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PUPA DOUA DECADE,
PE 6RAFICUL EXPLOATĂRILOR MINIERE
• 2185 tone cărbune 

peste plan
Primele două decade ale lu

nii noiembrie au constituit 
pentru minerii din Lonea un 
nou prilej de afirmare în în
trecerea cu celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului. Pla
nul pe întreaga mină a fost 
depășit cu 2185 tone de căr
bune energetic. Rezultatul ob
ținut are la bază creșterea ran
damentelor în abataje, precum 
și munca însuflețită a mine
rilor și tehnicienilor de aici. 
In fruntea întrecerii pe ex
ploatare se situează colectivul 
sectorului III care a extras 
peste planul primelor două de
cade ale lunii noiembrie 1 585 
tone de cărbune. O activitate 
rodnică a desfășurat în acest 
timp și colectivul sectorului 

. II care și-a depășit simțitor 
planul de producție.

• Producție 
de calitate
Paralel cu sporirea produc

ției de cărbune, majoritatea 
colectivelor exploatărilor mi
niere din bazin au acordat o 
atenție deosebită, în această 
lună, și îmbunătățirii calității 
cărbunelui extras. Cele mai 

• mari realizări în această di
recție le-au dobîndit minerii 
de la Dîlja. Prin alegerea cu 
grijă a șistului din cărbunele 
extras, precum și a folosirii 
metodei pușcării selective, ei 
au reușit să reducă conținutul 
de cenușă planificat cu 4,8 
la sută. La rîndul lor, minerii 
de la Vulcan au extras în a- 
ceastă lună cărbune a vind un 
conținut de cenușă cu 2,3 la 
sută mai mic fată de cel pla 
nificat. Cu 0,7 Ia sută și, res
pectiv 0,3 la sută au redus 
procentul de cenușă planificat 
și colectivele minelor Petrila 
și Aninoasa.

Miercuri 
24'noiembrie 

1S65

Clasamentul hărniciei
Pe baza producției extrase 

pe primele două decade ale 
lunii noiembrie, în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în
tre exploatările miniere din 
Valea Jiului, primele trei lo
curi sînt ocupate de:

Mina Fată de 
plan

Făță de 
angaja

ment

Dîlja
Lonea 
Aninoasa

105,8%
104,6%' '
103,6%

104 ’ %
103,8%
102 %

In întrecerea dintre sectoare 
primele trei locuri sînt ocu
pate de:

Sectorul Fată de
plan

Față de 
angaja

ment

IX Lupeni 
I Vulcan
III Uricani

124%
120%
120%

124%
119%
118%
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înapoierea în Capitală 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri al'■ Republicii ’Socialiste* Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, s-a 
înapoiat marți dimineața în Capi
tală venind din Austria unde, la 
invitația guvernului federal al a- 
cestei țări, a făcut o vizită ofi
cială. . .

Președintele Consiliului de Mi
niștri a fost însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
Iui și Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini.

Cu același tren a sosit și am
basadorul Austriei la București 
dr. Johann Manz.

Pasiuni, pasiuni
ф Muzica îmbrățișată 

cu căldură
• Cartea — prieten 

apropiat
De obicei, fiecare dintre noi 

este stăpînit de un sentiment, 
puternic, de afecțiune pentru 
ceva care ne dă satisfacții, ne 
Instruiește, ne ajută să ne o- 
dihnim in mod plăcut după o- 
rele de muncă. Dăunăzi, în- 
tr-una din sălile clubului mun
citoresc din Petrila, intr-un 
grup de tineri, se vorbea des
pre muzică. Un băiat brunet 
de statură potrivită, le împăr- 
tășa celorlalți plăcerea deose
bită ce i-o produce msizica.

— Discoteca mea numără 
peste 100 de plăci — le-a

La sosire, în gara Băneasa, au 
fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Gheorghe Rădulescu, Io
sif Banc, Petre Blajovlci, lanos 
Fazekaș, Ilie Veideț, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu. 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in 
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură, gene
rali.

Erau de asemenea prezenți dr. 
Franz Irbinger, însărcinatul cu afa
ceri ad-înterim al Austriei la Bu
curești și ambasadorul R. P. Un
gare, Josef Vince.

(Agerpres)

spus el celor cu care se În
treținea. Aseară am ascultat, 
pentru a ni știu cita oară, o- 
pereta „Silvia" de Kalman... 
Apoi a vorbit cu competență 
despre opereta „Vînt de liber
tate", despre ariile care i-au 
plăcut mai mult.

Tinărul, care a vorbit cu 
atita căldură despre muzică, 
era Haidu Stefan, lăcătuș la 
mina Petrila. De la directorul 
clubului am aflat că de mai 
mult timp el face parte din 
formația de operetă a clubu
lui, că are o mare pasiune 
pentru muzică, pasiune, pe ca
re o Împărtășește și Vilma, tl- 
năra lui soție.

M. CHIOREANU
(Continuare in pag. 3-a)

Printre brigăzile fruntașe din 
sectorul IV al minei Lonea se 
află și cea condusă de mine
rul Pop Ioan Pavel. In luna ce 
a trecut, brigada și-a depășit 
sarcinile de plan cu 550 tone 
cărbune.

Zn clișeu: brigadierul în miji- 
locul ortacilor săi.

TRUFANDALE 
PREA TIMPURII

In piața Petroșaniului se 
vind produse ale Oficiului de 
legume și fructe, ale coopera
tivelor agricole de producfie, 
ale unor particulari...

Stăm la rind la cartofi.
— Vindem 2, 4, 5 kg și o 

jumătate de gogoșari verzi (pe 
jumătate putrezi). Oamenii aș
teaptă la rind. Se vind car
tofi. Se vind, vrei nu vrei și 
gogoșari. Vinzătorul, un remi
zier oltean, discută.

— Acum vă convine... In

MICRO 
ÎXSEMÎVUII

toamnă cumpărați gogoșari 
din piață și eu nu vindeam a- 
proape nimic. Acum vind zil
nic 300 de kilograme. E o per
formanță...

...M-am gindit la felul de a 
face comerț al Oficiului de le
gume și fructe. M-am gindit 
la anul acesta, anul 1965, în 
care comerțul socialist trebuie 
sd facă un salt calitativ, ca 
nivel de prezentare a mărfu
rilor și ca deservire. Or și in 
acest an a continuat și conti
nuă sistemul de a vinde prin 
O.L.F. alături de cartofi sau 
alte produse cerute si 
„trufandale" obligatorii (ustu
roi, gogoșari etc.) pe care nu 
le cer cumpărătorii, dar vrea 
sd se scape de ele remizierul.

Oamenii își pun îndreptăți
tă întrebare: oare remizierul 
este supremul personajiu al 
comerțului nostru care poate 
să facă ce vrea ?

Dacă este, ne supărăm, to
varășe Scoroșan...

I. S.

Roade ale întrecerii 
însuflețite

Colectivul F.F.A. „Viscoza" Lu
peni obține în fiecare lună noi suc
cese în producție. întrecerea socia
listă, care se desfășoară cu însu
flețire in secțiile fabricii face, ca 
și în noiembrie colectivul să-și de
pășească sarcinile de plan. Intre 
1—20 a lunii în curs, spre 
piu, filatura a produs cu peste 
5 400 kg de mătase mai mult decît 

exem-

Vedere а cartierului de locuințe Braia, din Lupeni și a 
complexului comercial și cinematografului, componente ale 
acestui urbanism.

a avut planificat. Dintre filatorii 
care prin activitatea depusă s-au 
evidențiat in muncă fac parte- Pop 
Alexandru, Firică Tudor, Stan Ilie, 
spălătoresele de bobine Romanes- 
cu Florica și Crudu Virginia, pre
cum si echipa de plumbiști condu
să de Rizan Ludovic.

CÎTA MARGARETA 
corespondent»

URBANISM MODERN 
▼

ASALTUL
DE ULTIMA ORA

preveniri con-

insuccesul ?
In fine, a mai rămas o lună și ceva 

din anul 1965. O veche zicală; româ
nească spune: „Porcul nu se îngrașă 
în ziua de ajun". Adică ce n-ai 
făcut într-un an de zile nu mai poți 
face într-o lună. Foarte adevărat. 
Numai că mai există și alte prover
be : „Ce poți face azi nu lăsa pe 
mîine", „N-aduce anul ce aduce 
ceasul" etc. etc. Constructorii vul- 
căneni înclină să creadă mai curînd 
în valabilitatea ultimelor proverbe 
decît a primului, Si nu numai că 
înclină, dar și fac ceva ca să do
vedească valabilitatea, în cazul lor, 
a acestor proverbe.

Așa se explică fierberea continuă 
cate domină în tot cursul zilei pe 
șantierul din Vulcan. De fapt care 
este situația șantierului cu p lună 
înainte de încheierea anului ? Au 
fost predate 128 de apartamente, aș
teaptă recepția 72 de apartamente, 
56 sînt In ultimul stadiu al fi
nisajelor interioare, iar alte 
56 sînt într-un stadiu destul de a- 

Total 312 apartamente, 
are însă de predat 352 de 

ф „Cheia*4 cu 9 nivele 
ф Asaltul a început, 

secinfele negative 
• De unde plodește

vansat. 
Șantierul
apartamente. Atunci ?

Mai este în lucru un bloc tip D cu 
72 de apartamente. De predarea sau 
nepredarea acestui bloc depinde ca 
șantierul să rămînă cu 40 de apar
tamente sub plan sau să dea 32 de 
apartamente peste plan.

„Cheia" este deci un bloc cu 9 
nivele pe care se poate organiza un 
front larg de lucru, se poate des
fășura un „lanț" neîntrerupt al o- 
perațiilor de tencuieli interioare, 
mozaicuri, pardoseli de parchet, 
zugrăveli și vopsitorii. Timpul de 
o lună și 7 zile mai permite însă 
ofensiva aceasta ? S-ar părea că da, 
și iată argumentele pro afirmația, 
argumente studiate pînă în cel mai 
mic amănunt de colectivul șantieru
lui și relatate nouă de către tov. 
Iordache Nicolae șeful șantierului.

— Am răsucit posibilitățile noas
tre pe toate fețele și am ajuns la 
concluzia că încă mai putem recu
pera rămînerea în urmă, cu aceste 
posibilități deja existente pe șantier. 
Cum ? Blocul E 2 se va termina și 
preda în curînd. La blocul D 2 se 
Va termina glisarea în 1-2 zile. Deci 
vor rămîne disponibile efectivele 
de la E 2 și D 2 care, în mod nor
mal, vor trebui

D 3
sau

concentrate asupra 
de care depinde 
nereușita noastră, 
să organizăm 

i în schimbul

blocului 
reușita 
Ne-am gindit 
crul cu zidarii 
zi, iar cu mozaicarii noaptea, 
acest fel meseriașii nu se vor 
piedica unii de alții în apartamente.

— E vorba de un asalt în 
toată regula asupra acestui 
bloc, un asalt al cărui înce
put a fost deja făcut. Concen- 
trînd toată atenția asupra lui 
nu veți cădea în pericolul de 
a neglija celelalte lucrări, în
deosebi blocurile Ё 1, D 2 și 
sistematizările în zona blocu
rilor de predat ?

— Nu Ie vom neglija pentru că 
aceste lucrări vor rămîne mai depar-

lu
de 
In 

îm-

I. CIOCLEI

(Continuare In pag. 3-a)
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IIN DOMENIU 
CU REALIZĂRI

Șl 
CERINȚE noi

LA 
E. M. ANINOASA

PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII
TEHNICO PROFESIONALE
A CADRELOR

Colectivul minei Aninoasa și-a cucerit un loc de frunte 
in întrecerea socialistă co te desfășoară intre colectivele ex
ploatările miniere din Valea jiului pentru cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin. Realizările remarcabile obținute în anii 
șesenalului, cele peste 17 000 tone de cărbune extrase peste 
planul pe acest au, sînt rod al unei munci pline de entu
ziasm, pricepere și inițiativă. Acest colectiv, deținător al dra
pelului roșu de întreprindere fruntașă pe ramură este cunos
cut pentru perwverenț* ou care pășește pe tărîmui noului. 
Extinderea largă a susținerii metalice în abataje, aplicarea 
inițiativei „două cîmpuri pe schimb |i aripă" iu abatajele 
cameră, podirea vetrei în abatajele frontale cu plasă meta
lică, vitezele sporite de avansare obținute la executarea lu
crărilor miniere dovedesc nu numai hărnicie ci și faptul că, 
sub îndrumarea organizației de partid, conducerea minei, 
conducerile sectoarelor se preocupă cu răspundere de cali
ficarea și ridicarea calificării oamenilor, de formarea de noi 
cadre capabile să stăpîneașcă tehnica avansată, să dea viață 
sarcinilor de mare răspundere pe Care noul cincinal le pune 
in fața colectivului

Școala de calificare de pe lîngă exploatare, cabinetul 
tehnic, cursurile de ridicare a calificării iată numai cîteva 
din mijloacele Care pot îi folosite larg in vederea pregătirii 
cadrelor de muncitori stăpîni pe meserie, pe tehnica avan
sată. capabili să contribuie cu succes la sporirea Continuă 
a produejiei de cărbune în noul cincinal.

ȘCOALA
DE CALIFICARE A MINEI

ф Cursuri pentru mineri, ajutori mineri, meca
nici de locomotivă, mecanici de extracție, arii» 
ficleri La cursurile de calificare — oameni 
dornici de muncă și învățătură Ц In noul cin
cinal —- un număr sporit de cursuri

In pregătirea cadrelor de munci
tori necesare minei, școala de cali
ficare de pe lîngă exploatare ocupă 
un Ioc central. In cadrul cursurilor 
organizate aici se pregătesc munci
tori pentru cele mai diverse profesii, 
abșș|uț necesare procesului de pro
ducție în subteran și la suprafață.

Bineînțeles, principala atenție es
te îndreptată spre cursurile care 
pregătesc muncitori în profesiile de 
bază: mineri și ajutori mineri, In 
prezent, în cadrul școlii de calificare 
de pe lîngă E. M. Aninoasa func
ționează un curs de calificare pen
tru mineri, frecventat de 38 munci
tori și un curs pentru ajutori mi
neri. frecventat de 37 tovarăși re
crutați din rîndul vagonetarilor. 
Amîndouă aceste cursuri au durata 
de un an și sînt urmate de cursanți 
recrutați numai din rîndul muncito
rilor din abataje, cu dragoste pentru 
meseria de miner, dornici da muncă 
șl învățătură. Budescu Vasile, Ispas 
Mihăilă din sectorul I, Șerbati Gheor
ghe, Volnea Marin din sectorul IV, 
Tira Mihal din sectorul V investiții 
șl mulți alți cursanți fac parte din 
brigăzi fruntașe. In luna august s-a 
deschis un curs de calificare pentru 
mecanici de locomotivă cu durata de 
5 luni, In care au fost încadrați 
de tovarăși, iar în luna octombrie 
fost deschise alte două cursuri: 
nul pentru mecanici de instalații
extracție, Iar celălalt pentru artifi
cieri — ambele cu o durată de 3 
luni.

Conducerea minei a luat măsuri 
eficiente pentru a asigura desfășu
rarea în bune condlțluni a cursuri
lor de calificare. Ca ! 
tinerea cursurilor au 
Inginerii Tudor Titus, 
Mica Nicolae, Cernita 
Ghermek Mircea care 
interes pentru buna desfășurare a 
cursurilor de calificare. Pentru a 
crea condiții în vederea obținerii u- 
nei frecvențe bune la cursuri, con
ducerea minei в hotărît ca. elevii 
fiecărui curs să lucreze în același 
schimb; Șefilor de sectoare li s-a in
dicat să repartizeze elevii cursurilor 
de calificare pe lingă brigadieri cu 
multă experiență.

28 
au 
u* 
de

Conducerea minei, îndeosebi tov. 
Cocota Dan, inginerul șef contro
lează respectarea programului de 
învătămînt, asistă la ore, se îngri
jește de crearea celor mai bune con
diții pentru desfășurarea activității 
cercurilor.

In anii noului cincinal, minei Ani
noasa fi revin sarcini sporite, mobi
lizatoare. Garanția îndeplinirii aces
tor sarcini o constituie oamenii. 
Școala de calificare de pe lîngă ex
ploatare își va lărgi activitatea, în 
scopul pregătirii unui număr sporit 
de cadre. Astfel, în anul viitor vor 
fi deschise două cursuri de califi
care pentru mineri care vor cuprin
de peste 60 elevi, un curs de ajutori 
mineri, precum și cursuri pentru 
mecanici de locomotivă, mecanici de 
compresor, mecanici de pompe etc.

— Pentru ca școala noastră 
de calificare să asigure o 
pregătire mai bună a noilor 
cadre calificate — spunea tov. 
Dezrobitu, directorul școlii de 
calificare — este necesar să se 
rezolve problema materialului 
didactic mai ales pentru cursu
rile de bâză. Avînd în măsu
ră suficientă materialul didac
tic necesar, și în primul rînd 
manuale, școala va putea for
ma cadre de mineri și munci
tori bine pregătiți, capabili 
să folosească din plin tehnica 
nouă, metodele avansate, con
dițiile create pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor ce 
stau în fața colectivului.

Propaganda tehnica sa răspundă 
principalelor probleme ale producției

activitatea contribuind 
și dezvoltarea mișcării

tehnic constituie, în 
centrul de desfășurare

constituie 
tehnic de 
Aninoasa 
ceva în 
direcție,

teh-
conferințele. Ca-

sează. E adevărat, aceste reviste și 
broșuri sînt distribuite sectoarelor, 
secțiilor, atelierelor, dar nimeni nu 
urmărește dacă ele slnt folosite.

In urma măsurilor luate de con
ducerea exploatării, cabinetul tehnic 
șl-a îmbunătățit mult activitatea. A- 
ceastă îmbunătățire trebuie să se 
facă simțită și pe tărîmul propa
gandei tehnice, De asemenea, tre
buie acordată o mai mare atenție 
muncii cu cartea tehnică. Cu spri

E MULTDE ATUNCI..
pete ruginii, 
toamnei, la 
început o 
pentru ar
de ridica*

cercuri de 
pentru па

Gind pe frunzele COpaciloi 
apăruseră discrete 
anunți ud venirea 
mina Aninoasa a 
activitate intensă
ganixarea cursurilor 
te a caliilcăril.

S-au organizat 5 
ridicare a calificării
nari, alte S pentru ajutori mi
neri, precum și cursuri de ri
dicare a calificării pentru e- 
lectricleni de mină, mecanici 
de mină, mecanici de locomo
tivă, lăcătuși suprafață etc.

Imediat, s-a trecut la întoc
mirea tematicilor pentru cursu
rile respective, grafice de des
fășurate a ședințelor de îtrvâ

ÎNSEMNARE

lectori pentru 
fost recrutat! 
TSlu Florian, 
Alexandru *i 

> au dovedit

O parte a membrilor cursu
lui de ridicare a calificării de 
Za sec/ia funicular a sectoru
lui Vili Atdhoata anâiiteaia 
Împreună cu maiștrii Costinas 
Petru și Suhan Francișc modul 
de funcționare a dispozitivelor 
de cuplare a cupelor de funi
cular.

In ultima vreme, cabinetul teh
nic de la mina Aninoasa și-a îmbu
nătățit mult 
la stimularea 
inovatorilor.

Cabinetul 
același timp,
a propagandei tehnice. Și în această 
privință posibilitățile sînt multiple.

Una din formele cele mai cores
punzătoare ale propagandei 
nice o 
binetul 
la mina 
a făcut 
această
dar... prea puțin.
In 28 octombrie ă 
fost ținută la sta
ția de radio ampli
ficare a minei șl 
la stația de radio- 
ficare din locali
tate conferința cu 
tema „Procedeu 
și utilaje noi pen
tru combaterea 
prafului silico- 
gen", iar în 3 no
iembrie conferin
ța „Susținerea 
metalică a galeri
ilor de deschide
re și pregătire' 
Precum se 
în interval 
proape o 
doar, două 
rințe tehnice. Cau
za ? La ținerea 
conferințelor nu 

sînt atrași ingineri, 
tehnicieni, maiștri 
de la această 
mină, nu se sim
te sprijinul comi
siei inginerilor și 
pe lingi comitetul sindicatului 
nei.

In același timp, trebuie renunțat 
la formalismul care se manifestă în 
prezent în ce privește conferințele. 
Cabinetul tehnic a distribuit textele 
a 14 conferințe tehnice spre a fi 
ținute cu tinerii pe sectoare, însă 
nu s-a urmărit dacă ele se țin sau 
rămîn închise în sertare.

La cabinetul tehnic sosesc nume
roase buletine de .informare teh
nică : „Mecanizare și automatizare", 
„Automatică și electronică", „Ener
getică", „Electrificare", „Revista mi
nelor", „Buletinul de informare teh
nică" editat de C.C.V.J. în cola
borare cu Institutul de mine Petro
șani, revista „Cărbune și minerit".

Păcat însă că acest bogat mate
rial documentar nu este folosit 
maximă eficiență, astfel ca el 
servească ridicării nivelului de ca
lificare al celor cărora li se adre-

vede, 
de a- 
lună, 

conte-

Ei» sint selecționate ți
nou lot de 
repartizate

La cabinetul tehnic al minei a sosit un 
reviste șl broșuri, 
secioareior.

fămlnt, s-au fixat lectori, 
tr-un cuvint, s-a organizat 
ceea ce trebuia pentru ca 
noul an școlar, cursurile 
ridicare a calificării să 
dă un mare număr de 
torl tineri șl vltstnid.

După Ce totul a lost 
punct, a intervenit o
Nu se cunoaște precis moti
vul acestei pauze; ori că or
ganizatorii Ou Simții, poate, 
nevoia de a răsufla un pic, 
sau au vrut poate 
să se sedimenteze 

o fi alta — 
este ed, intre 
copacilor au 
binelea, apoi

Гп- 
tot 
In 
de

cuprin- 
munci- ’

рив la 
pauză.

ca lucrurile 
nițel-,. O fi 
nu se știe, 
timp, frun- 
îngălbenit 

au căzut și

n-au mai 
menține 
Dacă Ja 

calificare

Sd aducă 
acum, la

vorba ele

tehnicienilor de 
mi-

cu
să

!

factori dinjlnul C.I.T., al celorlalți
cadrul exploatării, cabinetul tehnic 
trebuie să imprime propagandei 
tehnice un caracter cuprinzător, 
strîns legat de problemele pe care 
le ridică procesul de producție, de 
aplicarea largă a metodelor avan
sate de muncă.

una, 
Cert 
zele 
de-a
într-un rind s-a așternut asu
pra lot un strat subțirel de 
zăpadă. Dar în ce privește ac
tivitatea cursurilor de ridicare 
a calificării, luaturile 
progresat. Pauza se 
și tinde spre infinit, 
funiculare cursul de
a început, asta e egal cu o 
rlndunica incapabilă 
primăvara mai ales 
Început de iarnă.

Pentru că e totuși
învătămînt. de organizarea în- 
vățămîntului pentru ridicarea 
calificării, pauza sd ia etîrșit I 
Sindicatul, conducerea tehnică, 
comitetul U.T.C. trebui» eă în-, 
teleagă cd aricit de reușite ar > 
fi tematicile, graficele etc., ele 
nu fac doi bani dacă tămin 
înmormîntate în senate.

Trebuie pornit ld muncă I
Și asta cit mai curînd, căci 

frunzele au căzut de mult...

Continuînd o valoroasă tradiție
La secția funicular a sectorului e- 

lectromecanic al minei Aninoasa e- 
xistă de multă vreme o preocupare 
susținută pentru Înarmarea temei
nică a lăcătușilor cu bogate cunoș
tințe profesionale, spre a se asi
gura reparația calitativă și întreți
nerea exemplară a instalației de fu
nicular.

In secția funicular toți lăcătușii 
sînt încadrați in cursul de ridicare 
a calificării. Maiștrii Suhan Fran

4S*Jl
ft.

cisc și Costinaș Petru se ocupă cu 
dragoste și pasiune de cursanții cer
cului ajutîndu-i să-și ridice nivelul 
profesional. Programul de învăță- 
mint pe anul școlar 1965-1S66 cu
prinde teme axate pe principalele 
probleme tehnice care trebuie cu
noscute în amănunțime de flecare 
lăcătuș. Astfel, în program sînt pre
văzute, 
lecții: 
hicular, 
lor") 
blului 
schimbarea 
stalația de acționare, controlul 
întreținerea funicularului" —■ îti to
tal 10 teme.

Pînă în prezent au fost predate 
3 teme, la care a participat majori
tatea celor ÎS cursanți. Printre cei 
care nu au lipsit de la nici o șe
dință de învătămînt se numără tov. 
Bogdan loan. Bota Teodor, Birton 
Gheorghe, Hoțea Gheorghe, Maco- 
vei Gheorghe și alții. Deseori, lec
torii cercului — maiștrii Costinaș 
Pettu și SZuhan Francișc — organi
zează discuții vii cu scopul cu
noașterii modului de funcționare a 
diferitelor părți componente ale fu
nicularului, a dispozitivelor de 
cuplare a cupelor etc.

Se analizează de asemenea, „pț 
viu” defecțiunile care pot survehi 
la diferite pl-ise, modul cum pot fi 
ele prevenite sau remediate

Experiența acestui cerc arată. In 
mod convingător că atunci 
există preocupare, se poate 
mult pentru ridicarea 
muncitorilor.

între altele, următoarele 
.Avariile ce se pot ivi la fu- 

prevenirea și remedierea 
Controlul și schimbarea 

purtător") „Controlul 
cablului tractor";

са- 
și 

„in
și

cînd 
face 

calificării



ЭАРТАМІНА ECONOMIEI
Aa de an, Intre 24-30 nol*mbrie, 

sa desfășoară în întreaga țară tradi
ționala manifestare destinată să cub 
tive în rîndurile populației trăsătu
rile caracteristice omului societății 
socialiste — chibzuință, spiritul de 
economie și buna gospodărire — 
SÂPTĂMÎNA ECONOMIEI.

Pe temelia trainică a succeselor 
obținute în creșterea producției ma
teriale și a veniturilor bănești ale 
populației, activitatea Casei orășe
nești de economii Petroșani a în
registrat în acest an importante suc
cese. Creșterea de sold realizată pe 
cele 10 luni ale anului 1965 este cu 
25 la sută mai mare decît In întreg 
anul 1964 și de 3 ori mai mare decît 
în 1959. Soldul mediu al economi
ilor pe locuitor s-a mărit cu 24,1 la 
Sută față de anul 1964 și de 3,5 ori 
lată de anul 1959 . Alt indicator 
-jncludent 11 constituie gradul de 
pătrundere a acțiunii de economisi
re : în prezent un libret de eco
nomii revine la 2,1 locuitori.

Caracterul larg de masă pe care 
l-a căpătat acțiunea de economisire 
în Valea Jiului, a implicat dezvolta
rea rețelei de deservire a popu
lației, In prezent în localitățile 
Văii Jiului funcționează un număr 
de 8 unități proprii C.E.C., 10 a- 

C.EC.-P.T.T.R. și 24 ghișee 
GBiC în cadrul întreprinderilor și 
instituțiilor mai mari.

Această dezvoltare a rețelei 
C.E.G. a fost impusă de creșterea 
nivelului de trai material și cultu
ral, de dezvoltarea spiritului de 
economie a populației oglindind

faptul că tot mai multi oameni ai 
muncii se conving de avantajele pe 
care le oferă păstrarea banilor la 
G.E.C.

Este îmbucurător faptul că acțiu
nea de economisire se dezvoltă tot 
mai mult și în rîndul tineretului.

La succesele obținute in dezvol
tarea acțiunii de economisire un 
aport însemnat au adus lucrătorii 
unității noastre, mandatarii din în
treprinderi, cît $1 comisiile de sprijin 
care au desfășurat o susținută mun
că de lămurire în legătură cu im
portanța și foloasele păstrării eco
nomiilor de bani la C.E.Q

Noul plan cincinal pune in fața 
noastră sarcini de mare răspundere 
și în continuare pentru ridicarea 
pe o treaptă măi înaltă a muncii de 
atragere a economiilor bănești ale 
populației.

Corespunzător volumului crescut 
al veniturilor de care va dispune 
populația, va crește ponderea măr
furilor vîndute populației în special 
a celor de folosință mai îndelun
gată.

îndemnați de aceste sarcini mă
rețe, lucrătorii Casei orășenești de 
economii Petroșani, își vor aduce 
în continuare contribuția deplină la 
mobilizarea tuturor factorilor care 
concură la dezvoltarea acțiunii de 
economisire pentru ridicarea aces
teia la nivelul corespunzător actua
lei etape de dezvoltare și înflorite 
a patriei.

IOAN LAZAR, 
director al Casei orășenești 

de economii Petroșani

La sectorul V 
al minei Urlcani, 
echipa de electri
cieni condusă de 
Gioancă Gheor- 
ghe se menține 
de Ia Începutul 
anului printre ce
le evidențiate,

Fotoreporterul 
nostru N. Moldo- 
veanu a surprins 
un aspect din 
munca echipei.

PASIUNI, 
PASIUNI

(Urmare d/n pag. l-a)

Un loc tot atît de impor
tant ca muzica, o are în viata 
tinerilor din zilele noastre 
eartea. La otice biblioteca te 
duci, afli ca tinerii împrunui-

ASALTUL
DE ULTIMA ORA

(Urmare din pag. l-a)

te încadrate în aceleași efective și 
Utilaje.

— Spuneați că „lanțul" o- 
perațiilor pe care ap început 
să-l desfășurați nu are posibi
litatea de întrerupere. Tencu
ielii» interioare le veți putea 
executa, dar va rămîne timpul 
necesar pentru a fi uscate ca 
apoi să se aplice zugră
veala ?

— Vom lucra în spații încălzite 
In permanență, prin încălzire cen
trală. Prima dată vom da căldură 
la 5 nivele în care timp tencuiellle 
se vor usca.

Afirmațiile, așa cum au fost fă
cute și justificate, par să fie în con- 

L г cordanță cu realitatea. Am întîlnit 
mult optimism și siguranță de sine 
la colectivul de la Vulcan. Opti
mismul acesta însă poate fi dăună
tor atunci cînd, datorită lui, s-ar ne
glija unele lucruri considerlndu-le 
că ar putea merge de la sine.

Astfel, poate fi realizat și blocul 
El și D 3, dar volumul mare de 
lucrări, în special terasiere, de la 
drum și sistematizare reclamă o do
tare mai bună cu utilaje grele decît 
cea existentă a acestor lucrări, o 
Organizare al cărui mecanism să 
funcționeze tot așa de bine cum a 
fost prevăzut să funcționeze la 
blocul D 3. Astfel, cu tot optimis
mul, nu te întrevăd posibilități 
prea sigure de a se termina aceste 
lucrări fără de care blocurile nu 
pot fi predate.

O altă deficiență nl se pare posibilă 
din partea instalatorilor. Dacă ei 
nu dau căldură la termenele stabi

lite în grafice, atunci se vor întâr
zia mult lucrările de zugrăveli în 
blocul D 3. Felul în care e împăr
țită în prezent răspunderea acestei 
acțiuni, separat, pe constructori și 
instalatori, — poate crea greu
tăți. In condițiile lipsei de supra
veghere tehnică a instalatorilor s-ar 
putea strecura greșeli în execu
ție. Ori, tocmai această Supra
veghere tehnică nu e asigurată în 
permanență din lipsa unui maistru 
(un singur maistru de instalații e- 
xistă pentru șantierul Lupeni șl 
Vulcan).

Un al treilea aspect asupra căru
ia vrem să atragem atenția, e cali
tatea lucrărilor executate în con
diții de adevărat asalt. Se va lucra 
In două schimburi, se va lucra 
cu efective mari. In asemenea îm
prejurări e necesar un control rigu
ros la fiecare operație, în tim
pul execuției, control pe care tre
buie să-1 exercite maistrul iar în 
paralel șl dirigintele șantierului.

Prevenind în felul acesta orice 
posibilitate de a pierde timp în mod 
inutil, bunele intenții ale construc
torilor din Vulcan, optimismul lor 
sănătos vor da roadele așteptate. 
Altfel vor aluneca pe panta com
promisului.

ta cărți in număr mare.
...Biblioteca clubului din Pe- 

trila. Am cerut bibliotecarei 
să-mi indice numele unui ci
titor activ. Din cutia cu sute 
de fișe mi-a scos o duzină. 
Toate aparțineau tinârului 
Curcă TrOfin de la pre parat ia 
din localitate. In anul trecut, 
acest cititor a împrumutat de 
la bibliotecă 79 de volume, 
iar tn acest ari a citit deja 61 
de cărți. Din fișă rezultă că îl 
pasionează literatura beletris
tică, „Germinai" de Zola ală
turi de „In ajun" de Turghe- 
riiev. „Derbedeii" lui N. Tăna- 
se șl „Cinstea" de Grigori Me- 
dinskl sînt doar citeva dintre 
acestea.

La Pettiia sint mulți tineri 
care au îndrăgit cititul, iar 
cărțile le-au devenit prieten 
apropiat. Printre aceștia pot 
fi amintiți Seria Panait, Mitt- 
telu loan, Clemente Petru șt 
mulți alții.

Pasiunea pentru citit sau 
muzică, pentru pictură sau 
sport îi apropie pe oameni, ii 
ajută să se cunoască, să-și fo
losească timpul liber în mod 
plăcut și util.

A X l S Ț
Comitetul organizației orășenești 

Petroșani a Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România, anun
ță că sîmbătă 27 noiembrie a.c. ora 
9, în sala Clubului G.G.V.J. din Pe
troșani vor avea loc lucrările adu-

nării generale ale organizației cu 
următoarea ordine de zi!

1. Darea de seamă a comitetului
2. Raportul comisiei de cenzori
3. Alegerea noului comitet, a co

misiei de cenzori șl a delega- 
ților la conferința regională

T.A.P.L. Petroșani
Anunță redeschiderea

RESTAURANTULUI „MINERUL11 
din Petroșani, cu data de joi 
25 noiembrie 1*165, orele 12 
complet renovat»

Tot la aceeași dată se va 
deschide, in acelaș local,

UN MODERN „CAFE-BAR11
Cu această ocazie, în localul restaurantului 

se prezintă și o expoziție de artă culinară yl 
cofetărie-paliserie cu vînzare.

ANUNȚ
O. C. L. Produse Industriale Petroșani 
face cunoscut publicului cumpărător că, 
începind cu data de 20 noiembrie a. e.f 
a pus în vînzare — în rate **

FRIGIDERE FRAM“
cu următoarele noi condiții $

• Acont 20%

O Maxim 12 rate lunare pentru toate 
categoriile de salariat) yl membrii 
cooperativelor meyfeyugăreyfl.

Magazinele de specialitate sînt bine 
aprovizionate.

PROGRAM DE RADIO
25 noiembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
Știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare din diferite regiuni ale tării, 
5,40 Muzică interpretată de fanfa
ră; 6,00 Radiojurnal. Sport, Bule
tin meteo-rutier, 6,22 Melodii 
populare; 6,30 Anunțuri și muzi
că; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,18 Cîntă surorile 
Kossak și Călin Marian,- 7,45 Mu
zică populară interpretată de Ro- 
dica Bujor și George ȘîrbU; 8,00 
Sumarul presei; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului ; Profilaxia reumatismului 
cardiac, 9,35 Pagini din opera 
.Aida" de Verdi; 10,00 Buletin de 
știri; 10.05 Din creația lui Mihail 
Iora; 10,30 Vreau să știu, 11,00 
Concertul nr. 1 în Re major pentru

vioară și orchestră de Paganini; 
11,32 Muzică ușoară; 12,00 Bule
tin de știri. Buletin meteorologic,- 
12,13 Folclor orășenesc; 12,30 
Aici... Craiova!; 12,50 Concert de 
prînz,- 14,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier: 14,08 Parada me
lodiilor,- 15,00 Recitai de operă; 
15,30 Cultură și comportare (con
vorbire cu oameni de cultură, pe- 
dagoqi, scriitori și artiștii. Prezin
tă Al. TMnase, candidat In stiinte 
filozofice,- 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic: 16,15 Cîntă 
Victoria Darvai Și Grigore Prlean 
(vioară); 16,35 Eroi mitologiei în 
onerele preclasice • Orfeu: 17.00 
Muzică ușoară; 17,30 Ciclul „In
strumente muzicale ale popoarelor 
lumii" — instrumente populare 
românești; 18,00 Buletin de știri:

18,03 Iii jurul globului; 18,13 Va
rietăți muzicale,- 19,00 Seară pen
tru tineret; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Cîntă Mina; 20,45 
Noapte bună, Copii; 20,55 Verni
saj muzical; 21,25 Interpreti ai mu
zicii populare : Nicolae Băluță, Pe- 
trică Vasile, Lucretia Ciobanu, 
Ioana Crăciun, Mareei Budală, 
Nelu Hiițu, Florea Cioacă, 22,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,15 Muzică ușoară; 22,55 
Seară de lieduri, 23,15 Interpreti 
de muzică ușoară; 23,50 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier,- 7,50 Mar
șuri sportive, 8,00 Folclor muzi- 
zicel din Muntenia: -8,30 Pagini din 
operele lui Sabin Dtăgof: 9,00 
Buletin de știrii 9.32 Meridiane — 
melodii: 10,00 Muzică populară 
interpretată de Georgeta Anghel: 
10,30 Selectiuni din opereta „Far
mecul unui vais" de Oscar

Straus,- 11,00 Buletin de știri. -Bu
letin meteorologic; 11,10 Soliști și 
formații de muzică populară de la 
sate, 11,30 Din țările socialiste, 
12,25 Piese pentru fanfară, 12,45 
Muzică corală de Gheorghe Derle- 
teanu: 13,00 Buletin de știri; 13,27 
Momente olăcute cu muzica ușoa
ră, 14,00 Schiță rustică de Vinlcius 
Greflens: Suita simfonică „în lun
ea Șiretului" de Ion Hartuiary 
Darcl6e; 14,30 Cîntece și jocuri 
populare: 15,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 15,30 Seldc- 
tîunl din opereta „Vărul de de
parte” de KOnneckd: 16,00 Valsuri 
Si tangouri; 16,30 Emisiune de 
basme: „Zăpada purpurie"; 17,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic: 17.15 Muzică ușoară de 
iancv KOrOssv: 17,40 Sfatul medi
cului t Profilaxia reumatismului 
cardiac; 18,00 Recitalul violonce
listului Alfons Capitanovîci: 18,15 
Ziare, ziariști opinii; 18,30 Anun

țuri, reclame și muzică; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Doine și 
jocuri populare; 19,30 Melodiile 
anotimpurilor; 19,50 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii, dirijor Iosif 
Conta. Solistă pianista Tărtse Dus- 
saut (Franța). In pauză; Radio
jurnal; 22,30 Moment poetic: 
„Cint", poezii de Magda Isanos; 
23,00 Buletin de știri. Sport; 23,10 
Caleidoscop muzical: 23,50 Ecouri 
lirice; 0,50 Buletin de știri.

Cînemafosrrafe
25 noiembrie

Petroșani — 7 Noiembrie t Eva
datul; Republica; A trecut o fe
mele; Petrila: Cronică cubană: 
Lonea: Casa Ricordi: Livezenl; 
Bărbații: Aninoasa : Kazara; Lu
peni : Culorile lupte’.
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BUDAPESTA 23. — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

La 19 noiembrie, baritonul 
Dan Iordăchescu, artist eme
rit al Republicii Socialiste Ro
mânia, care întreprinde
turneu în R. P. Ungară, a dat 
un concert de liduri în sala 
Filarmonicii de Stat din Bu
dapesta, iar Ia 21 noiembrie, 
pe scena Teatrului de Operă 
din Budapesta, a interpretat 
partitura lui Escamillo din o- 
pera „Carmen" de Bizet. Am
bele spectacole s-au bucurat 
de un frumos succes, publicul 
răsplătind cu puternice aplau
ze măestria artistului român.

La 25 noiembrie, baritonul 
român va cînta într-un ultim 
spectacol, la Budapesta în o- 
pera „Bal 
după care

Intre 15 și 20 noiembrie 1965 a 
avut lgc la Moscova Consfătuirea 
reprezentanților următoarelor țări 
socialiste : Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Cuba, Repu
blica Democrată Germană, Republi
ca Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, Republica Socia
listă România, Republica Popu
lară Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, în problema 
colaborării pentru cercetarea 
folosirea spațiului cosmic în 
puri pașnice.

In cursul consfătuirii care 
desfășurat într-o atmosferă
prietenie frățească, cordialitate și 
înțelegere reciprocă a avut loc 
un schimb de păreri între partici
pant privitor la cele mai indicate 
forme și direcții ale colaborării în 
domeniul cercetării și folosirii in 
scopuri pașnice a Cosmosului, a- 
vîndu-se în vedere posibilitățile 
tehnico-științifice și resursele 
cărei țări socialiste. Au fost 
lizate problemele elaborării

leviziunii, medicinii și biologiei 
cosmice prin folosirea sateliților ar
tificiali ai Pămintului, a rachete
lor geofizice și meteorologice etc. 

de asemenea, analizate 
construirii și lansării 
sateliților, precum și 
elaborăriii în comun, 
și instalațiilor pentru

cosmice, de către spe- 
diferitelor țări interesate.

si
sco-

s-a 
de

Mascat" de Verdi, 
va pleca la Atena.

ft
23. Corespondentul 
Ștefan Deju tran-

BERLIN 
Agerpres, 
smite:

La Festivalul internațional 
al filmului documentar și de 
scurt metraj care s-a înche- . 
iat la Leipzig filmul româ
nesc „A cui e vina ?", re
gizat de Florica Hoiban, a 
fost distins cu Premiul Fede
rației Democrate Internaționa
le a Femeilor.

fie- 
ana- 
unui

program de cercetări comune în 
domeniile fizicii cosmice, meteo
rologiei cosmice, organizării comu
nicațiilor la mari distanțe și a te

PROBLEMA RHODESIANA
• Crește opoziția împotriva actului unilateral
• Conservatorii englezi încep să se disocieze de laburiști

SALISBURY 23 (Agerpres).
Orașul Bulawayo, al doilea ca 

importanță în Rhodesia de sud, a 
devenit centrul unor mari mișcări 
împotriva proclamării unilaterale a 
independentei țării. întreprinderile 
din oraș și-au Încetat aproape com
plet activitatea. Sute de cetățeni 
au demonstrat din nou luni împo
triva guvernului rasist al Iui 

■ Smith. Demonstranții au oprit in
trarea și ieșirea din oraș a auto
vehiculelor.

Puternice unități polițienești au 
intervenit cu clini pentru a-i risipi 
pe demonstranți.

☆
LONDRA 23 (Agerpres).
La Londra se așteaptă ca guver-

• natorul Marii 
sir Humphrey 
zinte demisia 
pe motive de
tanică este de părere că el va fi 
înlocuit de sir Hugh Beadle, pre-

Britanii în Rhodesia, 
Gibbs, să-și pre- 

în viitorul apropiat 
sănătate. Presa bri-

ședințele înaltei Curți de justiție 
a Rhodesiei, care s-a arătat, chiar 
de la începutul crizei rhodesiene, 
în mod ferm alături de guvernator.

In aceeași zi s-a aflat că pozi
ția pînă ac.um comună a conser
vatorilor și laburiștilor în proble
ma rhodesiană pare să fie pericli
tată de aripa de dreapta a opozi
ției, care a condamnat deschis ac
țiunile guvernului împotriva regi
mului lui Smith. Astfel, asociația 
conservatoare de dreapta „Mon
day Club" a adoptat luni seara o 
moțiune prin care protestează îm
potriva sancțiunilor economice ho- 
tărîte de guvernul britanic con
tra Rhodesiei. Fostul ministru în 
guvernul conservator, Julian Ame
ry, a declarat că a sosit momentul 
disocierii conservatorilor de poli
tica primului ministru Harold Wil
son în problema rhodesiană și să 
„se opună deschis sancțiunilor pu
nitive și coercitive".

PE SCURT
♦ PEKIN. — La 22 noiembrie, 

la Pekin a sosit R. M. Kawawa, al 
doilea vicepreședinte al guvernu
lui Republicii Unite Tanzania. In 
aceeași zi, R. M. Kawawa a fost 
primit de Ciu En-lai, premierul 
Consiluhii de Stat al R. P. Chineze, 
cu care a avut o convorbire prie
tenească.

ф HANOI. — O delegație a 
televiziunii britanice condusă de 
James Cameron, care face o vizită 
în R. D. Vietnam, a fost primită 
la 23 noiembrie de Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam.

Au fost, 
posibilitățile 
în comun a 
posibilitățile 
a aparaturii 
cercetări 
cialiștii

Participanții la consfătuire și-au 
exprimat năzuința de a dezvolta 
colaborarea intre țările socialiste 
în acest domeniu important și de 
perspectivă al științei și tehnicii 
Unirea eforturilor savanților țări
lor socialist» pentru efectuarea de 
lucrări coitlune în domeniul cerce
tării spațiului cosmic și folosirii 
sateliților în meteorologie, pentru 
organizarea comunicațiilor radio la 
mari distanțe, a televizunii și a al
tor cerințe practice va permite să 
se folosească pe deplin superiori
tatea sistemului social al țărilor so
cialiste, pentru accelerarea progre
sului tehnico-științific și dezvolta
rea culturii în țările comunității 
Socialiste.

Participanții la consfătuire își 
exprimă convingerea că eforturile 
comune ale țărilor socialiste în 
cercetarea și folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice vor 
contribui 
tională în 
stitui un 
voltarea 
tregîi omeniri.

ale țărilor
și folosirea 

în scopuri 
la colaborarea interna- 
acest domeniu, vor con- 
aport important la dez- 
științei spre binele în-

♦ BUDAPESTA. — La in
vitația C.C. al P.M.S.U., la 
22 noiembrie, la Budapesta 
a sosit o delegație a P.C. din 
Grecia condusă de Kostas 
Koliannis, prim-secretar 
C.C. al P.C. din Grecia.

♦ BOGOTA. — In Columbia, 
detașamentele de partizani dau noi 
lovituri armatelor guvernamentale. 
Astfel, în departamentul Tolima 
brigada a șasea trimisă împotriva 
partizanilor a căzut într-o ambus
cadă. Potrivit datelor oficiale, tru
pele guvernamentale
pierderi în oameni și materiale.

au suferit

al

♦ XIENG KUANG. — Postul 
radio Vocea Patet Lao a anunțat 
că patru avioane americane cu 
reacție de tipul „F-105" au supus 
unui bombardament puternic ora
șul Khang Khay, reședința coman
damentului forțelor Patet Lao.

de

♦ PARIS. — La Paris s-au în
cheiat tratativele polono-franceze 
privind reglementarea unor proble
me juridice. Au fost parafate două 
documente: acordul cu privire la 
asistenta juridică în 
drept civil și drept 
cordul 
venției 
martie 
Iile de

Cele 
nate
Varșovia.

referitor la 
— semnată

problemele de 
familial și a- 

aplicarea con- 
la Haga la 1

1954 — cu privire la regu- 
procedură civilă, 
două acorduri vor fi sem- 

într-un viitor apropiat la

Atacuri puternice 
inițiate de f orțele patriotice

SAIGON 23 (Agerpres).
Forțele Frontului național

eliberare din Vietnamul de sud 
au inițiat în ultimele 24 de ore ia
tacuri deosebit de puternice, In 
mai multe zone din apropierea ba
zei americane de la Chu Lai. Tru
pele patrioților sud-vietnamezi au 
atacat concomitent, începînd de 
luni dmineață, mai multe posturi 
guvernamentale. Comunicațiile prin 
radio cu trupele guvernamentale 
au fost întrerupte. Mai multe forma
țiuni de avioane ale regimului de la 
Saigon, trimise în zona operațiunilor 
militare, au observat că trupele 
partizanilor au ocupat cea mal 
mare parle din pozițiile atacate. 
Marți dimineață, forțele F.N.E. au 
reluat cu mai multă vigoare ata
curile, încercuind complet o gar
nizoană guvernamentală din prin
cipala localitate 
An. Garnizoana 
tacată a suferit 
drept grele, 
pregătiri de 
efectuate de

In același 
lui Mekqng,

Național de Eliberare „au desfă
șurat atacuri fulgerătoare împotri
va posturilor izolate", tactică ce 
s-a dovedit eficientă. Două posturi 
guvernamentale au fost ocupate 
de patrioți. Un al treilea post în
tărit* al armatei de la Saigon, a- 
tacat de trupele patrioților, a fost 
decimat.

DE PRETUTINDENI

po
se

în

a districtului Tuy 
guvernamentală a- 
pierderi calificate 
urma

artilerie 
trupele 

timp, fn 
unități

unei intense 
și atacurilor 
patriotice, 
delta fluviu- 
ale Frontului

• Polîfia engleză 
în alarmă

LONDRA 23 (Agerpres).
Din Londra se anunță că 

liția din întreaga Anglie
atlă in stare de alarmă pentru 
a prinde hoții care au jefuit 
la începutul acestei săptp lini 
cunoscuta firmă de bruierii 
Carringtons din West End. A- 
ceștia au reușit să se introdu
că în clădirea firmei și, cu 
ajutorul unui aparat oxi-ace- 
tilenă, să laie casa de bani și 
să fure 
valoare 
de lire 
aceștia
patținînd aristocrației britanice 
și reginei Elisabeta.

Poliția supraveghează fn 
special porturile și aeroportu
rile pentru a preveni scoate
rea bijuteriilor din Anglia.

numeroase bijuterii in 
de aproximativ 500 000 
sterline. Se pare, că 
au sustras bijuterii a-

„Cosmos-96“ pe orbită
MOSCOVA 23 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că la 23 

noiembrie în Uniunea Sovietică a 
fost lansat și s-a plasat pe orbită 
satelitul artificial al Pămintului 
„Cosmos-96".

Aparatura instalată pe satelit 
funcționează normal. Centrul de 
coordonare și calcul prelucrează 
informațiile transmise.

Intîmplare neobișnuită

irlandezi dințr-un 
situat în provincia 
fost martorii unei 
neobișnuite. In tim-

Declarația de protest a Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze

al
o

e-

merican de extindere a războiului 
din Indochina și o provocare fă
țișă la adresa poporului chinez".

DUBLIN 23 (Agerpres). 
Pescarii 

mic port 
Kerry au 
intimplări
pul fluxului, 50 de balene au 
fost aruncate pe plaja coastei 
atlantice. Marea retrăgindu-se, 
balenele 
înapoia 
landezi 
neliciari
prevăzute.

in 
au 
ai

nu s-au mai putut 
larg. Pescarii ir- 
iost singurii be- 

acestei situajil ne-
PEKIN 23 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe 

R. P. Chineze a dat publicității 
declarație în care protestează
nergic în legătură cu noile acțiuni 
provocatoare întreprinse de S.U.A. 
în Laos, împotriva R. P. Chineze. 
La 20 noiembrie, se arată în de
clarație, un grup de avioane ame
ricane au bombardat clădirile mi
siunii economice și culturale chi
neze și sediul agenției China Nouă 
din Khang Khay, provocînd pa
gube serioase. Declarația sublinia
ză că acest atac „reprezintă o 
nouă acțiune a imperialismului a-

ф ADDIS ABEBA. — Co
respondentul agenției B.T.A. 
relatează că la 22 noiembrie 
la Addis Abeba au început 
convorbirile oficiale dintre 
delegația guvernamentală a 
R. P. Bulgaria condusă de 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri, și îm
păratul Etiopiei, Haile Selas
sie I, în probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și situația in
ternațională.

BONN. — Luni, relatează a-♦
genția Associated Press, pe zidu
rile unor clădiri din cartierul 
Charlottenburg (Berlinul Occiden
tal) au reapărut zvastici și 
antisemite.

lozinci

presă 
Coreea

Val de frig și ninsori 
abundente în

LONDRA 23 {Agerpres).
IJn nou val de frig și ninsori 

abundente s-a abătut duminică și 
luni asupra Europei occidentale 
și centrale. De 40 de ani timpul 
nu a mai fost atit de rece în 
luna noiembrie, apreciază agen
ția France Presse. Fulgi mari de

ф NEW YORK. — La Charlot
te, Carolina de nord, au fost să- 
vîrșite atentate cu bombe împo
triva locuințelor unor militanți 
pentru drepturile civile ale popu
latei de culoare. Una din bombe a 
explodat în fața locuinței lui Kelly 
Alexander, președintele filialei din 
Carolina de nord a Asociației na
ționale pentru propășirea populației 
de culoare. Nu s-au înregistrat vic
time.

ф SEUL — Agenția de 
sud-coreeană anunță că în 
de sud au loc mari exerciții mili
tare (cu participarea unor unități 
ale forțelor aeriene), denumite „o- 
perația unică*'. Timp de trei zile se 
vor efectua aproximativ 500 de zbo
ruri de ayioane sud-coreene.

ф WASHINGTON. — Mii 
de americani au vizitat luni 
cimitirul eroilor din Arlington 
(in apropiere de Washington) 
pentru a aduce un omagiu 
fostului președinte al S.U.A., 
John Kenedy, asasinat în ur
mă cu doi ani. Ministrul Jus
tiției al S.U.A., Nicholas Kat- 
zenbach, a depus la mormint 
o coroană din partea guvernu
lui american.

Pe locul unde a lost asasi
nat John Kennedy a fost dez
velit un bust din bronz al 
fostului președinte.
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Europa
zăpadă ’ cad fără încetare de luni 
după-amiază asupra Londrei, în 
timp ce mercurul termometrelor a 
coborît cu șapte linii în decurs de 
24 de ore. In Suedia, viscolele din 
ultimele zile au blocat căile de 
comunicație cu troiene uriașe de 
zăpadă care ating în unele locuri 
șase metri înălțime. Circulația es
te aproape complet paralizată. U- 
nele școli au fost închise și s-au 
semnalat numeroase accidente. -In 
Danemarca, numai șoselele națio
nale au putut fi degajate de ză
padă. Cea mai mare parte a Nor
vegiei este acoperită de zăpadă, 
cu excepția capitalei și a regiu
nilor din sud. Trenurile sosesc în 
diferite localități din Italia cu mari 
întîrzieri datorită înzăpezirilor 
regiunea Alpilor. Ceată, ploi 
rențiale si vînturi reci au 
semnalate în numeroase alte 
qiuni cu excepția celor din
Si în Franța, ocolită într-o oare
care măsură pînă acum de neplăce
rile acestei ierni timpurii, a nins 
în diferite puncte, iar temperatu
ra a scăzut considerabil. Circu
lația pe șosele este periculoasă 
datorită poleiului. In Germania oc
cidentală, Olanda si Polonia nin
sori intermitente provoacă pertur
bări în circulația rutieră și fero
viară.

Doar în Spania soarele si-a 
recăpătat luni strălucirea după o 
săptămînă de ploi.

Prognozele institutelor meteoro
logice nu sînt liniștitoare. Se pre
văd în general geruri și noi nin
sori.

din 
to- 

fost 
re-L 

sud.
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