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Drujbiștii Go- 
guț loan și Aca- 
trinei Constantin 
de la exploata
rea forestieră Ji- 
goreasa, doborînd 
un copac cu fe
răstrăul mecanic.

▼

фиіші 
ritmice.

ПІШШІ

Consfătuirea pe fără 
a lucrătorilor din construcții

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din construcții, convocată de Co- 
m&etul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul de Mi
niștri, a continuat vineri dimi
neață în cele 7 secții de speciali
tate. Delegații au trecut în re
vistă' activitatea desfășurată și rea
lizările obținute în perioada 1960- 
1968 în domeniile respective, pre
cum și problemele care se cer 
rezolvate pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității de construcții. In 
dezbaterile ample care au avut Ioc 
în secții, proiectanți, ingineri, teh
nicieni și muncitori constructori, 
arhitecți, cercetători științifici și 
economiști au studiat experiența 
dobîndită, au .analizat deficiențele 
existente, propunând măsuri și 
metode menite să asigure înfăptui
rea saroinilor ce le revin în lumina 
celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Ea ora 11, delegații la consfă
tuire s-au întrunit în ședință ple
nară la Ateneul Republicii Socia
liste România.

Ședința de dimineață a fost eon
ii dusă de tovarășul Nicolae Bădes- 

cu, președintele Comitetului de Stat 
gșntru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare. In prima parte au 
prezentat concluziile dezbaterilor 
din secțiile de specialitate: ing. 
Emehoil Florescu, prim-vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
PI ifticării — pentru secția de pla
nificate, organizare și controlul în 
conslrucții; ing. Răducanu Cioroiu, 
adjunct al ministrului industriei 
Chimice --- pentru secția de con
strucții industriale și agrozooteh- 
fiȘtXftîng. Octavian Groza, adjunct 
al ministrului energiei electrice — 
pentru- secția de construcții hidro
tehnice și gospodărirea apelor; ing. 
Marin Măroiu, adjunct al ministru
lui căilor ferate — pentru secția 
de drumuri, căi ferate și poduri; 
arh. Gustav Guști, vicepreședinte 
al C.S.C.A.S. — pentru secția de 
sistematizare teritorială, urbană, ru- 

* rală și gospodărire comunală; arh.
Marcel Locar, membru în C.S.C.A.S.
— pentru secția de locuințe și 
clădiri social-culturale; ing. Con
stantin Simion, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor — 
pentru secția de materiale și pre-

fabricate pentru construcții și in
stalații.

Partea a doua a ședinței de di
mineață a fost condusă de tovară
șul Mihail Penescu, președintele 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei materiale
lor de construcții și din întreprin
derile de construcții.

ta discuțiile, pe marginea rapor
tului general au luat cuvîntul ing. 
Traian Ispas, vicepreședinte al 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, Oprișan Barbu, muncitor mon- 
tor la întreprinderea de con- 
strucții-montaj București, acad. Au-

(Continuare în pag. 4-a)

»NDE FIERGEN ?
— în ziua de 27 februarie —

LA PETROȘANI:

> In sala C.C.V.J., ora 9, 
concert de muzică ușoară cu 
orchestra „Diamantele negre" a 
clubului sindicatelor Petroșani. 
Intrarea este liberă.

> Intre orele 17-22, în sala 
clubului sindicatelor, seară de 
dans pentru tineret. Va cînta 
orchestra sindicatului U.R.U.M.P.

ф La Teatrul de stat, ora 10, 
matineu pentru elevii din cla
sele V-VIII cu piesa: „Sfîntu- 
Mitică Blajinu".

ф Orele 10-12, la cinemato
graful „7 Noiembrie", matineu 
pentru școlari cu filmul: „Amin
tiri dj.n copilărie".

ф Alte acțiuni pentru tineret 
și școlari: (dimineața) între
ceri sportive la Școala generală 
nr. 4;, vizite la Institutul de 
mine cu elevii Școlii nr. 3; pre
gătiri la liceu pentru Olimpia
da de matematică, fizică, chi
mie și concursul literar; (după- 
amiază) orele 17-20 seară de dans 
la școlile profesionale; orele 16- 
20 întreceri de popice pe arena 
U.R.U.M.P. și tenis de masă la 
clubul cooperației.

LA PETRILA:

Renovată de curind, cofetă
ria „Trandafirul" din Vulcan 
atrage nu numai prin aspectul 
și curățenia ce domnește aici, 
ci mai ales prin gama bogată 
și variată a prăjiturilor și de
servirea promptă și civilizată 
a consumatorilor. Cele două 
instantanee fotografice sînt 
mărturie a afirmațiilor de mai 
sus.

ф Orele 9-12 se vor orga
niza întreceri demonstrative la 
lupte între echipele Jiul Petrila 
și Utilajul Petroșani.

ф Orele 15,30-17,30, meci a- 
mical de fotbal între Jiul Pe
trila și Metalul Tr. Severin.

ф La clubul sindicatelor, ore
le 10-12, audiție de muzică 
populară pe discuri în sala 
corului.

♦ La liceu, orele 9-12, pre
gătirea elevilor pentru Olim
piada de matematică, fizică, 
chimie și concursul literar.

ф Cumulare de plu
suri

• Randamentele se 
sprijină pe teme
lii solide

• Abatajul farmacie

In abatajele sectorului 
V al-minei Vulcan, pul
sul clocotitor al muncii 
ritmice. ,a zvîcnit cu tă
rie încă din prima zi de 
muncă a anului 1966. 
primul an din cincinal. 
Minerii de aici au por
nit toți ca unul Ia în
deplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, la tra
ducerea' în viață a an
gajamentelor de întrecere. 
E drept că în prima lună 
depășirea de plan n-a 
fost prea substanțială, 
dar ea tot s-a ridicat la 
168 de tone de cărbune. 
Pozitivă e însă nu atît 
depășirea în sine cit rit
micitatea muncii în sec
tor.

O dată cu începutul 
lui februarie, pulsul 
muncii în abatajele sec
torului și-a întețit rit
mul. Depășirea de plan 
a crescut și ea. In peri
oada 1—22 a lunii de
pășirea a atins 403 tone. 
Cumularea de plusuri e- 
chivalează acum cu 571 
de tone de cărbune ex
trase peste plan. Dar și 
aceste depășiri n-au fost 
dobîndite iiecum, ci prin- 
tr-o folosire mai judici
oasă a utilajelor din do
tare, printr-o organizare 
temeinică a procesului 
de producție și o asis
tență tehnică permanentă 
și calificată. Cu aseme
nea temelii solide, nu e 
de mirare că randamen-

tul de 5,60 tone planifi
cat în abataje a crescut 
cu aproape 600 de kilo
grame pe post, iar pe 
sector cu 116 kilograme. 
„Maeștrii randamentelor 
înalte" sînt minerii din 
brigada comunistului Cos- 
tea loan care lucrează 
în abatajul cameră nr. 
5 de pe stratul III. Bri
gada lui Costea loan a- 
plică cu succes inițiati
va două cîmpuri pe 
schimb și aripă de aba
taj. Randamentul de 8 
tone pe post obținut de 
brigadă spune mult. El 
vorbește despre hărnicia, 
priceperea și entuzias
mul minerilor, despre 
spiritul organizatoric și 
exemplul personal al șe
fului de brigadă. Prin a- 
ceeași valență sînt ex
primate și rezultatele 
brigăzilor conduse de 
Cazimir Mihai, Cimpean 
Sabin, Rusu Grig ore și 
ale altora din sector.

Crescuți la școala bri
găzii, minerii din abata
jul condus de comunis
tul Costea Ioan au și 
alte calități ce le ridică 
prestigiul în ochii colec
tivului minei. Respecta
rea riguroasă a N.T.S.- 
ului, extragerea de căr
bune de calitate, disci
plina, sînt doat citeva 
din ele. Cu asemenea 
calități nu-i de mirare 
că în abataj defecțiunile 
tehnice sau de alta na
tură sînt fenomene ne
cunoscute, că absențe 
nemotivate și vagonete 
rebutate pentru slaba ca
litate a cărbunelui sînt 
cuvinte neuzuale în bri
gadă. Minerii din briga
dă se mîndresc pe drept 
merit cu abatajul lor. 
Au și de ce. E doar curat 
de parcă ar fi farmacie.

Pe marginea 
Conferinței 

locale 
a sindicatelor

DEZBATERI VII, PRILEJ 
DE PROFUNDĂ ANALIZĂ 
A ACTIVITĂȚII SINDICALE

DUMINICĂ, 20 FEBRUARIE 1966 S-A DESFĂȘURAT IN 
AULA INSTITUTULUI DE MINE DIN PETROȘANI CONFE
RINȚA LOCALĂ A SINDICATELOR. LA CONFERINȚA AU 
PARTICIPAT TOVARĂȘII COTOȚ IOAN, SECRETAR AL 
CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR, BĂLAN VI- 
CHENTE, PREȘEDINTELE CONSILIULUI REGIONAL AL 
SINDICATELOR HUNEDOARA, LAZÂR DAVID, PRIM-SE- 
CRETAR AL COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID PE
TROȘANI, MEMBRII BIROULUI COMITETULUI ORĂȘENESC 
DE PARTID, DELEGAȚI ȘI INVITAȚI.

Accentul pe ritmicitate 
și aprovizionare !

— De ce nu se muncește ritmic ? 
Este o întrebare care ne-am pus-o 
în mai multe rinduri — a relevat 
în cuvintul său minerul. PETRE 
CONSTANTIN de la E. M. Lupeni. 
Socotesc că o muncă ritmică pre
supune, in primul rînd, o aprovi
zionare ritmică atît cu vagonete 
goale cit și cu materiale. Iată ce 
lipsește uneori la exploatarea noas-

Sectorul V, în care lucrez, se 
numără printre sectoarele fruntașe 
din Valea Jiului. Totuși, în ceea 
ce privește ritmicitatea mai sint de
ficiențe. Uneori se întimplă să pri
mim cu 200 de vagonete mai puțin 
decit avem nevoie. Oare în ase
menea condiții mai poate fi vorba 
să se muncească ritmic ?

Problema ritmicității producției, a

către fiecare brigadă și fiecare 
sector a ridicat-o și tovarășul IL1E 
PETRU — președintele comitetului 
sindicatului E. M. Lupeni. Luînd po
ziție față de lipsurile semnalate la 
această exploatare, vorbitorul a sub
liniat că deși comitetul sindicatului 
a analizat în 1965 unele aspecte ale 
procesului de producție, a omis din 
sfera preocupărilor sale urmărirea 
cu perseverență a reducerii prețu
lui de cost și ridicării productivi
tății muncii.

— Comitetul sindicatului n-a ma
nifestat suficientă preocupare pen 
tru a extinde experiența înaintată 
a brigăzilor miniere care obțin lu
nă de lună rezultate bune în pro
ducție — a spus el. Evident, aceste 
deficiențe au făcut ca la mina noas
tră să fie brigăzi ca, de exemplu, 
cea condusă de minerul Alexe 
Gheorghe care nu și-au îndeplinit 
sarcinile de plan mai multe luni 
la rînd.

Din discuțiile purtate în confe
rință s-a desprins necesitatea acor
dării unui ajutor substanțial brigă
zilor rămase în urmă (care în pre
zent se ridică la 132). In activita
tea lor de viitor, atît comitetele 
sindicatelor dar mai ales condu
cerile exploatărilor miniere trebuie 
să analizeze operativ, săptăminal sau 
cel mult decadal, cauzele care ge
nerează rămînerea în urmă a bri
găzilor de mineri și să ia măsuri 
pentru înlăturarea acestor cauze. 
Comitetele sindicatelor, grupele sin-

(Continuare în pag. 3-a)

Meritul 
de a fi primul

Ieri, intr-un cadru festiv, colec
tivului de muncitori, ingineri și teh
nicieni al Grupului 2 de șantiere 
Valea Jiului al T.R.C.H., i-a fost 
înmînată „Diploma de unitate frun
tașă pe regiune în ramura construc
țiilor de locuințe pe anul 1965".

îndeplinirea planului valoric cit 
și realizarea unor economii de pes
te un milion lei au făcut ca har
nicii constructori de locuințe, din 
Vadea Jiului să se situeze pe pri
mul loc în întrecerea socialistă ce 
s-a desfășurat în anul trecut între 
constructorii de locuințe din re
giune.
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BICAZ к пти Оша
Piatra Neamț a fost 

оНшнЫ centru Urpan ІВ 
peregrinările noastre pe 
drumuri de munte.

Caxpatu Orientali ii 
străbatem, prin partea 
lor centrali, ușor deoa
rece majoritatea șosele
lor sînt de curfnd mo
dernizate. Trecem apoi 
pe valea hidrocentrale
lor. Din loc in loc apar 
lacuri de acumulare, ca
re alimentează Hidro
centralele de aici. Va
duri, PîngăratL Stejaru 
se înșiră una după alta.

Ajungem la Bicaz, ves
tita localitate unde s-a 
construit un mare baraj 
și un lac de acumulare 
pentru cea maj mare Ы-. 
drocentxală din taxa 
noastră. Orașul este așe
zat într-un cadru pito
resc. De o parte și de 
alta, dealuri împădurite 
brăzdate de văi adinei, 
străjuiesc orașul. Și 
aici, ca în toate orașele 
patriei noastre, ș-au con
struit blocuri de locuin
țe și diferite construcții 
social-culturale.

Traversăm orașul și, 
pe Valea Bistriței în sus, 
ne îndreptăm spre baraj. 
Deodată ne apare în fa
tă uriașul baraj, o ade
vărată apariție de basm, 
un colos. Ajungem sus 
pe viaduct. E o înălți
me amețitoare — 120 m.

De aici se deschide o 
priveliște încîntătoare. 
Intr-o parte Bicazul cu 
frumusețile lui naturale, 
în cealaltă lacul de acu
mulare, o adevărată ma
re care se întinde pe o 
lungime de peste 30 km. 
Rămînem timp îndelun
gat pe viaduct și ne mi
nunăm de măreția pei
sajului și de măiestria 
și curajul constructori
lor barajului- Admirație 
am citit și pe fetele tu-

UNUI PROCESOMAN
Procese multe șt mal dese 
E-n viața-i singura dorință. 
Dar n-a avut măcar o dată 
Și un proces de... conștiință.

UNUI BULEVARDIST

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

riștilor din Ungaria, 
Frânte, Danemarca șt 
Italia care au venit să 
v această realizare 
măreață a socialismului.

Plecăm și facem în
conjurul lacului. Șo
seaua, de peete 40 km. 
este pavată și asfaltată. 
Priveliștile ce se des
chid ochilor stat de o 
măreție de nedescris. La 
o '’ -tanță oarecare de 
lac se ridică semeț 
Ceahlăul. Parcă stă de 
strajă marilor realizări 
al. oamenilor muncii de 
aici, realizări la oare el 
a fost martor clipă de 
clipă.

ÎNTÎMPLĂRl CU TÎLC
K- Un tfnăr, a căruț soție este a- 
І poată de durerile tăcerii, se gră- 
1 bește, intr-o stare de nervozitate, 

ай o conducă spre maternitate. Pc 
drum nu ține seamă de stopuri, 
este cit pe ce să calce un pieton 
Iu cele din urmă, oprește in iața 
spitalului. Sare jos din mașină și 
deschide portiera.-

— Să-ți ajut să cobori, draga 
mea...

Nimeni nu-i răspunde. Abia 
tunel își dă seama că de grabă 
emoție și-a uitat soția acasă.

sedați cumva o rețetă de longevi
tate pe care ați putea s-o comu
nicați cititorilor noștri ?

— Domnilor, cred că dacă sfnt 
■ le-a răspuns bătrînul 
se daforește, mai ales, 
m-am născut în anul

centenar — 
— aceasta 
faptului că 
f«№ *

a- 
șl

*
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P^-PROFESORUL: Dacă tu ai avea 
'două sandvișuri și eu tot două sand
vișuri, care ar fi rezultatul, Jean- 
not ?

ELEVUL: O gustare.

Un frizer 
jcenicului său, 

să radă primul
— Bagă de 

principalul este

dd ultimele sfaturi u- 
care se pregătește 
client din viața sa: 

seamă. Francois, 
să nu te tai.

★

Comisarul ia interogatoriul unui 
^cerșetor, asupra căruia s-a găsit

★
■'£' Ziariștii felicită pe un bătrfn de 

XJOO de ani și îi pun tot 
întrebări:

■— Cum ați ajuns Ia 
ailt de remarcabilă ? Beți

felul de

o vîrsta 
vin ? Po-

Л'cerșetor, asupra căruia s-a 
un inel de valoare.

— De unde ai furat acest
— Nu l-am furat, l-am găsit.
— Atunci de ce nu t-ai depus la 

comisariatul poliției ?
— Păi. domnule comisar, vedeți 

și dvs. ce este gravat în interiorul 
inelului: „Al tău pe viață”.

inel ?

Semne de primăvară

cu 
De 
un 
ln-

De la Poiana Teiului 
ne îndreptăm spre satul 
Ceahlău, iar de acolo 
spre cabana Durau, pen
tru a face o ascensiune 
pe Ceahlău. A doua zi 
urcăm pe Ceahlău, pe 
la cabana 7 Noiembrie 
construită nu de mult. 
Avem o zi senină, 
vizibilitate optimă, 
aici ni se deechide 
orizont tag care se
tinde ptaă la Iași. Mă
reția priveliștilor este 
atrăgătoare. Cutai împă
durite se întind sub 
ochii noștri, iar la poa
lele lor se văd apele 
lacului de acumulare ză
găzuite de masivul ba
raj de la Bicaz. Prive
liștea încîntătoare a 
Ceahlăului se Îmbină 
cu mărețele realizări ale 
omului <Mn patria noas
tră.

La întoarcere drumul 
nostro trece pe la „Du
rui toore", prin locuri 
neasemuit de frumoase.

Ajungem din nou pe 
malul vestic al lacului 
de acumulare și, de la 
Poiane Teiului (partea 
nordică S lacului) ur
căm pe Valea Bistricioa- 
rei, spre stațiunea cli
materică Borsec. Ne aș
teaptă un minunat loc 
de popas, de desfătare.

Prof. I©N DANCU

DE ICI, D
• In Zambia se vor putea con

suma în orice zi a anului, pateuri 
de hipopotam, stufat de bivol, cîr- 
nați de elefant și alte asemenea de
licatese.

In Zambia există o faună bogată 
31 de aceea, s-a hotărît depozitarea 
cărnii de animale sălbatice în antre
pozite frigorifice cu o capacitate de

Trotuoare 
antiaccident

Datorită aplicării unei noi teh
nici de construcții rutiere, puse la 
punct în Anglia, automobilele, chiar 
cele cere rulează cu 100 km/h, se 
vor putea izbi de trotuare fără nici 
cel mai mic pericol de accident.

Marginea trotuarului este prevă
zută CU o adîncitură care aderă per
fect la conturul cauciucurilor, ceea 
ce provoacă prin frecare o micșo
rare progresivă a vitezei vehicu
lului.

(Țipate...
O... ce onoare I Vă 

salut, tovarășe director. 
Ce mal faceți ? Sănătos, 
bine ? Dar domnița, co
piii ? Mă bucur că vă 
intilnesc. Tocmai vroiarr 
să trec pe la dumnea
voastră. Permiteți să iau 
scama asta de pe umă
rul sting... Așa I Acum 
e bine... Și cum vă spu
neam ; tocmai vroiam să 
trec pe la dumneavoas
tră, că zice nevastă-mea 
Sevastița.- „la vezi tu 
llie ce mai zice tovară
șul director In problema 
aia a noastră- Ia și o 
cerere cu dop. că de, nu 
se face să te duci cu o 
hirtie albă". Deșteaptă 
nevastă-mea I Ce-i al ei, 
e al el! Sintem și noi 
oameni de 
vă rog, vă 
tlet să nu 
E o mică
partea noastră. Dacă cre
deți că... Eu știu... Mai 
pot adăuga una. Dar mă 
gîndeam să nu se supe
re nea Pănică, contabi
lul șef. Că deh, o mină 
spală pe alta iar amin- 
două... Permiteți să iau 
Si scama de pe umărul 
drept... Dar apropo, to
varășe director, cum se 
tace că ați plecat tn

onoare. Dar 
rog din su
mă reiuzati. 
atenfie din

Ai barbă ca de țap, amice 
Părui îți cade-n plete grele
Te plimbi pe bulevard; se zice 
De parcă ești purtat de,., iele.

UNUI FRIZER CE LUCREAZĂ 
DE MÎNTUIALÂ
Tie-ți Iac o epigramă, 
(Cu mustăți și ceva barbă) 
Și de nu vrei s-o primești 
Te invit s-o... bărbierești.

Un tren oprit de lei
tehnica mo- 
au ținut pe 
un tren în

de 
lei 
ore
unui comunicat

din

„Neimpresionați" 
dernă, un grup de 
loc timp de șase 
Tanganica. Potrivit
al administrației căilor ferate 
Dar es Salaam, mecanicul locomo 
tivei unui tren de noapte, care că
lătorea spre localitatea Morogoro, 
a observat pe șine, în lumina faru
rilor, 
ta o 
nul, 
toate
locomotivă și a fost ucis. In 
mentul în care personalul trenului 
a încercat să repună pe șine vago
nul 
sivi, 
ore, 
nou

un grup de lei. Pentru a 
baie de singe, el a frînat 
și un vagon a deraiat... 
acestea, un leu a nimerit

evi- 
tre- 
Cu 

sub 
mo-

deraiat, leii au devenit agre- 
Ej s-au retras abia după șase 
cînd trenul a putut fi pus din 
în mișcare.

E C O L O
400 000 kg. In felul acesta se 
îmbogăți regimul alimentar al popu
lației, care 
de sărac în

este deocamdată destui 
proteine.

ce ceasul din gara

1

• Pentru 
d'Horsey (Franța) nu indică nicio
dată ora exactă ? Răspuns : în 
ma jumătate de oră antrenat 
greutatea sa cam măricică, acul 
boară prea repede. In cealaltă 
mătate de oră întîmpină însă difi
cultăți cu urcușul, suflă din greu 
de unde și întîrzierile.

CURIOZITĂȚI
ILUSTRATE

PE VREMEA cind îi 
făcea curte prințesei 
Charlotte din Hesșe-Kaș- 
sel, Karl, Ludwig (1617— 
1680), conducătorul Pa
latinatului, îi trimitea 
scrisori de dragoste sem
nate cu 
sînge. Ei 
dar, după 
divorțat.

propriul Său 
s-au căsătorit, 
șapte ani au

CATEDRALA din Sie
na (Italia) a fost con
struită sub îndrumarea 
constructorului Augoști- 
no, care în 1269 cînd a 
început lucrarea,: nu a- 
vea decît 16 ani.

• Membrii Consiliului municipal 
din Auburn, Texas, (S.U.A.) își exer
cită funcția de mai bine de doi 
ani. Aceasta nu pentru că au fost 
cu toții realeși (potrivit prevede
rilor, alegerile trebuie să se desfă
șoare în fiecare an), ci pentru mo
tivul că autoritățile orașului au ui
tat pur și simplu că trebuiau ținute 
noi alegeri.

HORMUZ, țiul regelui 
Shapur I al Persiei, a 
fost denunțat de răuvoi
tori că ar complota îm
potriva tatălui său. A- 
ilind acest lucru, Hormiiz 
și-a tăiat mina dreaptă 
și a trimis-o monarhului,^, 
știut fiind că in Persia 
nu putea domni un 
ciung. Shapur a fost atît 
de impresionat de acest 
sacrificiu, incit a emis 
un decret special care 
permitea fiului său să-l 
urmeze ia tron, deși a- 
vea o singură mină-

oraș tară mașină ? Se 
poate ? Tocmai azi ? Vai. 
ce imprudență. Nu ve
deți ce noroi și băltoa
ce ? Nu-i păcat de pan
tofii ăștia frumoși să se 
murdărească ? Și apoi, 
mai puteți și răci... Vai, 
vai, vai ce puțin grijuliu 
sinlețr cu sănătatea dum
neavoastră.

Cum ați spus ? Nu mai 
aveți mașină ? Ei na l

SCHIȚĂ- 
MONOLOG

Dar ce s-a inttmplat ? 
S-a stricat cumva sau 
vi s-a îmbolnăvit șofe
rul? Nu? Ei asta-i l Nu. 
nu se poate! Cum, nu 
mai stnteți director ? Ați 
fost schimbat de ieri t 
Glumiți, tovarășe direc
tor. Pe dumneavoastră 
M vă schimbe ? Pe dum
neavoastră. cu prestan
ță, cu ^experiență, cu.. 
Nu, fllHK vine să cred I 
Și totuși bșa este? Mă 
rog, Docare cu soarta 
lui. Șl de cfttd zici că

('Iteua Luni
re-a schimbat, tovarășe 

tovarășe 
Formi-

dir... pardon, 
Stan ? De ieri 1 
dabil I Tii. ce deșteaptă 
e nevastă-mea. Sevasti- 
ta. A mirosit ea ceva 
Că doar mi-a spus: „Mc 
Ilie, ia lasă tu yinul ăla 
deocamdată ia locul lut. 
Să nu-i faci vreo in 
curcăturâ omului tocma 
acum...". Bat-o s-o bată. 
Gură de miere. Eu zk 
să nu te necăjești prea 
mult, Mare scofală să fii 
director la întreprinde
rea asta... Aaa, celelalte 
două funcții de director 
pe care le-ai avut 
indinte... Alea da... 
om greu. Dar ce 
iaci. Fiecare om

zis a-
cu

mai
Erai 
să-i 

cu 
soarta lui. Și zici că a-
cum al intrat in produc
ție? Lasă, frate Stane 
trece și asta. Și-apoi, as- 
cultă-mă pe mine: . eu 
cunosc cum merg trebu
rile. Ești născut pentru 
postul de director I Păi, 
cine mai credea că după 
ce ai fost schîmbat pri
ma data, peste cfteva 
luni ai să Hi pus iar di
rector, In altă parte. Ma, 
ales că... era vorba 
și de ceva barn la mii- 
loc. Ești om deștept d'le. 
Те-ai dat ia fund pen-

tru cîtva timp, apoi cînd 
fotul s-a uitat, hop, iar 
te văd director. Dar cind 
ai fost schimbat a doua 
oară 1 Ce mai lămbălău 
s-a tăcut I Am
tunci: acum gata 
Stan, i s-a înfundat. Ci
ne credea că vei ti pus 
ar director. Mai ales 
Jupă afacerile alea gro
zave... Dar acum pentru 
ce zici că ai fost schim 
bat ? A da. da. e vorba 
de temei, de protecție 
de chefuri și de dezoi 
ganizarea producției. 
Am auzit și eu cite ce
va, dat mi-am zis: nu 
mă bag, nu mă privește 
Lasă frate că se uită s> 
astea. Mai stai citeva 
luni în producție, și :a 
se șterge totul cu bure 
lele. Asc'ullă-mă pe ml 
ne. Știu eu ce știu bsb 
născut pentru postai de 
director, ce mai.. Faci 
parte din categoric ar
menilor norocoși. Cum 
tac. ce iac. tot direC'ci 
ajung. Acum insă rr>6 
grăbesc. A. să nu uit 
Să nu mă mai aștept/ 
diseară, nu mai vin ru 
cererea. Poate... peste ci 
leva luni.

C COTOȘPAN
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SINDIC ALE

Accentul pe ritmicitate 
și aprovizionare !

(Urmate din pag. l-a)

dicale trebuie să-și întărească ac
tivitatea în rîndul muncitorilor de la 
transportul materialelor și sectoarele 
electromecanice. Colectivele acestor

trebuie făcute să înțeleagă 
cere să muncească în așa 
să asigure aprovizionarea

sectoare 
că li se 
fel îneît 
ritmică a fiecărui loc de muncă, a
fiecărui sector în raport cu cerin
țele zilnice ale producției.

Diseiolina izvorăște dintr-o conștiință înaltă
Este cunoscut faptul că în cursul 

anului trecut E. M. Dîlja, E. M. 
Hricani, E. M. Lupeni, Termocen
trala Paroșeni, T.GJd.M. și alte 
colective de muncă nu au înde
plinit sarcinile de plan. Oare a- 
ceste exploatări miniere, aceste în
treprinderi puteau să-și realizeze 
planul ? Toți care au luat cuvîn- 
tul au fost unanim de acord că 
răspunsul nu poate fi decât afir
mativ.

O piedică serioasă în realizarea 
sarcinilor de plan, au arătat vorbi
torii, a constituit-o slaba disciplină 

Да muncii. In industrie și construc
ții s-nu înregistrat în anul trecut 
38 729 zile absențe nemetivate și 
peste 51000 de învoiri și concedii 
fără plată. Cel mai mare număr de 
absențe nemotivate și învoiri — 
peste 10 000 zile — s-a înregistrat 
ta E, M. Vulcan și Grupul 2 șan
tiere, Aceasta a făcut ca indicele 
de utilizare a timpului de lucru să 
se realizeze doar în proporție de 
94,24 ta sută. Notăm că numărul 
nemotivatelor a echivalat, cu posibi
litatea realizării unui spor de pro
ducție dfe'Cîteva zeci de milioane

Nu a existat O preocupare eficien
tă din partea sindicatelor față de 
întărirea răspunderii și a opi
niei de masă pentru respectarea 
N.T.S. Din această cauză abaterile 
de la N.T.S. în loc să scadă, s-au 

♦ înmulțit în anul 1964 și în prima 
jumătate a anului trecut la majori
tatea exploatărilor miniere, ceea 

*ce a dus în anul 1965 la un nu
măr mare de accidente.

Disciplina izvorăște dintr-o con
știință înaltă, din pasiunea și dra

gostea pentru muncă. Ce au făcut 
comitetele și grupele sindicale pen
tru a dezvolta în conștiința oameni
lor astfel de trăsături, cum au folo
sit ele opinia colectivului pentru 
ca aceasta să devină o forță de 
educare, descoperire și remediere a 
lipsurilor ? Participanții la discuții 
au apreciat ca nesatisfăcătoare a- 
ceastă latură a activității comitete
lor și grupelor sindicale.

In locul unei munci politico-edu
cative perseverente, de zi cu zi, de 
Ia om la om, de combatere fermă 
a atitudinilor pasive, înapoiate care 
au dus la încălcarea disciplinei 
muncii, la irosirea timpului, comi
tetele și grupele sindicale s-au 
mulțumit de multe ori cu măsurile 
ce se luau pe cale administrativă.

Este regretabil că, comitetele sin
dicale de la E. M. Dîlja, E. M. 
Uricani, E. M. Lupeni cît și de la 
celelalte exploatări, nu au găsit o- 
perativ căile cele mai potrivite cere 
să ducă la înlăturarea abaterilor de 
la disciplină, metodele cele mai e- 
ficiente pentru eliminarea cauzelor 
oare generază indisciplina. Expe
riența ne dovedește că discutarea 
în colectiv a acelora care încalcă 
disciplina socialistă a muncii, nor
mele de tehnica securității, stimula
rea criticii și autocriticii princi
piale, constituie căi dintre cele mai 
eficiente pentru descoperirea și în
lăturarea abaterilor.

Conferința a cerut nouiiri con
siliu să-și îndrepte mai mult a- 
tenția spre acțiuni eficiente și o 
perative în scopul întăririi disci 
plinei in muncă sub toate aspec
tele

La Conferința locală a sindicatelor din Petroșani au participat peste
400 delegați și invitați din toate ramurile de activitate ale Văii Jiului,

• ■Г»* f

în discuție — grija față de om

Cifre semnificative
• 6 000 de oameni ai mun

cii din Valea Jiului au fost de
clarați fruntași ai Întrecerii 
socialiste pentru activitatea 
desfășurată anul trecut.
• In perioada analizată au 

absolvit școlile de calificare 
peste 1 700 de muncitori de la 
exploatările miniere, din con
strucții și din ramura energe
tică, iar aproape 4 500 și-au ri
dicat calificarea.
• 10 700 de mineri, meta-

lurgiști, constructori, energeti- 
cieni și lucrători din celelalte 
domenii de activitate și-au pe
trecut în 1984—1965 concedi
ile de odihnă in stațiuni bal- 
neo-climaterice.
• Prin grija comitetelor 

sindicale s-au organiza^ peste 
500 de conferințe pe teme teh
nice și de cultură generală 
care au fost audiate de mii de 
salariați din întreprinderi și 
instituții.

O problemă larg dezbătută în ca
drul discuțiilor a constituit-o mo
dul în care sînt asigurate condiți
ile de trai ale oamenilor muncii.

In anul trecut, s-a arătat în da
rea de seamă, s-au dat în folosință 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui ; 1 582 apartamente confortabile; 
o școală cu 16 săli de clasă la 
Pețrila; un cămin studențesc 
cu o capacitate de 408 lo
curi în Petroșani; Fabrica de pro
duse lactate din Livezeni.

Fără îndoială că s-au obținut rea
lizări importante în domeniul îm
bunătățirii condițiilor de viață ale 
populației, dar alături de ele par
ticipanții la discuții au semnalat și 
existenta unor lipsuri supărătoare.

— Un număr apreciabil de mi
neri lucrează la Petrila și locuiesc 
în cartierul Livezeni din Petroșani 
— a spus în cuvîntul său tovară
șul Totolan Tică. Este adevărat că 
în acest cartier avem apartamente 
confortabile, spațioase, dar numai 
atît nu e suficient. Deplasarea din- 
tr-un capăt de oraș în celălalt ridică 
probleme. Pentru a parcurge, dus- 
întors distanța Petroșani—Petrila 
pierdem două ore. In unele zile 
stăm la stația de autobuz de la Li
vezeni între 35-45 minute, uneori 
mai mult. Apoi mai stăm cite 20 
de minute și la bariera de la Pe
trila. Și uite așa ne pierdem tim
pul prețios pe care l-am putea în
trebuința mult mai util.

Discuțiile au scos în relief și al
te anomalii. In noile cartiere din

Petroșani și din celelalte localități 
locuiesc sute de familii care au 
copii. Zilnic pe spațiile dintre clă
diri . se. adună zeci de copii dornici 
să-și cheltuiască energia jucîndu-se. 
Dar unde ? Nici gospodarii orașului 
și nici deputății nu s-au gfndiț su
ficient lă ei. Ținînd seama de a- 
ceastă situație, mal multi vorbitori 
au cerut să se amenajeze neîntîr- 
ziat în noile cartiere spații de 
joacă pentru copii înzestrate cu 
mijloace corespunzătoare. Aspre 
critici au fost aduse stării de cură
țenie și întreținere a orașului Pe
troșani.

Problemele privitoare ta condiți
ile de viață ale oamenilor muncii 
ridicate în conferință trebuie să 
dea serios de gîndit atît sfaturilor 
populare cît și I.C.O.

★

Lucrările conferinței locale 
au subliniat necesitatea îmbu
nătățirii continue a activității 
cultural-educative de masă.

Referindu-se ta această pro
blemă, tovarășul bazar David, 
prisn-secr etar al comitetului o- 
rășenesc de partid, aprecia, 
printre altele, că în ultima 
vreme sfera de cuprindere a 
muncii cultural-educative Ș-a 
lărgit.

In muncă cultural-educative 
desfășurată de «indicate eu e- 
xtatat și deficiente: lipsa de 
continuitate în acțiuni, nu la 
toate cluburile sînt asigurate 
condiții corespunzătoare pentru 
ca oamenii muncii să-ai pe
treacă în mod util timpul li-

I rt«l ii mi ima 
й uwiidm

ber. Se preocupă cu totul in
suficient de munca culturală 
de masă sindicatele din cadrul 
T.CMM, Grupul 2 construc
ții, LR.T.A., Complexul C.F.R. 
Petroșani. ■'

Consiliul local al sindicate
lor trebuie să ta toate măsu
rile pentru ca experiența po
zitivă câștigată în munca cul- 
tural-eduoativă de masă de ti
nete sindicate să fie continuu 
dezvoltată. Trebuie o preocu
pare mai mare, a subliniat vor
bitorul, pentru formarea de 
cadre de instructori cultural- 
arfistici folosind școala popu
lară de artă. Teatrul de stat 
să dea mai mult sprijin for
mațiilor de artiști amatori.

Pentru îmbunătățirea conți
nutului și lărgirea sferei de 
cuprindere a muncii cultural- 
educative este necesar ca și 
din partea organelor și orga
nizațiilor de partid să fie a- 

< cordat sindicatelor un ajutor 
substanțial, in direcția coordo
nării acțiunilor organizațiilor 
de masă și atragerii celor mâl 
competent! oameni ai muncii 
în această frumoasă activitate.

Accentul trebuie pue pe ex
tinderea propagandei tehnice, 
pe legarea tot mai strîneă a 
muncii cuitural-artistice de 
sarcinile economice.

★★
In încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul to

varășul loan Cotoț, care a felicitat oamenii muncii din Va
lea Jiului pentru rezultatele obținute în muncă în cursul anu
lui trecut. In ansamblul acestor rezultate se înscriu 1a loc 
de cinste succesele repurtate de către harnicii mineri de la 
Aninoasa, Petrila și Vulcan, de colectivele de muncă de la 
preparați), U.R.U.M.P., Fabrica de fire artificiale „Viscoza" 
șl complexul C.F.R. Petroșani.

Din lucrările conferinței, a subliniat vorbitorul, s-a des
prins contribuția valoroasă adusă de sindicate Ia aceste rea
lizări, care, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, au reușit să organizeze cu rezultate mai bune între
cerea socialistă, adunările generale și consfătuirile de pro
ducție și au desfășurat o mai largă muncă politică, organi
zatorică și cultural-educativă de masă. A crescut, de ase
menea, contribuția sindicatelor la înfăptuirea măsurilor luate 
de partid pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor. Ele se ocupă cu răspundere de organi
zarea controlului obștesc asupra protecției muncii și a uni
tăților de deservire a populației, gospodăresc mai judicios 
fondurile și mijloacele materiale de care dispun.

Din analiza făcută de conferință a rezultat că în ex
ploatările miniere mai există încă o seamă de deficiențe în 
organizarea producției, în folosirea utilajelor, a fondului de 
timp, ceea ce influențează negativ asupra creșterii produc
ției și productivității muncii, creează perturbați! în producție.

Faptul că 31 la sută din brigăzile de mineri nu și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 1965 trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru organizațiile sindicale. Ele vor tre
bui să ia astfel de măsuri care să contribuie la remedierea 
acestei situații în așa fel ca în anul 1966 toate brigăzile să 
se situeze Ia nivelul celor fruntașe. •

In fața comitetelor sindicatelor din Valea Jiului stau 
sarcini deosebit de importante. Pentru ducerea lor la bun 
sfîrșit este necesar ca în permanență comitetele sindicatelor 
să fie îndrumate și ajutate de consiliu. Biroul său executiv 
va trebui ca, folosind principiul muncii și conducerii colec
tive, să-și însușească un stil și metode de muncă corespun
zătoare, să desfășoare o mai bună muncă organizatorică, să 
transmită cu operativitate sarcinile ce revin sindicatelor, 
să întărească munca de îndrumare și control și să ajute 
concret sindicatele în rezolvarea sarcinilor.

Participanții la conferință as- 
cultind cu interes discuțiile pe 
marginea dării de seamă.

Pagină realizată de
M. C1UOREANU și 

G. ZOLD
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Consfătuirea pe fără 
a lucrătorilor din construcții

TELEGRAME EXTERNE
(Urmare din pag. l-a)

fel Beleș, Coestantîn Iaremschi, 
directorul Direcției de sistematizare, 
arhitectură și proiectare a con- 
strirfțîilnr din regiunea Hunedoara, 
ing. Kss Ștefan, secretar al Comi
tetului regional Cluj al P.C.R., Ni- 
cotse Crintea, muncitor la Trus
tul regional de construcții Sucea- 
ve, ing. Salina Livianu, directorul 
Iidreprinderii de construcții side
rurgice Galați.

Ședința de după-amiază, prima 
parte, a fost condusă de Aurel Ma- 
tejț maistru la Întreprinderea nr. 3 
a -Sfatului popular al orașului Bu
curești.

Partea a doua a ședinței de 
după-amiază a fost condusă de to
varășul Dumitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor.

Lucrările continuă sîmbătă.

Dlitiliile la raoortul genera)
Vineri dimineața au început în 

cadrul ședinței plenare a Consfă
tuirii discuțiile asupra raportului 
general.

In anii șesenalului —- a spus 
arhitectul Constantin Iaremschi, de 
la D.S.A.P.C. — Hunedoara — în 
regiunea noastră au fost alocate 
1,5 miliarde lei pentru construc
ția de locuințe și clădiri social- 
culturale în cele 20 de orașe și 
centre muncitorești.

Dezvoltarea orașelor noastre s-a 
bazat pe prevederile, schițelor de 
sistematizare, elaborate în anii 
1961-1964, care au asigurat inte
grarea elementelor urbane intr-o 
viziune de perspectivă, bazată pe 
date de profil social-economic.

UNDE MERGEM ?
(Urmare din pag. l-a)

LA LUPENI:

ф Orele 10-12, matinee la 
toate cinematografele.

ф Orele 9-12 întreceri spor
tive între elevii Școlii profe
sionale Lupeni și ai Școlii pro
fesionale Petroșani (sala de 
sport a școlii profesionale)

ф Orele 10-12, în sala clu
bului, concert de muzică popu
lară românească; de la orele 17

Ansamblurile de locuințe reali
zate — a arătat vorbitorul — con
feră multor localități din regiune, 
cum sînt Hunedoara, Deva, Petrila, 
Vulcan, Lupeni, Călan un nivel ur
banistic tot mai ridicat. In elabo
rarea proiectelor pentru construc
țiile de locuințe s-a urmărit ob
ținerea unui confort sporit al a- 
partamentelor, realizarea unei ex
presii arhitecturale deosebite. To
tuși, unele ansambluri urbanistice
— de pildă, din Brad și Alba Iulia
— au o notă de monotonie, datorită 
lipsei de varietate în soluțiile de 
sistematizare spațială și de plastică 
arhitecturală. In același timp, nu 
au fost utilizate toate posibilitățile 
pentru mărirea gradului de con
fort al apartamentelor, printr-o jus
tă dimensionare a încăperilor și 
anexelor.

In următorii 5 ani, în regiunea 
Hunedoara se vor construi circa 
20 000 de apartamente, împreună 
cu dotările social-culturale și echi
parea tehnico-edilitară aferentă. A- 
ceste sarcini mari ne obligă șă 
găsim căile de îmbunătățire a ac
tivității de proiectare și execuție. 
Vorbitorul a făcut propuneri pen
tru lărgirea gamei de proiecte tip, 
pentru scurtarea duratei de elabo
rare și avizare a proiectelor, prin 
sporirea competenței sfaturilor 
populare regionale. In scopul pre
vederii în devize numai a mate
rialelor ce se vor fabrica în mod 
cert, este necesar ca producătorii 
acestora să difuzeze periodic ca
taloage în care să se indice sor
timentele, caracteristicile și prețu
rile de livrare.

....... (Agerpreș) .

— concert prezentat de orches
tra de balalaici.

ф La școlile generale nr. 1 
și nr. 3,. orele 9-13, întreceri 
sportive între clase.

țț După-amiază, pe arena 
sportivă., meci, amical de fotbal 
între Știința Petroșani si Mi
nerul Lupeni.

LA LONEA:

ф Orele 9-20, duminică cul- 
tural-sportivă în sala cinemato
grafului sindical și pe arena 
sportivă.

Evoluția evenimentelor din Ghana
ACCRA 25 (Agerpreș). — In tim- 

pul nopții de joi spre vineri, co
municațiile cu Accra au rămas în 
continuare . întrerupte. Joi seara, 
postul de radio Ghana, captat la 
Cotonou, a anunțat că generalul 
Ankrah, noul comandant șef al for
țelor armate ghaneze, a fost nu
mit președintele „consiliului Națio
nal de Eliberare", care îndeplinește 
acum funcțiile guvernului. Din 
acest consiliu mai fac parte Halley, 
șeful poliției în funcția de vice
președinte, și colonelul Kotoka, 
care a jucat un rol important în 
lovitura ce stat. A fost creat, de 
asemenea un Consiliu economic 
alcătuit din șapte membri care, 
potrivit postului de radio Ghana, 
are sarcina de a restabili situa
ția economică. Intr-o declarație 
difuzată de radio Accra se arată 
că noul guvern militar va respecta 
angajamentele internaționale asu

KAMPALA 25 (Agerpreș). — Re- 
ferindu-se la suspendarea temporară 
a Constituției Ugandei, primul mi
nistru Obote a precizat că această 
hotărîre a fost impusă de necesi
tatea prevenirii unei lovituri de 
stat. Potrivit declarației sale înalți

ÎIET^AMIJL DE SUD

Puternic atac întreprins de forfele 
patriotice

SAIGON 25 (Agerpreș). — Uni
tăți ale forțelor patriotice au Între
prins joi un puternic atac împo
triva trupelor americano-saigoneze 
și australiene în apropiere de lo
calitatea Tan Binh, situată la nora 
de Saigon. Atacul patrioților a 
fost- șprijinil de un puternic foc 
de arme și de elemente de artile

Cu privire la viitorul
blocului militar

WASHINGTON 25 (Agerpreș). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Robert Mc
Closkey, ■ referindw-se" la o serie de 
cereri de „clarificare" și la „anu
mite interpretări eronate a clau
zelor Tratatului Organizației Atlan
ticului de Nord", a făcut o serie 
de precizări privind viitorul aces 
tui- bloc militar. Printre altele el a 
ținut să precizfeze că Organizația 
Tratatului Atlanticului de nord 
(N.A.T.O.) nu expiră în 1969 — 
adică la 20 de ani de la crearea 

mate pînă acum și Ghana va ră- 
mîne membră a O.N.U., Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.) și 
Common wealthului.

Referindu-se la evoluția situației 
din capitala ghaneză, coresponden
tul M.T.I. relatează că joi la prînz 
pe șoseaua principală a orașului 
a fost reluată circulația normală. 
Incidentele de joi dimineața s-au 
soldat cu 30 de morți și nume
roși răniți.

In legătură cu suspendarea Constituției în Uganda

Declarația primului ministru Obote

rie. In ajutorul trupelor americano- 
saigoneze, încercuite de patrioți, a 
fost adusă aviația. După trei ore 
de lupte, patrioții s-au repliat. A- 
genția Associated Press menționea
ză că acesta a fost unul din cele 
mai puternice atacuri la care au 
avut de făcut față în ultimul timp 
trupele americane și guvernamen
tale.

N. A. T. O.
a afirmat că Statele Unite sînt ga
ta să studieze cu toată atenția pro
punerile țărilor membre.

In unele comentarii se apreciază 
că declarațiile lui McCloskey con
stituie un răspuns la afirmațiile 
generalului de Gaulle, care în ul
tima sa conferință de presă a rea
firmat intenția Franței de a se de
gaja de N.A.T.O. și de a proceda 
la modificările de rigoare ale trata
tului, impuse de evoluția situației 
internaționale.

Localitate cambodgian^ 
atacată de un avion 
sud-viefnamez

У

PNOM PENH 25 (Agerpreș). — 
Agenția cambodgiană de presă re
latează că la 24 februarie un 
avion militar sun-viernamez a ata
cat cu focuri de mitralieră și 
grenade incendiare localitatea Bat- 
hu din provincia Svay Rieng si
tuată la frontiera cu Vietnamul Se 
sud.

funcționari din guvern urmărind 
să-și satisfacă interesele lor egois
te și individuale, au solicitat aju
torul unor armate străine pentru 
a invada țara și a răsturna gu
vernul. Totodată, această măsură 
este menită să asigure stabilitatea 
și unitatea țării. Actualii miniștri 
vor continua să-și îndeplinească 
funcțiile iar în locul celor cinci 
membri ai cabinetului arestați la 
începutul săptămînii se așteaptă 
să fie numiți alții.

In Siria sitiafla совііін
sil fie [oi№

DAMASC 25 (Agerpreș). — A- 
gentiile de presă anunță că fron
tierele Siriei continuă să rămînă 
închise cu toate că aerodromurile 
și porturile au fost deschise. Co
municațiile rutiere cu Libanul Și 
Iordania nu au fost reluate, iar ce
le telefonice și telegrafice - cu ex
teriorul și chiar cele interne con
tinuă să fie întrerupte. Postul de 
radio Damasc a reluat vineri. di
mineață comunicate transmise an
terior și apeluri prin care fuâc- 
ționarii sînt chemați să-și reia ac
tivitățile. S-au anunțat că pînă la 
noi ordine, cetățenii pot să circule 
pe străzi între orele 7,00 și 18,00, 
ora locală. Totodată, agenția Fran
ce Presse, reluînd postul de. radio 
Bagdad și agenția M.E.N., transnii- 
te că vineri dimineață la Damasc
au fost auzite din nou focuri de 
armă. Agenția M.E.N. relatează că 
„situația continuă să fie confuzăfț

SPORT
Jiul Petrila - Știința Craiova 1-1 (1-0)

Cu tot timpul nefavorabil (ploaie 
și lapoviță) numeroși iubitori ai 
sportului cu balonul rotund din 
Valea Jiului au venit joi la terenul 
sportiv din Pelrila să asiste la 
partida amicală de fotbal dinlre 
Jiul și Știința Craiova. Ambele 
echipe au desfășurat, în cea ma: 
mare parte din timp, un joc vioi, 
au creat cîteva faze frumoase, a- 
plaudate îndelung de către spec
tatori. Rezultatul de egalitate (1‘1) 
cu care s-a încheiat partida este 
echitabil; el reflectind cu adevărat 
echilibrul de forțe de pe teren.

Deși au dovedit o mare pulere 
de luptă, fotbaliștii de la Jiul mai 
sînt încă deficitari în fazele de 
finalizare. Acțiunile ofensive alo 
Jiului s-au împotmolit, de obicei, 
în preajma careului de 16 metri. 
Cuplurile folosite în acest meci 
nu au conlucrat suficient, au ți
nut prea mult balonul, s-au com
plăcut uneori în driblinguri inu
tile. Apărarea a dat, în general, 
satisfacție. Trebuie să lichideze în
să cu acele momente de nesigu
ranță în joc, de părăsire nejusti- 
ficată ă posturilor. Iată un exem
plu concludent. Cu patru minute 
înainte de terminarea meciului, 
fundașul Cazan pornește cu balo
nul din propriu-i careu spre poar
ta adversă. Aproape de mijlocul 
terenului el este însă deposedat 
de minge de un adversar care 
centrează precis la Sfîrlogea. Cazan 
Bu-1 mai poate ajunge din urmă

pe extremul dreapta craiovean care, 
complet liber, introduce, din apro
piere, balonul în plasă. Așa cum 
au remarcat și spectatorii prezenți 
la meci, introducerea lui Farkaș pe 
postul de fundaș stingă nu a fost 
de loc inspirată. Credem că locul 
lui e pe extremă, post care de 
altfel l-a și consacrat.

Cu toate că au controlat uneori 
mai bine balonul, fotbaliștii cra- 
ioveni n-au evoluat la nivelul 
unei echipe de- categoria A. Ei au 
jucat cu pase pe metru pătrat, au 
dovedit lipsuri în pregătirea fizică 
și în fazele de poartă. Deși s-au 
aflat de cîteva ori singuri cu por
tarul Ion Vasile în față, atacanfii 
de la Știința au ratat copilărește.

Golurile au fost marcate de 
Boldan în minutul 44 pentru Jiu! 
și de Sfîrlogea, în minutul 86 pen
tru Știința.

Arbitrul Barna loan din Petro
șani a condus slab următoarele 
formații :

JIUL: Ion Vasile, Șerban (Ni- 
coară), Frank (Ivănescu), Pop, Far
kaș (Cazan), Stoker, Crăciun (Fo
ca), Martinovici, Peronescu, Bol
dan (Libardi), Casandra (Sandu).:

ȘTIINȚA CRAIOVA: Papuc (Va- 
silescu I), Mihăilescu (Ghițeanu), 
Mincă, Ivan, Deliu (Dumitrescu), 
Strîmbeanu, Bîtlan, Sfîrlogea. Ef- 
timie, Ionescu, Cîrciumărescu (Va
sil eseu II).

Constantin MATEESCU

sa. Reafirmînd în felul acesta, do
rința S.U.A. de a menține siste
mul Alianței atlantice, el a subli- 
niat căi ‘ potrivit art. 13 al Trata- 
tului, orice țară care dorește să 
se retragă din alianță va trebui să 
anunțe aceasta cu un an înainte 
de data expirării. In caz contrar 
tara respectivă va continua să ră- 
mînă inciusă în sistemul angaja
mentelor asumate în N.A.T.O.

Pe de altă parte, subliniind că 
articolul 12 al Tratatului prevede 
posibilitatea unei revizuiri la care 
țările membre au dreptul să proce
deze înafnte de Î969, McCloskey

PROBLEMA RHODESIANÂ
ADDIS ABEBA 25 (Agerpreș). — 

„Comitetul celor 5", însărcinat cu 
studierea problemei rhodesiene, și-a 
continuat lucrările ieri în capitala 
Etiopiei în ședință plenară, sub 
președinția lui Oscar Kambona (Tan
zania). Membrii comitetului au discu
tat un raport privind problema rhode- 
siană, care urmează să fie pre
zentat sesiunii Consiliului Ministe
rial ; al Organizației Unității Afri
cane, programată pentru 28 fe
bruarie. La lucrările „Comitetului

celor 5", format din reprezentanții 
Zambiei, Tanzaniei, R.A.U., Nige
riei, Kenyei, participă și un nu
măr de experți militari din țările 
africane. Un grup din acești ex
perți militari au vizitat recent 
Zambia pentru a examina, situația 
militară din această țară și even
tual ajutorul care ar putea fi acor
dat guvernului de la Lusaka in 
cazul cînd situația s-ar complica 
la frontiera cu Rhodesia.

ф NICOSIA. Camera 
Reprezentanților din Ci
pru a adoptai joi o le
ge cate prevede crea
rea unui „corp de apă
rare civilă" a ciprioților 
greci din insulă. Con
form acestei legi toți 
cetățenii ciprioți greci 
(bărbați intre 17 și 55 
de ani și femeile intre 
21 și 40 de ani), cu ex
cepția celor care au t>- 
bligații familiare specia
le, urmează să fie mo
bilizați pe o perioadă 
de 12 luni în „corpul de 
apărare civilă".

ф HANOI. — Potri
vit agenției de presă E- 
liberarea. Comitetul Cen
tral al Frontului Națio
nal de Eliberare din 
Vietnamul de sud a ho- 
tărît crearea de brigăzi 
formate din tineri vo
luntari. Potrivit agen
ției, aceste brigăzi vor 
sprijini unitățile comba
tante ale Frontului Na
țional de Eliberare in 
vederea desfășurării răz-

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
boiului de rezistență îm
potriva agresorilor a- 
mericani și pentru sal
varea națională a țării.

ф ROMA. — In ca
drul unei ședințe agitate 
parlamentul local din 
Sicilia l-a' reales joi 
seara în funcția de prim- 
ministru al acestei re
giuni pe Francisco Co- 
niglțo. Ca urmare a res
pingerii de către parla
mentul local a bugetului 
pe 1966, guvernul de 
centru-stînga pe care a- 
cesta îl prezidase ante
rior, a fost nevoit să-și 
prezinte demisia în ia
nuarie, a doua zi după 
demisia guvernului Mo
ro al Întregii Italii.

ф WASHINGTON. 
După cum arată buleti
nul medical dat publici
tății joi seara la Was

hington, starea sănătății 
președintelui Republicii 
Turcia, Cemal Gursel, se 
menține gravă. Medicii 
continuă să-i administre
ze bolnavului transfuzii 
de singe și hemoglobina 
concentrată, precum și 
doze de proteine și alte 
substanțe.

ф LONDRA. Ministrul 
economiei al Marii Bri
tanii, George Brown, 
răspunzind joi la o in
terpelate in Camera Co
munelor, a declarat că 
pe deasupra teritoriului 
Marii Britanii zboară in
tr-adevăr avioane ame
ricane de tipul celui pră
bușit la 17 ianuarie dea
supra Spaniei, care avea 
la bord proiectile ato
mice. Deputatul laburist 
Willian Hamilton a de
clarat că pierderea pro

iectilului atomic deasu
pra Spaniei a provocat 
neliniște in rindul popu
lației britanice și a ce
rut guvernului să dea 
informații amănunțite în 
legătură cu zborurile a- 
vioanelor americane dea
supra Angliei.

WASHINGTON. 
Ministrul Apărării al 
S.U.A. a anunțat că in 
luna iulie a acestui an 
vor fi mobilizați 2 498 
de medici americani. Ho- 
tărîrea a fost motivată 
de sporirea efectivelor 
expediționare americane 
din Vietnamul de sud. 
Din cei 2 498 de medici 
1 448 vor fi afectați ar
matei terestre, 700 mari
nei și 350 aviației.

Se reamintește că, cu 
o zi în urmă, Pentagonul 
a anunțat că, pentru 
prima oară, vor fi che
mați sub arme și infir- 

t mierii. Mobilizarea ior 
va începe în luna apri
lie.
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