

Bazinul din Valea Me
trului a stîrnit un viu 
interes în nordul Olte
niei. Reiese acest lucru 
din faptul că în timp ce 
la început pe 
primei exploatări 
gurau decît vreo 
angajați, astăzi, 
de acești
crează cîteva mii de oa
meni. iar la sfîrșitul cin
cinalului numărul lor va 
ajunge la 20 000.

schema 
nu fi- 
20 de 
alături

pionieri, lu-

Abatajul viitorului
De la abatajele de a- 

-cum 20 de ani din mina 
Asău, unde oamenii se 
tirau pe pămînt pentru

Luni seara, 
și Balet din 

.'urs' spectacol 
Comitetul de 
și Artă, cu
Unirii Principatelor Române.

Primiți cu vii aplauze de asisten
ță, în loja oficială au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, 'Alexandru Bîr- 
lădeânu, Emil Bodnărăș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec. La 
spectacol au asistat, de asemenea, 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituți cen
trale și organizații obștești, acade
micieni și alți oameni de cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții bu- 
cureștene.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București

din . scrie- 
Dimitrie 

Tudor 
Nicolae Bălcescu;

și alți membri ai corpului diplo
matic.

Programul a , cuprins un tablou 
din piesa „Cuza Vodă", de Mircea 
Ștefănescu; fragmente 
rile lui Miron Costin,
Cantemir, Gheorghe Bariț, 
Vladimirescu, 
versuri de Grigore Alexandrescu, 
Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu 
și Tudor Arghezi; cîntece închi
nate patriei și partidului, jocuri 
populare din diferite regiuni 
tării. In aplauzele entuziaste ale 
lor prezenți, formațiile reunite 
cîntece și dansuri au prezentat 
bloul „Hora Unirii".

Programul a fost susținut de 
colectiv de la Teatrul Național
L. Caragiale", artiști ai altor teatre 
din Capitală, corurile și formați
ile- coregrafice ale ansamblurilor 
Armatei, C.C.S., Sfatul Popular al 
Capitalei, „Ciocîrlia".

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. La sfîrșitul specta
colului, artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

ale 
ce
de 
ta-

un
„L

(Agerpres)

Un îndărătnic incurabil?

a scormoni stratul de 
cărbune, la abatajele de 
astăzi, din Lupeni, saltul 
este evident. Dar tehni
ca nu și-a sptrs ultimul 
cuvînt. Se tinde acum 
spre abatajul cu meca
nizare complexă. De 
fapt, un astfel de aba
taj, in care principalele 
operații — susținerea ga
leriilor, tăierea, încărca
rea și transportul cărbu
nelui — sînt mecanizate, 
a și apărut. El se află 
în mina Horăști și are 
o lungime de peste 60 
de metri. Cum arată un 
asemenea abataj 7

Susținerea este asigu
rată cu scuturi metali
ce, care pe măsura îna
intării se deplasează au
tomat printr-un sistem 
de împingere. Combina 
taie straiul de cărbune 
pe o înălțime ca aceea 
a unei camere de locuit, 
iar în urma ei, dispozi
tive speciale Încarcă sin
gure cărbunele într-un 
transportor, care alimen
tează vagoneții.

In cele trei luni de 
xistență, abatajul 
mecanizare complexă 
minei Horăști a vădit 
vantaje incontestabile. 
Avans lunar de 45 me
tri, randament în jurul 
a 8 tone pe post, față 
de 4,5 tone în alte aba
taje cu condiții 
de zăcămînt.

O mina 
fârâ mineri

De cîteva zile 
put extracția de

similare

a înce- 
cărbune

GHEORGHE IEVA 
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-aț

U.R.U.M. Pe
troșani, secția 
reparații meca
nice. Cîțiva lă
cătuși — meca
nici destoinici, 
din 
condusă
gheduș Arpad, 
lucrînd 
pararea unei lo
comotive 
mină.

brigada 
de He-

Ia re-

Traficul feroviar pe 
ruta Petroșani — Si- 
meria a ajuns in ulti
mii ani la o frecvență 
mărită. E și firesc; Va
lea noastră trimite tot 
mai multe bogății spre 
oțelăriile patriei.

Dar traficul acesta 
intens presupune in 
stațiile nodale, exis
tența unui „mecanism" 
care să funcționeze 
fără greș. Un minut in- 

’ tîrziere fără justificate 
produce de-a lungul 
traseului alte întârzieri. 
Și „mecanismul" acesta 
alcătuit din oameni ca
re minuiesc aparate și 
mașini funcționează 
perfect pînă la un mo
ment dat cind...

In stația Petroșani a 
intrat trenul 2 668 re
morcat de locomotive
le conduse de mecani
cii Purcaru loan și Ar
deleanu Vasile. Peste 
scurt timp trebuiau să 
plece din nou in cursă, 
așa că trenul trebuia 
tras mai departe din 
zona peronului, pentru 
ca cele 
tive să 
poi în 
revizie
pleca în cursă. Pilota
rea trebuia s-o facă pi
lotul de serviciu, dar 
cum el era ocupat în 
altă parte, funcția lui 
a fost preluată de im
piegatul de mișcare. Și 
de acum încolo, una 
din „roțile" mecanis
mului aproape perfect, 
refuză să mai funcțio
neze. Și dacă o rotiță 
refuză, intredul meca-

nism se oprește. Unul 
din cei doi mecanici
— Ardeleanu Vasile
— n-a mai vrut să ple
ce, din cauză că nu pi
lotul de serviciu ci im
piegatul de mișcare a 
trecut să piloteze tre
nul. Și nu s-a mișcat 
din Ioc! Celălalt me
canic — Purcaru loan
— în zadar îi dădea 
semnal de plecare, în 
zadar îl lămurea impie
gatul de mișcare. Ar
deleanu a rămas rie-

ÎN ИЕСТІѴ: 
cei ce pătează 
onoarea colectivului

lo-
cu
nu

două locomo- 
poată intra a- 
depou pentru 
înainte de a

poate la Cimpa sau Lo- 
nea; poate venea 
undeva și trebuia 
meargă în serviciu, 
poate să se odihneas
că. Zece minute și ceva 
întârziere, înseamnă în
că o oră sau o jumă
tate de oră de aștep
tare in stația de auto
buz. O oră sau o ju
mătate de oră de mun
că sau 
care cu 
știință- 
deleanu 
lor oameni care 
făcuseră nimic. Și mai 
fura Ardeleanu ceva: 
încrederea atitor sute 
de oameni în punctua
litatea ceferiștilor. Fufa 
buna credință a unui 
Colectiv dare se stră
duiește să fie un „me
canism" cit mai periect. 
Poate că, cu toate ur
mările certe și posi
bile (cert e și faptul că 
cele două
au intrat in depou pen
tru revizie, 
plecare in cursă cu 30, 
respectiv, 45 de minute 
mai târziu) îndărătnicia 
lui Ardeleanu Vasile 
ar fi avut poate scu
za momentului, dacă ar 

, fi fost prima „probă". 
Dar „probe" de acestea 
a mai dat mecanicul 
Ardeleanu și in alte o- 
cazii. Și vorba unor că
lători de pe peron: 
păcat de el, că-i tânăr...

E tânăr și tenacitatea 
hotărîrilor ar putea s-o 
folosească in scopuri 

bune. Dar așa...

de 
să 

sau

de odihnă pe 
sau fără bună 
mecanicul Ar- 
le-o fura aCe- 

nu-i

clintit pe poziție cu 
comotiva frînată 
toată puterea ca să 
mai poată fi mișcat din 
loc. Celălalt i-a decu
plat locomotiva de la 
garnitură și a pornit 
singur spre depou.

Sute de călători aș
teptau pe peron sosirea 
trenului de persoane, 
oprit de mai bine de 
10 minute la , semnal. 
Poate vreun călător 
pierdea legătura in altă 
direcție, din cauza ce
lor peste 10 minute în
târziere. In orice caz, 
sute de călători aștep
tau ca trenului oprit la 
semnal să i se dea in
trare liberă în stație. 
Poate unul pleca cu 
autobuzul spre Uricani,

locomotive

înainte de

I. CIOCLEI
C. IONESCU



SPORT SPORT Etapa orășenească
a campionatului școlar la volei

PBEGÂTI
£Ua*e tracata, м-«в îndreptat 

Oitt« «tattoa- Ат«ав Mbire cu 
«Я&ЧМШ «cfrțprt de fotbal ЛЛ 
ЯЯЦЙМ* <• toawi • seriei • В-а 
a «olegerici В. Tocmai sc termtaase 
aatewf пШ susțiaat ta sala de 
sport a IMF șl pe dealurile din 
taptțjuțiari.

în Hap ce jucătorii scbtațbau 
treningurile cu hainele de strada, 
am început discuția cu antrenorii 
Eugen Miadin și Vaslle Lazăr. Pri
mele cuvinte s-au referit la pregăti
rea lotului în vederea reluării cam
pionatului.

Tovarășul Miadin ne-a informat 
el antrenamentele au început pe 
10 ianuarie, conform dispozițiilor 
federației de specialitate ți se țin 
de cinci ori pe săptămină, alterna
tiv:-în sală șt în aer liber. Jucă
torii mai tineri Se întîlneșc ți în 
celelalte două zile ale săptămânii 
pentru a-ți spori, volumul pregăti
rii. Antrenamentele au început du- 
pă un riguros control medical care 
a dat rezultate bune. Un accent 
deosebit se pune pe îmbunătățirea 
condiției fizice generale. După a- 
ceastă perioadă, de readaptare a 
cgrpului cu efortul fizic, se va trece 
lâ îmbunătățirea tehnicii individuale, 
perfecționarea trasului la poartă 
apoi vor fi susținuta primele me
ciuri amicale.

Profltfnd de ocazie am adresat 
tovarășilor antrenori întrebarea pri- 
riad consumarea turului ți compor
tarea echipei.

— Sint mulțumit, in general de 
epmpvrtarea echipei — a afirmat 
tovarășul Eugen Miadin — și mai 
ales dț tuț/pie/e meciuri în care ju
cătorii noștri au manifestat multă 
voința al putere de luptă, au foat 
tn permanenta animali de dorința 
ocupării primului loc fn serie. Me
ciurile prestate de echipa noastră 
ou lost de un nivel tehnic superior 
color din campionatul trecut, a e- 
xistat mai multă coeziune intre 
compartimente, mai mult spirit de 
echipă; mal multă disciplină.

— Venind vorba despre compar
timentele echipei — interveni in 
discuție iov. Vasi/e Lazăr — aș 
vrea sd adaug că in urma consul
tării notelor pe care le-am dat П0І 
fiecărui jucător după meciuri ?i 
privind și numărul golurilor Înscri
se și primite, compartimentul cel 
mai bun, mai constant și hotărtt a 
fost apărarea. Integrindu-se cu suc-

I —I

POPICE

Un nou record 
orășenesc și regional

Tn cadrul etapei a IX-a a cam
pionatului orășenesc de popice pe 
echipe masculin, cea mai interesan
tă fntllnire a avut loc la Vulcan, 
unde echipa locală Minerul a în- 
tflnit pe liderul campionatului — 
Pa ringul Lonea. Așteptată cu mult 
interes de către iubitorii sportului 
cu bila din Vulcan, această întll- 
nire a satisfăcut pe deplin în ciuda 
faptului că victoria a revenit oaspe
ților. Itltilnirile au fost însă echili
brate. Cu toate că In componențe 
echipei gazdă au fost introduși 
cîtiva tineri, ei au dat totuși o re
plică destul de dtrză rutinatilor po
picari din Lonea. De altfel, In ca
drul acestei tntllnlrl. popicarul Io
sif Balogh de la Parîngul Lonea a 
realizat un rezultat excepțional — 
90S popice doborîte, ceea ce repre
zintă un nou record orășenesc si 
regional șl tn același timp șl un 
record personal. S-au mai eviden
țiat: Tbrbk Mihai — 830 p. d. si 
TOrOk Aurel — 809 p. d. de la Pa- 
ringul Lonea, Bloc Constantin — 
849 p. d., Vllceanu Constantin — 
818 p. d. și Mlclos Laurehtiu 882 
p. d. de la Minerul Vulcăn.

în restul înttlnirllor dih cadrul 
etapei a IX-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Minerul Uri- 
caid — Voința Petroșani 4 345 —• 
4 5ІО p. d. și Utilajul Petroșani — 
Jiul Pettfla 4215 — 4158 p. d.

Я ВАШ

RI LA
ces tn sistemul jocului cu 4 tun- 
dașL apărarea noastră a puiuț tace 
taft unor Înaintări periculoase, a- 
rUhiiînd multe acțiuni care se pu
teau solda eu goluri. In ordine ar 
urma linia de mijloc care a coustt- 
tujt un permanent șf eficace an
grena/ între apărare și atac, parti- 
ciptnd de multe ori la acțiunile o- 
iensive. St Înaintarea s-a încadrat 
in jacul echipei, dar a manifestat 
unele deficiențe în ceea ce priveș-

11U L

FOTBALUL
in perspectivă

te irecvenia șuturilor pe poartă, io 
concretizarea unor acțiuni bune, de 
gol și mai ales tn modul de a reuși 
să destrame apărările supraaglome
rate ale unor echipe.

In timpul discuției în cabină au 
început eă apară jucători. Tocmai 
discutam despre obiectivele de vi
itor ale echipei. Intervenind, por
tarul Ion Vasile a afirmat: ,,Deo
camdată băgăm benzină, încălzim 
motoarele și In martie... salt înain
te. Alături de colegii mei, sînt op
timist în ceea ce privește returul 
De fapt nici nu sîntem pretențioșL Nu 
vrem decît să ne păstrăm fn serie 
locul pe care pe aflăm în prezent*'. 
„Același lucru îl doresc și eu, și-a 
șpus părerea fotbalistul Peronescu. 
Aș vrea ca cuplul pe care l-am for
mat împreună cu Llbardi să dea re
zultate șl mai bune1*. „Alături de 
Farkaș, mă voi strădui să le pun 
mingi cit mai utile colegilor mei 
de linie — a afirmat Martinovich 
Aș vrea să rețineți că dorința mea 
de promovare e dublă; promovarea 
anului la I.M.P. și promovarea echi
pei'.

Sîntbdtd și duminică a 
avut loc pe plrtia de la 
Straja, un concurs regio
nal de schi pentru ju
niori dotat cu „Cupa 24 
Ianuarie''.

Cej 50 de juniori și 
junioare, reprezentanți al 
asociațiilor sportive din 
regiune au luat startul 
de la cola 1 442 m pe o 
temperatură de 10 
grade.

După doud zile de în
treceri locul I pe echipe 
și tillul de ciștigători ăi 
Cupei a revenit schiori
lor de la Minerul Lupeni 
cu 42 p. (instructor Katt> 
Adalbert). Locurile urmă
toare au revenit schiori
lor de la Energia Paro- 
șeni cu 51 p. {instructor 
Lupaș Gheorghe) și res
pectiv S.S.E. Petroșani eu 
76 p. (instructor prof. 
Pețerfi Virginia).

La individual clasa
mentele șe prezintă ast
fel :

SLALOM SPECIAL — 
BĂIEȚI: I. Marinescu 
Gheorghe (Minerul Lu
peni), II. Velovah Gheor-

Tot referitor ia planurile de vi
itor ale echipei, antrenorul Mladlg 
a precizat: „Dorim ca în retur să 
practicam numai meciuri de calita
te, care sd satisfacă exigențele spec
tatorilor pe care i-aș dori mai en
tuziaști. mai atașați echipei locale 
mai ales în momentele grele, Ne dăm 
seama că in retur va fi o Încleșta
te de forțe fizice și psihice, în ca
re cel mai bun va Învinge. Fiecare 
meci va fi greu. Ne pregătim să 
taeem față. Împărtășesc optimismul 
elevilor mei".

Ultima întrebare adresat# celor 
doi antrenori s-a referit la lot.

— Este același de anul trecut. 
Nici o modificare — a spus tov. 
Miadin. Precizez că Libardi este în 
lotul nostru șî va juca în retur a- 
lături de colegii săi. Ne-a încre
dințat personal printr-o scrisoare 
Înainte de a pleca eu lotul de ti
neret fn Italia. Iată ce ne-a scris 
printre altele:

„Cînd am citit în Sportul popular 
declarația antrenorului federal Ște
fan Covaci, cu privire la transferul 
meu la Steaua, m-am mirat și eu. 
Vă spun dumneavoastră toate astea 
că poate altul nu m-ar crede. Eu 
sînt hotSrît să rămfn Ia vechea po
ziție. Vă rog să aveți încredere în 
mine și să contați și pe mai de
parte pe aportul meu în echipă, un
de vă spun sincer mă simt foarte 
bine".

împărtășind dorințe Jucătorilor și 
antrenorilor echipei Jiul, le-am urat 
mult succes în activitatea competi- 
țională, promițîndu-le că vonț șcrie 
cu multă plăcere despre meciurile 
lor în categoria A.

C. COTOȘPAN 
D. GHEONEA

Ianuarie" la
ghe (Minerul Lupeni), 
III, Stoica Petru (Energia 
Paroșeni. FETE: l. Sicth 
Ana (Minerul Lupeni),
II. Kelț Lidia (Energia 
Paroșeni).

SLALOM URIAS — 
BĂIEȚI I. Cioilică Gn- 
gore (Minerul Lupeni). 
Ц. Mihuț Victor (S.S.E. Pe
troșani), III. Velovan 
Gheorghe (Minerul Lu
peni). FETE : l. Sicth Ana 
(Minerul Lupeni), II. Kelt 
Lidia (Energia Paroșeni).

FOND — BĂIEȚI: I. 
Nemeș Gavriiă (Minerul 
Lupeni), II. Kalman Do
minic (S.S.E. Petroșani),
III. Imllng Allred (Ener
gia Paroșeni). FETE: I. 
Imling Maria (Energia

schi
Paroșeni), II. Dogaru E- 
lena (Energia Paroșeni). 
III. Jiboc Maria și Sicth 
Ileana (ambele de la Mi
nerul Lupeni).

ȘTAFETA — BĂIEȚI: 
I. Energia Paroșeni; FE
TE : I. Minerul Lupeni. 
Cea mai bună iondista 
la ștafetă a lost schioara 
Sicth ileana, in vîrstă 
de 15 ani, de la Minerul 
Lupeni.

Pîrtia bună, organiza
rea ireproșabilă cit și ar
bitrajul corect au dat 
posibilitatea desfășurării 
concursului in condiții 
foarte prielnice.

IOAN CIOFICA 
corespondent

Imaginile alăturate îi reprezintă pe cîțiva din
tre concurenți. Prima fotografie de jos : schioara 
Sicth Ana, de la Minerul, cîștigătoarea autoritară 
a probelor de slalom special și uriaș. Fotografia 
a doua de jos: două generații: harul Cioflica 
Grigore, cîștigătorul probei de slalom uriaș, îm
preună cu tatăl său, înainte de concurs, verifi- 
cînd pîrtia. Un sfat prețios nu strică niciodată. 
Fotografia de sus: Cel mai tinăr concurent, în 
vîrstă de numai 9 ani, Kato Adalbert, de la Mi
nerul Lupeni.

Fotografii: ȘTEFAN SZOKE

Sala de sport a Institutului de 
mine a organizat duminică prima 
etapă a campionatului orășenesc 
școlar de volei, în cadrul căreia 
s-as întrecut reprezentativele lice
elor și ale școlilor profesionale. 
Cu toate că în toamna anului tre
cut aceste echipe au fost angre
nate In cadrul campionatului orășe
nesc de volei — juniori și junioare 
— meciurile desfășurate de ele 
acum au fost de un slab nivel teh
nic. Gu excepția echipelor de bă
ieți și fete ale Liceului Vulcan, ce
lelalte echipe au fost alcătuite In 
ajunul competiției, din loturile res- 
trînse de handbal și atletism, care 
firește, nu știu volei.

Cum putem califica altcumva de
cît superficială munca depusă de 
profesorii de educație fizică de la 
școlile profesionale din Petroșani și 
Lupeni (care n-au prezentat echipe) 
și de la liceele din Petroșani și 
Lupeni (care au prezentat echipe 
slab pregătite) la această disciplină ?

Putem organiza campionate oră
șenești, etape inter-școlare și alte 
manifestări, dar dacă nu există preo
cupare pentru asemenea acțiuni, 
pentru depistarea, selecționarea și 
pregătirea echipelor reprezentative 
ale școlilor, rămînem tot pe locul 6 
pe regiune în campionatul școlar. 
E necesar ca directorii școlilor și 
cercurile metodice ale profesorilor 
de educație fizică să ia măsuri 
grabnice de aplicare a instrucțiunilor 
comune ale Ministerului Invăță- 
mîntului și Consiliului general al 
U.C.F.S. privind activitatea sportivă 
în școli. Școlile sînt rezerva de ca
dre pentru echipele mari, iar noi 
avem o echipă de volei în catego
ria A, pentru care, trebuie să pre
gătim elemente locale.

Condiții de pregătire avem. Avem 
două săli de sport (Lupeni și Pe

troșani) unde pot face antrenamen
te toate echipele școlare din cele 
două orașe și din celelalte. Tova
rășa Gurtavenco Teodora, profesoa
ră de educație fizică la Liceul Vul
can, neavînd sală în Vulean, a des
fășurat antrenamentele la Lupeni. 
Și rezultatele sînt bune. Ce au de 
spus conducerile școlilor din Lupani 
și Petroșani care au săli de antre
nament ?

O altă dovadă de muncă superfi
cială față de această competiție a 
fost și aceea că toate echipele, cu 
excepția celor din Vulcan au ve
nit fără mingi- Motivul: dispar 
(Bartha Eugen — Liceul Petroșani) 
sau nu avem în școală (Pop luliwa 

Liceul Lonea).

☆

Competiția ș-a desfășurat sistem e- 
llminatorlu. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate:

FETE: Liceul Vulcan — Liceul 
Lonea 2-Q; Liceul Lupeni — Liceul 
Petroșani 2-0, Finala: Liceul Vul
can — Liceul Lupeni ș-a terminat 
cu 2-0 pentru vulcăneni.

BĂIEȚI: Liceul Petroșani — Liceul 
Lonea 2-1; Liceul Vulcan — Școala 
profesională Lupeni 2-0. In finală. 
Liceul Vulcan a dișpus cu 2-1 de 
Liceul Petroșani. Echipele Liceului 
Vulcan au cucerit astfel titlul de 
campioane orășenești școlare.

Iată loturile echipelor :
FETE: Stanțate Dumitra, Iliescu ; 

Elena, Gîrjoabă Mirela, Oprișa Ilea
na, Bozai Rodica, Lungu Mariana, 
Kalotita Iuliana.

BĂIEȚI: Oprea Florea, Mîrza Ra
du, Toth Ștefan, Sâni Ionel, Datu 
Victor, Florea Ștefan, Vasileșcu Vir
gil și Gurtavenco Alexandru.

AUREL SLĂBII



Ш ШИКА CU FEMEILE —
acțiuni «ii, atractive

Recent a avut loc la Uricani con
ferința de dare de seamă >i ale
geri a organizației de femei. Con
ferința a făcut bilanțul activității 
desfășurate de către cgmitetijl o- 
rășenesc de femei de la alegerile 
trecute și pină in prezent; a dez
bătut cu simț de răspundere întrea
ga activitate în rindurile femeilor, 
a scos în relief formele vii, atrac
tive folosite în munca cultural-edu- 
gativă, șoclal-sanitară și obștească 
și a criticat lipsurile care s-au fă- 
cut simțite.

Ajutat și îndrumat de către or
ganizațiile de partid din localitate 
și de comitetul orășenesc al femei
lor din Petroșani, în perioada ana
lizată comitetul de femei șl-a axat 
Întreaga sa muncă pe înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului și de Consiliul 
Național al Femeilor. In munca sa 
comitetul a folosit multiple forme 
educative pentru atragerea masei 
de femei la acțiunile sale; a inițiat 
și organizat cercuri de citit în ca
re ș-au prezentat recenzii de cărți 
și filme, s-au prelucrat materiale 
pe teme gospodărești și de educa
ție a copilului și s-au dezbătut pro
bleme de comportare în familie și 
societate, de conviețuire între lo
catari, de etică nouă. Gospodinele 
Ringhitean Elena, Kovacs luliana, 
Pataliță Maria, Kostyal Ghizela, 
Anca Terezia au fost doar cîteva 

I dintre responsabilele cercurilor de 
citit care au știut să folosească a- 
ceste forme eficace de atragere a 
femeilor. S-a subliniat faptul că 
majoritatea gospodinelor din locali
tate, care au participat la cercu
rile de citit, dau dovadă de un ni
vel . de conștiință ridicat, partici- 
pînd cu regularitate la acțiunile de 
bună gospodărire și înfrumusețare 
întreprinse de către Sfatul popular 
al orașului Uricani. Multe din fe
mei au venit cu inițiative valoroa
se pentru înfrumusețarea localității 
lor. Așa de exemplu, după prelu
crarea broșurii „Aici trăiesc ade-

Succese la nvna Sîlja
Datorită pregătirii din timp a 

fronturilor de lucru și mecanizării 
transportului în abataje, colectivul 
minei Dîlja realizează zilnic însem
nate depășiri ale planului de pro
ducție. Pină ieri dimineață, planul i 
pe luna ianuarie la zi a fost de- I 
pășit cu 809 tone. Cele mai fru- 1 
moașe realizări au fost obținute de 
minerii din brigăzile conduse de 
Scrădeanu Petru, Gberțner Rudolf, 
și Qpreanu Gheorghe care au ex
tras pește planul la zi între’ 80 și 
250 tone de cărbune.

Succesul minei Dîlja se datorește 
îndeosebi faptului că transportul 
cărbunelui în abataje a fost meca
nizat în proporție de sută la șută. 
Acțiunea de Îmbunătățire a procesu
lui de producție continuă. In cadrul 
blocului 5 s-au depistat toate lu
crările vechi, ceea ce crează pre
mise pentru deschiderea unor noi 
abataje productive.

vărați gospodari", multe balcoane 
care înainte aveau altă utilitate 
s-au transformat în adevărate gră
dini suspendate, răspîndind vara în 
aerul străzii parfumul florilor.

Conferința orășenească a apreciat 
că în activitatea organizațiilor de 
femei din orașul Uricani s-au ob-

Pe marginea conferinței 
de alegeri a organizației 
de femei — Uricani

ținut bune rezultate, îndeoșebi în 
munca cultural-educativă. Clubul 
din localitate a primit din partea 
femeilor un sprijin prețios în or
ganizarea de seri literare, sim
pozioane, recenzii și în activitățile 
artistice. Stoiculescu Susans, Iile 
Irina, Hăncilă Liliana, Mațeescu 
Susana, Drăguș Terezia sfnt consi
derate pe bună dreptate sufletul 
muncii cultural-artistice de la club.

Desigur, rezultatele bune au bu
curat delegatele șl invitatele la 
conferință pe cînd lipsurile care se 
mai fac simțite au constituit un 
semnal de alarmă că nu peste tot 
comisiile de femei au găsit forme
le cele mai adecvate pentru atin
gerea femeilor spre acțiunile ini
țiate. Bunăoară, în cartierul Ster- 
mlnos, unde ședințele cercurilor de 
citit nu s-au ținut decît sporadic, 
participarea femeilor la muncile pa
triotice a fost slabă. Tot la fel, în 
blocurile în care această formă de 
culturalizare nu se bucură de a-

ОТ A

Nomenclatoarele prevăd»

Iarnă cu- geruri, cu ninsori și mai 
puține zile blinde. In subteran și 
la suprafața minei Lonea activita
tea nu contenește. Și mai ales 
transportul s-a dovedit a fi la înăl
țime, cu toate că în aceste zile a 
fost supus unor grele încercări. Se 
aduc vagoane goale, lemne, utilaje, 
se transportă cărbunele spre prepa- 
rație, sînt duși și aduși oamenii 
care intră sau ies din mină la Lo
nea II, Cimpa sau Jieț.

Frînarii de la Sectorul G.F.I. al 
minei Lonea sînt cei care, fie zi 
cu soare ori noapte cu g«, ploaie 
sau vînt, stau la posturile lor de pe 
platformele vagoanelor. Cînd soa
rele încălzește cu dărnicie pămîn- 
tul, probabil că este plăcut să faci 
serviciu pe aceste platforme, însă, 
acum, dacă nu ești pregătit cu veș
minte călduroase să înfrunți capri
ciile lunii lui Gerar nu mai este 
plăcut să fii frînar. Și în situația as
ta, de nepregătiți pentru iarnă, se 
află mai multi oameni de la secto
rul C.F.I. al minei Lonea. Adică, în 
afară de frînari, este vorba de lu
crătorii de la întreținerea căii fe
rate, de electricieni. Lipsesc scurte, 

tenția cuvenită, comportarea loca
tarilor lașă de dorit- FowW afet 
zglriațl, e gălăgie la casa scărilor 
iar certurile, care ș« sfîrșeac în 
fața comisiei de împăciuire a sfa
tului popular iar uneori chiar la tri
bunal, se țin lanț.

Conferința a apreciat că în acest 
domeniu va trebui să acționeze ne- 
fntlrzlat comitetul de femei, să în
drume comisiile din aceste circum
scripții ca să găsească forme vil șl 
atractive în munca eu femeile. Co
misiile de femei să se preocupe 
îndeaproape de fiecare femeie care 
prezintă lacune în însușirea norme
lor de conviețuire, nu înțelege ro
lul legăturii școlii cu familia în 
creșterea și educarea copiilor și 
manifestă o atitudine ostilă față de 
acei care îi amintesc de îndatori
rile de mamă, soție și cetăteancă.

Participantele la conferință prin
tre care Vascui Ecaterina, Lazăr 
Marfa, Mihuț Maria, Kun Rozalia. 
Carpen Maria, Popa Teodora, Jupi 
Aurelia. Wacz Margareta Și Diacp- 
neșcu Victoria au venit cu propu
neri prețioase, ntenlte să aducă îm
bunătățiri în munca cu femeile. 
Astfel, s-a propus organizarea lu
nară de programe speciale pentru 
femei, cu o tematică legată de preo
cupările actuale ale femeilor. De a- 
șemenea, s-a propus organizarea de 
cursuri „sfatul gospodinei" (acolo 
unde comisiile de femei consideră 
necesară această formă educativăl 
și inițierea unei acțiuni speciale cu 
mamele care au copii de vîrstă șco
lară, în scopul întăririi legăturii 
dintre școală și familie.

Conferința obligă comitetul oră
șenesc a! femeilor ca prin acțiuni 
vii, atractive, să mobilizeze masele 
de femei la înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate organizațiilor de fe
mei de Congresul al IX-lea al parti
dului.

MARGARETA MICA

căciuli, pelerine, mănuși, pîșluri, pu- І 
foaice, cizme și mănuși dielectrice. | 
Nu sînt nici la sector, nici le ma
gazia exploatării și, după cum au 
constatat delegații minei Lonea, nici 
în depozitul central al C.C.V,J. Și 
asta cu toate că este vorba de echi
pament de uzură sau protecție, care 
ar trebui să existe în permanență 
în magazie. Pare de-a dreptul cu
rios ; nomenclatoarele și anexele 
la acestea, prevăd aceste drepturi 
pentru frînari, electricieni etc.; s-au 
iăcut comenzi speciale dar acestea 
n-au fost onorate rămînînd deci 
fără răspuns. In schimb nu pare 
deloc curios felul în care s-au ex
primat cîțiva oameni care muncesc 
Ia sectorul C.F.I. de la mina Lo
nea.

—• Tare am dori ca acei care șînt 
datori să se îngrijească de procu
rarea acestui echipament — și pro
babil stau în birouri călduțe — să 
facă acum, iarna, numai un singur 
șuț de noapțe pe post de frînar. 
Probabil că atunci n-am mai aș
tepta prea mult după echipamentul 
atît de necesar...

F. V.

PE UWtfLE MATHUALEUB PWUCATE

„Din vară pînă-п iarnă**
Sub acest titlu »-* publicat ta ійі> 

rul „Steagul ro*u" ar. 6049 o po- 
tă critică la adresa tărăgănării lu
crărilor de reparații și înfrumuse
țare a gării din Petroșani. In răs
punsul primit de la șeful stației 
CF.R. ni s-a relatat el reparațiile și 
lucrările de modificare a sălilor de 
așteptare și caselor de bilete a«au 
prelungit datorită unor greutăți in 
aprovizionare. Serviciul de apravi- 
«іомге al LC.T. Timișoafa nu a 
furnizat toata materialele necMere.

în Editura Medicală a apărui: 

Tuberculoza osteo-articiilară
Lucrarea prezintă principalele 

probleme ale tuberculozei ostao- 
arțjcuiare, insjștînd asupra cauzelor 
de îmbolnăvire și a prevenirii ei, 
simptomete de început prin Care 
se manifestă diversele forme eliniee 
ale bolii în raport cu principalele 
ei localizări: sold, coloana verte-

I. C. r. T. I. Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

• post do șef serviciu plan
Condiții t studii superioare economice fi țese «ini 

în funcții economice, seu studii medii fi nouâ eni in 
funcții economice.

• 1 post șef de birou organizarea muncii
Condiții I studii superioare economice fi cinci ani 

în funcții economice, sau studii medii fi fapte ani în 
funcții economice.
Cei interesafi se pot prezenta zilnic, între orele 
7—11, la sediul întreprinderii, din strada M. 
Emineseu nr. 17.

Mine noi pe
(Urmare din pag. l-a)

din noua exploatare „ia 
zi" Сісалі. Dacă ia Ho- 
rdștî lipsesc multe dintre 
vechile caracteristici ale 
unei exploatări carboni- 
fere, la Cieani, noțiunea 
de mină și miner se slrii- 
plilică. Lipsește bolta, 
lipsesc galeriile, combi
ng și vggonetii, lipsesc 
pină și minerii. Stratul, 
de cărbune, aflat In li
nele locuri la o adlnci- 
me de numai doi metri, 
este exploatat cu ajuto
rul excavatoarelor de 
mare capacitate. O ase
menea mașină, prevăzută 
cu roti și cupe, înaltă de 
70 metri, poate extrage 
întt-o oră 7—800 tone de 
lignit, înlocuind 15 ex
cavatoare cir braf și cli
pă și un numdr însem
nat de mijloace de trans-

Ia această situație, pentru «genta- 
гй reparațiilor, lucrările ce trebuie 
efectuate s-au coqtractaț cu soptia 
Ii 5 Petroșani. (A fost descoperit. 
In sflrșlt, oul Iul Columbl N. R.) 
Există în prezent toate Qndițl ! 
pentru terminarea lucrărilor ta ma
ximum 10 zile, cu excepția șîlll de 
așteptare clasa a П-a. Aceasta va 
fi terminata numai după ее va sosi 
faianța necesară clptușlrH pereților 
interiori, comandat! unei întreprin
deri din localitate.

GH. OPRIȘAN, D. POPÎȘTEANU 

brală etc. In continuare se dau sfa
turi practice pentru îngrijirea la 
domiciliu a bolnavilor insisttadu-se 
asupra importanței tratamentului 
igifiuo-difitetic, a respectării indica
țiilor privind administrarea n dica 
montelor prescrise de medic.

harta fării
port. De altiel, la Cieani, 
locul transportului auto 
a fost luat de puternice 
benzi transportoare, iar 
cel ai minerilor, de ex- 
gqvatoriști și mecanici 
de întreținere-

★

Cărbunele se integrea
ză ou pași repezi în e- 
conomia Olteniei. Pe 
harta economică a regiu
nii, multe așezări din 
Valea MotrUlui vor ii 
însemnate cu ciocane în
crucișate. Alături de in
dustria carboniferă din 
Oltenia — Valea Motru- 
lui — nume care capdtd 
din zi în zi o circulație 
tot mai largă, se vor în
scrie noi bazine carboni
fere la Tîrgu Cărbunești 
și Jilț.

PROGRAM DE RADIO
26 ianuarie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Qîntece de muncă 
și jocuri; 5,40 Dansuri de estradă; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier, 6,22. Piese distractive 
executate de frații Mantzel; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo 
ios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,15 Xilofonul vesel; 7,30 Drag mi-e 
eîntecui și jocul; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Muzică de operă; 10;00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Din cînte 
cele și dansurile popoarelor; 10,30 
Cu profesorul Baghetă în Țara mu
zicii; 11,00 Festival Chimay 1965 — 
Belgia; 11,31 Scene din operete ro
mânești; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Inter
pret! care ne-au vizitat țara; 12,45 
Pagini din opera „Bărbierul din Se

villa" de Rossini; 13,20 Limba 
noastră; 13,30 Muzică populară; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier,- 14,08 Cîntece de Liviu Io- 
nescu : „Partid, lumină vie“; „Co
morile patriei"; „Hărnicite țesătoa
re"; 14,20 Jocuri interpretate la di
ferite instrumente; 15,00 Melodii 
marinărești; 15,45 Muzică popu
lară; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 Frag
mente din opera „Cavaleria rusti
cană" de Mascagni; 16,54 Valsuri și 
tangouri de concert; 17,20 Colegi 
de liceu; 17,45 Vă prezentăm un 
solist și o orchestră: Rudolf Cor- 
tezi și orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii cehoslovace; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,13 Fragmente 
din opereta „Sezon la Salzburg" de 
Fred Raymond; 18,30 TRIBUNA RA
DIO,- 18,40 Muzică simfonică; 19,20 

Sport. Mexic — 1968. 19,30 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Interpretul serii: 
Gică Petrescu; 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Pentru iubitorii muzi
cii populare; 21,15 MITURI $1 LE
GENDE: „ULISE"; 21.45 Un sfert 
de oră cu Katerina Valente; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Din creația de mu
zică ușoară a compozitorului Nieo- 
lae Kirculescu; 22,40 Arii din ope
re; 22,55 Călătorie muzicală’ în cir
cuit; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II ; 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,50 Valsuri; 8,00 Miniaturi orches
trale de estradă, 8,30 Uverturi și 
dansuri din opere; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,33 Viers și joc; 10,00 
Oaspeții noștri: formația mexicană 
„La fiesta"; 10,10 Ce să vedem 1 Ce 
să citim ? Ce să ascultăm î 10,35 
Noi înregistrări de muzică roml- 
nească de cameră; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
11,07 Muzică ușoară pentru îndră

gostiți; 11,30 Din cele mai cunos
cute melodii populare; 12,00 Cvar
tetul opus 18 în re minor de Bog
dan Moroianu,- 12,45 Mara lăncii 
cîntă muzică ușoară; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,08 Melodii populare.
13.30 Concert de prinzi 14,30 Due
te din operele lui Puccini; 15,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 15,30 Știința în slujbă 
păcii; 15,40 Tineri interprețl la mi
crofon, 16,00 Prelucrări de folclor;
16.30 ROZA VÎNTURILOR; 17,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 17,20 Piese instrumen
tale, 17,30 Melodii din filmul „Um
brelele din Cherbourg", 17,40 Sfatul 
medicului; 17,45 Buchet de melodii 
populare; 18,00 Arii din opera „Via
ță seurta"; 18,10 JURNALE CELE
BRE: „ȘPRE SUD"; 18,30 Anunțuri, 
reclame și muzică, 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 Muzică ușoară ro
mânească; 20,00 Fragmente din ope
ra : „Isteața" de Carl Orff; 20,30 
GAUDEAMUS (emisiune pentru stu
dent! )< 21,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic* 21,20 Folclor 

orășenesc,- 21,35 Program de baăsa- 
nove,- 21,43 Ciclul „Simfonia cla
sica"; 22,30 MOMENT POETIC;
22,35 Orchestrele dirijate de Anton 
Paulik și Carmen Dragon, 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Sport. 23,07 Dig 
muzica contemporană; 23,50 Ora me
lodiilor lirice; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI

Cinem atoar r af p
26 ianuarie

PETROȘANI — 7 NO1EMBR1B: 
Ultima vacantă; REPUBLICA: . în
drăznețul Pardaillan, PETRILA : Ergi 
curșjoși ca tigrii; LONEA: Culorile 
luptei, LIVEZENI: Răgina cinteze
lor, VULCAN : întuneric în plin? 
zi; CRIVIDIA: Rezervat pentru 
moarte,- PAROȘENI: Al nouălea 
hume; IUPEN1 — MUNCITORESC 
Furtună deasupra Asiei; LUPENI - 
CULTURAL, Trageți în Stanislas 
BĂRBĂTENI: FalslflcatoruL



4 STEAGUh ROSfi

Val de greve
. ATENA. 24. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te: St aproape trei săptămlni de 
cinci se află te grevă muncitorii 
de la societățile de autobuze și 

. troleibuze și de ci nd transportul în 
comun Дп capitala Greciei este 
practic paralizat Greva a fost de
clarată in semn de protest împo
triva rrfuznlui patronatului de a 
spori salariile lucrătorilor. De ase
menea. de mai multe zile se află în 
феѵЗ muncitorii constructori din 
Atena care cer ca munca lor să

- fie trecută în categoria de muncă 
9ea_ Luni dimineață au intrat în 
grevă 50000 de lucrători și func-

Criza de guvern din Italia continua
ROMA 24 (Agerpres). — Președin

tele Italiei, Saragat, care urma 
să-și încheie luni consultările pri
vind soluționarea actualei crize de 
guvern, a hotărît să inițieze o 
nouă rundă de consultări cu lide
rii diferitelor grupări politice ita
liene. Conducerea partidelor de- 
mocrat-creștin și republican, care 
au făcut parte împreună cu so
cialiștii și social-democrații din coa
liția guvernamentală anterioară, au 
propus președintelui să-l desemneze 
din nou pe Aldo Moro să formeze 
guvernul. Cu toate acestea perspec
tivele unei soluționări rapide a 
crizei s-au îndepărtat într-o oare
care măsură duminică. Un repre
zentant al conducerii Partidului so
cialist a declarat că „nu poate fi 
acceptată o reîntoarcere la situația 
existentă în trecut... Este evident, 
a spus el, că atîta vreme cît nu 
există ceva nou, socialiștii nu se

0 declarație a guvernului nigerian
LAGOS 24 (Agerpres). — Gu

vernul nigerian condus de gene
ralul Ironsi a dat publicității o de
clarație consacrată îndeosebi eve
nimentelor care s-au desfășurat de 
la 15 ianuarie. In ce privește poli
tica externă, declarația subliniază 
că noul guvern va continua să 
promoveze o politică de neanga- 
jare, de respectare a suveranității 
tuturor statelor și stabilirii de re
lații prietenești cu toate țările.

Totodată, se anunță că generalul 
Ironsi, șeful guvernului militar si 
comandantul suprem al armatei ni- 
geriene, l-a numit pe lt.-col. Geor
ge Kurubo, comandant al forțelor 
aeriene nigeriene, funcție deținută

PARIS 24 (Agerpres). 
Rechemarea de către 
Franța a ambasadorului 
său Ia Rabat este con
siderată de majoritatea 
observatorilor politici 
drept începutul unei cri
ze serioase în relațiile 
dintre cele două țări.

La Paris hotărîrea gu
vernului francez este ca
lificată ca o măsură care

CAZUL „BEN BARKA“

în Grecia
ționari ai municipalităților și orga
nelor comunale din întreaga țară, 
revendicînd sporirea salariilor și 
revizuirea pensiilor. Activitatea ce
lor 6 058 de primării și servicii co
munale a fost în întregime parali
zată. De asemenea, au declarat gre
vă inginerii societății de telefoane. 
Pentru marți a anunțat că intră în 
grevă personalul societății de te
lefoane, care protestează împotri
va nereglementării situației din do
meniul asigurărilor sociale. Marți 
urmează să înceapă greva gene
rală a muncitorilor brutari din în
treaga tară (8 000 de muncitori) 
care revendică sporirea salariilor Și 
a pensiilor.

pot mulțumi cu simple vorbe și 
promisiuni și trebuie să se pregă
tească chiar pentru posibilitatea 
unor alegeri generale". Uliii ob
servatori au, apreciat această de
clarație ca un indiciu al dorinței 
socialiștilor de a lua în considera
re cu mai multă reticentă reîn
noirea coaliției de centru-stînga, în- 
clinînd spre o poziție nuanțată în 
așteptarea deznodămîntului luptelor 
interne din Partidul democrat-cres- 
tin.

Criza de guvern este complicată 
de destrămarea, cel puțin provizo
rie, a coaliției de centru-stînga din 
Sicilia. Guvernul acestei provincii 
și-a prezentat demisia în legătură 
cu respingerea proiectului de bu
get pe 1966 de către Adunarea lo
cală. Reînnoirea coaliției va de
pinde, probabil, de rezultatele tra
tativelor de îa Ro’ma.

pînă în prezent de colonelul vest- 
g°rman W. Thimmig.

După majoritatea partidelor poli
tice, sindicatelor și altor organi
zații, Partidul Grupul de acțiune, 
influent în partea de est și centru- 
vest a Nigeriei, a făcut cunoscut 
că sprijină guvernul Ironsi. In ca
drul unei reuniuni care a avut loc 
la Ibadan, liderii acestui partid, 
care s-au opus politicii duse de 
fostul guvern nigerian, au subli
niat că „grupul de acțiune" se va 
ridica, de asemenea, și împotriva 
guvernului condus de generalul 
Ironsi, dacă acesta nu se va re
trage după organizarea de alegeri 
generale în termen de trei luni așa 
cum a promis.

acestei afaceri dubioase 
cu toate consecințele ce 
decurg de aici". In nota1 
remisă ministrului aface
rilor externe al Marocu
lui, Benhima, de către 
ambasadorul Franței Ia 
Rabat,' Robert Gillet, se 
arată că „cercetările e- 
fectuate pînă în prezent 
de justiția franceză în 
legătură cu cazul „Ben

Franța și Maroc în oc
tombrie 1959, nu a fost 
încălcată întrucît gu
vernul francez, contrar 
declarației marocane, nu 
a cerut guvernului de 
la Rabat extrădarea tei 
Oufkir, Dlimi și Chtouki, 
implicați în asasinarea 
lui Ben Barka, ci numai 
un ajutor pentru a clari
fica această afacere. In-

(mtiitâ crâtarea pioiettililii 
atimit pierdut

MADIRD 24 (Agerpres). — Agen
ția France Presse, citind surse in
formate, relatează că proiectilul 
atomic pierdut în urma unei cioc
niri a două avioane ale forțelor 
aeriene americane se află, foarte 
probabil, în largul coastelor Cue
vas de Almanzora, la o adîncime 
de 300 m.

Autoritățile americane, care des
fășoară operațiunile de cercetare 
în sudul Spaniei, au refuzat pînă 
acum să dezmintă sau să confirme 
această știre. Unităti ale marinei 
militare americane continuă să pa
truleze in zona în care s-a pierdut 
proiectilul atomic. Este probabil 
ca unitățile americane să întăreas
că paza zonei respective pînă cînd 
mijloace adecvate vor permite scu
fundarea la 300 m, unde se presu
pune că se află proiectilul. Or, 
potrivit unui expert în probleme 
maritime, numai un batiscaf ar pu
tea să atingă această adîncime.

In regiunea accidentului, popu
lația locală continuă să se aglo
mereze la instituțiile medicale pen
tru un control riguros.

lista membrilor noului guvern 
a’ Indiei

DELHI 24 (Agerpres). — Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
a prezentat luni dimineața lista 
membrilor cabinetului său președin
telui Radhakrrshnan. Componența 
noului guvern este aproape nes
chimbată fată de cabinetul prece
dent, majoritatea miniștrilor men- 
tinîndu-si portofoliile: Swaran
Singh — afacerile externe, Gulza- 
rilal Nanda — interne, Y. B. Cha- 
van — ministrul Aoărării, Ș. Chod- 
huri — finanțe etc.

Se remarcă intrarea în guvern a 
lui Asoka Mehta, vicepreședinte al 
Comisiei de planificare și fost li
der al Partidului socialist moderat, 
care devine ministru al planifică
rii, Și G. S. Pâthak, care devine 
ministru al justiției.

Noi sancțiuni economice *?
LONDRA 24 (Agerpres). — La 

Londra se așteaptă ca guvernul 
britanic să anunțe probabil as
tăzi (marți) cînd se reiau dezba
terile parlamentare în Camera Co
munelor, noi sancțiuni economice 
împotriva Rhodesiei. In același 
timp, se apreciază că premierul

Oufkir și a celor doi 
adjuncți ai săi în răpirea 
lui Ben Barka, mențio
nează agenția France 
Presse, nu poate determi
na justiția franceză, Par
chetul și guvernul să 
creadă că acțiunile împo
triva lui Ben Barka, 
principalul lider al opo
ziției marocane nu au 
fost inițiate în Maroc.

Observatorii politici 
prevăd că în zilele care 
vor urma există riscul 
accentuării încordării 
dintre cele două țări.

VIETNAMUL DE SUD
Reluarea operațiunilor

SAIGON 24 (Agerpres). — In 
cursul zilei de duminică în împre
jurimile Saigonului trupele a- 
mericane au tras primele 
salve de artilerie care au 
semnalat reluarea operațiunilor mi
litare după expirarea termenului 
de încetare a focului cu prilejul 
Anului Nou vietnamez. Potrivit 
declarației unui purtător de cuvînt 
american, unitățile de artilerie ma
rină de la bazele americane de la 
Da Nang, Chu Lai și Phu Bai au 
deschis focul împotriva pozițiilor 
forțelor patriotice în mod simultan. 
Potrivit agenției Reuter, o unitate 
de artilerie americană a bombar
dat „din greșeală" o localitate din

Declarația Comisiei pentru relațiile externe 
a F. N. E. din Vietnamul de sud

HANOI 24 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. a transmis declarația 
Comisiei pentru relațiile externe 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, în care pro
testează împotriva noilor debarcări 
de trupe americane în Vietnamul 
de sud. In declarație se arată că la 
18 ianuarie la baza militară Vung 
Tau au fost aduși încă 8 000 de 
soldați americani, iar Ia baza Chu 
Lai a debarcat un nou regiment de 
marinari americani pentru a extin
de războiul în Vietnamul de sud. 
In felul acesta, în mai puțin de o 
lună au fost aduși în Vietnamul 
de sud peste 13 000 de militari a- 
mericani, numărul acestora depă
șind în prezent cifra de 200 000.

Referindu-se la faptul că aceste 
noi acte de agresiune coincid cu 
așa numita „campanie de pace" a- 
mericană, declarația arată că „atî
ta timp cît imperialiștii americani 
vor refuza să acționeze în con
formitate cu Declarația din 22 mar-

Wilson va face cunoscut așa-nu- 
mitul său „plan de pace" și va 
da în special asigurarea destinată 
liniștirii rasiștilor albi din Rhode
sia că Sfîrșitul rebeliunii nu va 
antrena în mod automat instalarea 
unui guvern de proveniență afri
cană. In legătură cu noile sanc
țiuni economice pe care le are în 
vedere Londra, nu există pentru 
moment decît indicii parțiale, care 
permit totuși să se tragă conclu
zia că Marea Britanie 1 intențio
nează să declare ilegal exportul 
unor produse rhodesiene în țările 
Commonweathuluț. In primul rînd 
aceste măsuri vizează un embar- 
gou asupra importurilor de tutun 
care constituie principala sursă de 
venituri externe a Rhodesiei. Se 
reamintește că săptămîna trecută 
guvernul britanic a interzis im
porturile de crom și azbest din 
Rhodesia.

militare
regiunea Da Nang aflată sub ad
ministrația guvernului sud-vielna- 
mez, omorînd și rănind numeroși 
cetățeni.

Forțele patriotice și-au reluat la 
rîndul lor operațiunile prin atacarea 
unui așa numit „sat strategic" din 
provincia Phoc Thuy, la 40 kilome
tri sud-est de Saigon și efectuînd 
numeroase operațiuni de hărțuire a 
trupelor guvernamentale în diferi
te puncte ale țării. Duminică sea
ra, patrioții au aruncat o grenadă 
în fața postului de gardă de la 
Școala de ofițeri de infanterie de 
la Thu Duc, care a constituit în 
ultimul timp obiectul a două a- 
tacuri.

tie 1965 a Frontului National de 
Eliberare, poporul sud-vietnamez 
este hotărît să lupte cu arma în 
mînă pînă la victoria finală".

scurt
• LONDRA. — Colonetei 

Francisco Caamano, șeful 
forțelor constituționaliste din 
Republica Dominicană a sosit 
la Londra pentru a-și prelua 
postul de atașat militar, post 
în care a fost numit prin- 
tr-o decizie a guvernului 
provizoriu dominican. In drum 
spre Londra, Caamano a fă
cut o escală la New York 
unde a declarat că actuala 
sa numire echivalează cu 
un adevărat exil și că speră 
să se întoarcă în curind în 
patrie.

• BONN. — Ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, Shiina, care 
întreprinde un turneu într-o serie* 
de țări din Europa, ă sosit la Bonn. 
In cursul dimineții de luni minis
trul de externe japonez s-a între
ținut cu Gerhard Schroder asupra 
unor probleme privind situația in
ternațională, și relațiile economice 
dintre Japonia și R. F. Germană. 
Astăzi după-amiază, Shiina va fi 
primit de cancelarul Ludwig Er
hard, după care va continua dis
cuțiile cu ministrul de externe 
vest-german.

• NEW YORK. — In statul A- 
labama s-a produs un nou grav 
incident rasial. In localitatea Cam
den din acest stat, în cursul unei 
demonstrații la care participau 400 
de cetățeni de culoare, un negru 
a fost împușcat de un rasist alb.

• LONDRA. — Un om de 
afaceri britanic. Paul Daniels,

anunțat recrutarea în An
glia a unei armate de „volun
tari" cu un efectiv de 2 000 
de oameni, care ar urma să 
participe ală*"ri de trupele 
americane la agresiunea din 
Vietnam.

a intervenit „după lungi 
contacte diplomatice în
tre cele două țări pri
vind cererea franceză de 
a obține concursul au
torităților marocane în 
elucidarea și sancționa
rea persoanelor care 
s-au făcut vinovate de 
asasinarea liderului opo
ziției marocane Ben Bar
ka. Această măsură, a- 
rală agenția France Pres
se, „demonstrează ho
tărîrea guvernului fran
cez de a merge pînă la 
capăt pentru clarificarea

Barka" l-a determinat pe 
judecătorul de instrucție 
Zollinger să tragă con
cluzia că ministrul de 
interne al Marocului 
Oufkir, și ceilalți doi co
laboratori ai săi direcți, 
au participat personal la 
ultimele faze ale opera
ției Împotriva tei Ben 
Barka. Pe baza acestor 
concluzii au fost remise 
și mandatele internațio
nale de arestare". In 
continuare, în notă se 
subliniază că „convenția 
judiciară, inc âată între

trucît guvernul marocan 
nu a luat pînă îh pre
zent nici o măsură pri
vind pedepsirea celor 
vinovați de răpirea lui 
Ben Barka și nici nu 
intenționează s-o facă, 
guvernul francez s-a vă
zut constrîns să ia mă
surile pe care Ie-a cre
zut de cuviință, conside- 
rind că această afacere 
Înainte de toate este o 
problemă politică".

Declarația regelui Ma- 
rocuh în legătură cu 
ni imr itr ixii generalului

★
BEIRUT 24 (Ager

pres). — Potrivit ziaru
lui libanez „Al Hayat", 
fratele lui Mehdi Ben 
Barka a cerut Ligii Arabe 
să inițieze o anchetă în 
legătură cu răpirea a- 
cestuia. In acăst sens, 
precizează ziarul, „au și 
avut loc întrevederi dis
crete între secretarul 
general al Ligii Arabe 
șl reprezentanții statelor 
membre".
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Din nou incidente în Cipru
NICOSIA 24 (Agerpres). — Du

pă incidentul care a avut loc sîm- 
bătă seara în regiunea Kyrenia, 
în timpul căruia au fost înregis
trate ciocniri între ciprioții greci 
și turci, un nou fapt petrecut în 
cursul nopții de sîmbătă spre du
minică a readus în actualitate pro 
blema cipriotă. In capitala Cipru
lui. în cartierul locuit de ciprioții 
greci, au avut loc, la scurte in

tervale de timp două puternice ex
plozii care au provocat avarii unor 
clădiri. In legătură cu situația care 
s-a creat, ministrul de interne al 
Ciprului, Georghadjis a dat publi
cității o declarație subliniind că 
„exploziile unor bombe cu acțiune 
întîrziată la Nicosia sînt opera u- . 
nor elemente iresponsabile aflate 
în solda unor puteri străine".
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