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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Con-
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Iureș în adîncuriIureș în adîncuri

Ședința Consiliului de Stat
In ziua de 15 decembrie a.c., a 

avut Ioc la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat prezidată 
de tovarășul Chivu Stoica, 
ședințele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: <
stanța Crăciun, Mihai Gere, 
Murgulescu — vicepreședinți 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma, Constantin Dră-

gan, Suzana Gîdea, Athanase Jo
ja, Ion Popescu-Puțuri, Cristofor 
Simionescu, Gheorghe Stoica, Lu
dovic Takacs, Iacob Teclu și Va- 
sile Vficu, membri ai 
de Stat.

Consiliul a adoptat 
hotărîri referitoare la 
menii ale activității 
obștești.

Au fost rezolvate 
rente.

Consiliului

decrete și 
diferite do- 
de stat și

lucrările cu-
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In stafia de 
110 KV a ter
mocentralei Pa- 
roșeni, electri
cienii Vulpe Ni- 
cușor și Sviș- 
tea Pavel lu
crează la revi
zia întrerupă
torilor MKP-110

îeri a plecat din stația C.F.R. Lu- 
peni, cu destinația Hunedoara, tre
nul cu tonaj sporit nr. 2 671 în
cărcat cu cărbune special pentru 
cocs. El a avut o încărcătură cu 
300 de tone mai mare decît cea pla
nificată. Cu acest tonaj, mecanicii 
și fochiștii depoului din Petroșani 
au înscris pe agenda întrecerii so
cialiste cea de-a 600-a mie tonă mar
fă transportată anul acesta peste 
plan.

In același timp, prin folosirea for
ței vii a trenurilor, ei au economi
sit o cantitate de combustibil con
vențional cu care se pot remorca 
1 880 de trenuri de marfă pe distan
ta Petroșani-Simeria și retur.

încă o mențiune demnă de remar
cat -. de la începutul _ acestui an 
mecanicii și fochiștii ‘depoului C.F.R. 
Petroșani au remorcat 4 600 de tre
nuri cu tonaj sporit economisind 260 
de locomotive.
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Lemnul — una din bogățiile Văii Jiului și-a început metamorfoza 

primind o valorificare superioară. Instantaneu fotografic de la ex
ploatarea forestieră Cibanu.

ACTUALITJLTEA RAID ANCHETA

• Portretul șefului de brigadă
• Un întreg colectiv a răspuns prezent 
% Mesaj din subteran
• Prestigiul brigăzii mereu imaculat

pe răbojul 
cînd se află 
unei brigăzi 
Aceasta in

ia virsta de 
i s-a acordat 
de a condu-

Tînărul cu chipul dăl
tuit parcă in granit, pri
vire pătrunzătoare și vo
ce domoală e unul din 
conducătorii de brigadă 
cu experiență din secto
rul I de la mina Uricani. 
Cind faci această afir
mație ai in vedere ani 
de muncă în minerit, 
ani de luptă cu stihiile 
subpămîntene. Deși are 
numai 31 de ani, Circiu
maru Victor a încrustat 
7 primăveri 
vremii de 
in fruntea 
de mineri, 
spamnă că 
'2.4 de ani 
Încrederea
ce o brigadă de mineri 
in ofensiva cu rocile 
subpămîntene, cu frontul 
masiv de cărbune. încă 
de pe atunci s-a dove
dit un bun organizator 
al producției, apoi, anii 
de minerit i-au îmbogă
țit 
riența.

In calitate de șei de 
brigadă. Circiumaru Vic
tor se ocupă de bunul 
mers al muncii, dar pe 
umerii lui apasă răspun
dere și mai mare, aceea 
de comunist. Nu-i sufi
cient să ai in brigadă 
numai mineri destoinici 
ci și oameni cu o înal
tă ținută morală. Crește
rea de 
meni e 
muncii
Că șeful de brigadă a

cunoștințele, expe-

asemenea oa- 
o nouă latură a 
lui Circiumaru.

ф Clubul muncito
resc din Lonea a or
ganizat pentru perioa

de iarnă un ciclu 
conferințe de știin- 
popularizată pe te- 
„Originea și evolu- 
omului". Ieri seara 

prof. Aribășoiu Matei, 
de la Școala generală 
nr. 2 din localitate, a 
ținut prima .conferință 
din ciclu.

Colectivul bibliotecii 
clubului a pregătit pe 
această temă un suges
tiv fotomontaj.

ф Teatru -de estra
dă din Deva a sosit in 
turneu în Valea Jiului 
cu spectacolul „Visul 
revistei". Spectacolul 
va fi prezentat vineri:

la orele 17 și 20, în sala 
clubului din . Pețrila, 
simbătă la Lonea.

ф In cadrul mani
festărilor cu cartea, 
biblioteca clubului sin
dicatelor din Petroșani 
a pregătit, cu concursul 
bibliotecarilor voluntari 
Bodea Iustinian și Me- 
drea Adrian, un meda
lion literar, precum șl 
un jurnal vorbit. Me
dalionul literar are loc 
azi, la ora 14, la sediul 
fabricii de pîine din lo
calitate, iar jurnalul 

„ vorbit intitulat „Totul 
e lumină în tine, Româ
nie" va fi transmis vi
neri dimineață, la ora 
8, prin stația de radio
amplificare a U.R.U.M.P.

O autocoloană I.K.T.A
ce nu merge ca... pe roate

Lucrările de modernizare a șoselei Crivadia—Petrbșani 
se desfășoară intr-un ritm susținut, cu toate că anotimpul 
nefavorabil pune multe piedici constructorilor. O contribuție 
la. realizarea noii șosele modernizate o aduc și șoferii aiito- 

. coloanei I.R.T.A. care execută transporturile de pămint și 
divbrse materiale necesare constructorilor. ‘i

Cum se desfășoară activitatea acestei autocoloane. în'ce 
condiții muncesc ’ și -trăiesc zecile de șoferi care lucrează- de 
dimineață pînă seara pe acest 
pecie.

vast șantier ? Iată cîteva as-

Oameni la datorie
noastră, Bănită— 
prezent un parc 

ne spune tînărul 
de coloană. Ma-

dintre ei este interesat să 
cît măi repede așternută pan- 
neagră a asfaltului. Totuși,

obținut succese, și în a- 
ceastă direcție o dove
desc faptele.

Mai acum vreo zece 
luni, liii Circiumaru Vic
tor i s-a solicitat să ex
tragă cu brigada cărbu
nele din pilierul de si
guranță din axul VI, 
transversala 6. A primit 
sarcina fără șovăite.

Iși cunoștea doar bine 
ortacii.

— Ușor n-o să ne fie 
—■ le-a spus el. Presiu- 
nea-i mare și. sint și e- 
manații de metan, așa 
că va trebui să tăiem 
cărbunele numai din 
ciocanul de abataj.

întregul colectiv a răs
puns prezent la chema
re. Faptul e justificat : 
In brigadă lucrează doar 
16 comuniști.

Exploatarea pilierului a 
pornit de Ia început în- 
tr-un adevărat iureș. Mi- 
nuite de brațe vinjoase. 

: ciocanele de abataj muș
cau cu sete din frontul 
de cărbune. Randamen
tul planificat de 4,33 
tone de cărbune pe post 
a fost depășit cu regu
laritate atingîhdu-se 5-6, 
ba chiar și 7 tone pe 
post. Iureșul munea din 
adîncuri face ca spre 
ziuă cărbunele extras de 
brigada lui Circiumaru 
Victor să se scurgă în- 
tr-un șuvoi nesfîrșit. E 
mesajul hărniciei mi- 
nierești.

Preocuparea pentru în-

deplinirea și depășirea 
ritmică a planului este 
strîns împletită cu grija 
pentru calitatea cărbune
lui extras. Cuvintul CA
LITATE este înscris cu 
majuscule printre obiec
tivele de întrecere ale 
brigăzii. Grija pentru ca
litate, faptul că de am 
in șir nu există nici o 
absență nemotivată fac 
ca prestigiul brigăzii să 
fie mereu imaculat.

...Unii obișnuiesc să se 
plingă cum că după șut 
nu mai au chei și timp 
și de alte probleme. Co
munistul Circiumaru Vic
tor iși găsește timp su
ficient pentru toate, deși 
are sarcini multe și de 
răspundere : membru în 
comitetul de partid al 
minei, secretar de orga
nizație de bază din sec
tor. Aceste sarcini cer 
o activitate extra profe
sională intensă. Cu sim
țul de răspundere ce l 
caracterizează, Circiuma- 
ru se achită cu succes 
de ele. împletind în mod 
armonios sarcinile de 
producție și de partid 
cu problemele persona
le, tovarășul Circiumaru 
Victor iși găsește timp 
și pentru a se ocupa de 
familie și' să-și comple
teze studiile elementare 
urmînd clasa a VIII-a.

Ca orice om al zilelor 
noastre, comunistul 
ciumaru Victor iși 
și planuri de viitor, 
periență practică în 
peril are. Intenționează 
să urmeze acum școala 
de maiștri. II îndeamnă, 
setea neastiinp’irată de 
a învăța, -ie a cunoaște 
mereu та: multe în fo
losul său și al societății.

Gratie, finețe, 
sensibilitate: a- 
tribute ale înce
pătorilor din cer
cul de balet de 
la Casa pionieru
lui din Petroșani.

— Autocoloana 
Bolii cuprinde în 
de 59 mașini' — 
Cealîcu Iosif, șef
șinile merg bine: avem șofeii ca 
Jurgunescu Pascu, Lucaci Ștefan, 
Tamaș Gavril, Albu Ioan, Biro Pa
vel, Romanescu Tiberiu, Tacea Pe
tru, Indrei Dorin și alții cu care 
ne mîndrim. In condiții grele de 
șantier mașinile trag tarei' Și nu 
le e ușor oamenilor : noroaiele mari 
dau mult de furcă, uneori încăr
carea și descărcarea mașinilor se 
face anevoios din lipsa de brațe 
de muncă, nu întotdeauna sînt pre
gătite condițiile pentru un transport 
intens — utilajele încărcătoare, 
materialul 
rii noștri

utilajele
în depozit. Totuși șofe- 

sînt la datorie.

care 
vadă 
glica 
rezultatele generale ale colectivu
lui respectiv nu sînt așa de... roze. 
Și cifrele grăiesc clar : In luna no
iembrie, sarcinile de plan la trans
port au fost realizate doar în pro
porție de 2/3 rămînînd cca 16 000 
tone restanțe la transport I In toată 
luna noiembrie, de pildă, de abia 
în zilele de 3, 10 și 11 a fost rea
lizată sarcina zilnică de transport. 
Cauza : defectarea frecventă a ma
șinilor, nerealizarea orelor de ex
ploatare prevăzute. Astfel, la auto
basculante, era planificată o me
die de 18 mașini zilnic, (458 ma- 
șini/lună) pentru a se obține 4 580 
ore exploatare. In realitate, numă
rul mașinilor ieșite în cursă a fost 
mai mare, însumînd 
nă. Dar, pentrucă se

MIHAI ȘT.

pag. 3-a)(Continuare în

605 mașini/Iu- 
defectau, tim-

Șoferii autocoloanei I.R.T.A. mun
cesc într-adevăr cu rîvnă. Doar fie-

Cifrele arată realitatea



5ÎN OBIECTIV: 
timpul liber 
•I tineretului

IA TE
UITĂ
CE MAI... JOI El...

Lonea, la ora

Băieți pricepuți și harnici, 
așa sînt caracterizați la atelie
rul mecanic al minei Aninoa- 
sa lăcătușfl-mecanici din echipa 
iul Băbuț Vasile.

DIN ACTIVITATEA SFATURILOR POPULARE
• Întîlnire

cu alegătorii
nii și altele. Totodată cetățenii s-au 
angajat să sprijine și mal mult pe 
deputății lor pentru a duce la în
deplinire sarcinile ce le stau în fată.

NOTĂ

Și totuși,
era posibil

Tovarășul Cești naș Petru și 
alfi locatari ai blocului nr. 2 
din orașul Vulcan s-au adre
sat in repetate rînduri între
prinderii de locuințe și. loca
luri cu rugămintea de a lua 
măsuri pentru atenuarea zgo
motului puternic pe care-1 pro
duce centrala de încălzire, 
zgomot care perturbează liniș
tea in apartamente, supără, e- 
nervează.

Toate aceste rugăminți au 
rămas fără rezultat. După cum 
o dovedesc faptele, l.L.L, Pe
troșani consideră asemenea 
chestiuni ca fiind lipsite de 
importantă, ba chiar toane ale 
unor oameni ..prea preten
țioși".

De la un timp locatarii a- 
cestui bloc au început să se 
Întrebe dacă nu s-ar putea 0- 
bișnui cu zgomotul, închipuln- 
du-și mai ales cînd vor să 
doarmă, că ascultă o muzică... 
Ga toată bunăvoința, n-au reu
șit. Zgomotul rămtne zgomot.

Tocmai cînd se Întreba ce-i 
de făcut, unuia din locatari i-a 
căzut sub priviri un mic arti
col din „Scinteia" datat din 4 
decembrie a. c. in care se vor
bea tocmai despre înlăturarea 
unei surse de zgomot. In arti
col se arată că la sesizarea 
unui grup de locatari. Minis
terul Industriei Ușoare a luat 
măsuri de oprire din funcțiune 
în schimbul II a două războaie 
de țesut, amplasate lingă un bloc. 
Această 
vizorie, 
cembrie
zidurilor clădirii fabricii.

Faptul în sine e obișnuit, el 
constituie un rezultat al grijii 
față de om. Dar cină il com
pari cu atitudinea de neglijare 
a cerințelor legitime și Înte
meiate ale cetățenilor de care 
dă dovadă I-b.Ii. Petroșani te 
Întrebi: de ce e privit la noi 
în Valea Jiului ca un fapt mi
nor asigurarea liniște! locata
rilor t Șl doar L£.L. trebuie sd 
lupte, în primul tind, pentru 
asigurarea confortului. Hnițtei 
— a tot ceea ce e necetar sa 
îndeplinească o locuința pen
tru ca omul să se simtă ln- 
tr-adevăr bine în ea.

După СШП ește cunoscut, depu
tății în Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare șe întîl- 
nesc periodic cu alegătorii pentru 
a analiza felul cum au fost duse 
la îndeplinire propunerile făcute 
de cetățeni și pentru a discuta des
pre ce anume mai trebuie rezolvat. 
O asemenea întîlnire a organizat 
de curînd Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc Petrila 
la care au participat peste 200 ce
tățeni. Cei prezenți în sala clubu
lui minier din Lonea au avut prile
jul să discute cu tov. Lazăr David, 
deputat în circumscripția electorală 
nr. 5 pentru M.A.N., Blaj Traian, 
deputat în Sfatul popular regional 
si cu alti deputați în Sfatul popu
lar al orașului raional Petrila. Ce
tățenii au vorbit cu mîndrie despre 
realizările înfăptuite în acest an, cu 
sprijinul deputaților, entuziasmul 
cu care au participat la înfăptuirea 
unor lucrări de interes obștesc.

Fiecare locuitor al orașului Pe 
trila este dornic să contribuie la 
înfrumusețarea continuă a localită
ții, la crearea unor condiții din ce 
în ce maî bune de viată. Iată de 
ce ei
sprijine în construirea unui pod la 
Cimpa, a unui dispensar, înființarea 
unui magazin de desfacere a căr-

• Cu toată 
răspunderea

au propus deputatilor să-i

In campania electorală din 
măvara acestui an, cetățenii 
Valea Jiului au venit cu nume
roase propuneri de interes obștesc. 
Toate propunerile făcute au fost 
analizate și repartizate pentru a fi 
rezolvate. Comitetele executive ale 
sfaturilor populare orășenești și 
comunale din Valea Jiului, spriji
nite de deputați, au urmărit în -per
manență felul cum sînt traduse în 
viață aceste propuneri. Trebuie a- 
mintit faptul că în acest scop au 
fost convocate trei ședințe de co
mitet executiv și opt sesiuni. Drept 
urmare au fost rezolvate pînă la 
data de 4 decembrie a. c. 795 pro
puneri. Printre altele, la Uricani a 
fost înființat un liceu, la Petroșani 
au fost reparate străzile Grivița Ro
șie, Cărbunelui, Oltului, s-a con
struit un pod și un drum de acces 
Ia Botoni, s-au executat lucrări de 
canalizare și reparare a străzii 6 
August și multe altele. Pentru a- 
ceste lucrări s-au cheltuit peste 
700 000 lei din bugetul sfaturilor 
populare.

pri- 
din

Am ajuns joi la 
17,30. s» însera, Așteptam să se 
aprindă luminile pe străzi- Dar... 
searbădă așteptare. Cineva m-a 
(ămuriț care-i cauza: cu cîteva 
zile în urmă se arsese transforma
torul ce alimenta iluminatul pu
blic. Fusese trimis la reparat. Sea
ra intra tot mai mult in drepturi. 
O ceată deasă o însoțea. Nu ve
deai Ia citiva pași. Și în plus mai 
și ploua. Apoi s-a pornit o ninsoa
re măruntă. Dar oamenii circulau- 
Pe străzi era animație. Auzeam 
spunîndu-se: „în seara asta va ii 
o Jele... M-am hotărît s-o văd cit 
de joie va fi".

Ora 18 fix. Echipa de instrumen
tiști a Iui Enache Brînză se alia la 
datorie. Așa li se spusese de fa 
U.T.C. Să meargă să cînte la joîe. 
In jtirul orchestrei trei tineri dis
cutau : „N-a venit nici o fată, măi 
fraților ! Ce ne facem î"

La ота 18,30 și-a făcut apariția 
unul dintre organizatorii joii de ti
neret. Ne-a explicat: „Ieri am pus 
trei afișe, am discutat cu unii ti
neri, dar— Nici fetele nu vin. Nu 
știm cum șl ce să mai facem". Brhi- 
zeștii ziceau într-una din instru
mente. Și ziceau fain. Din cînd 
cînd mai apărea cîte un tinăr, 
țigara In colțul gurii, pentru 
completa ceața de fum din sală,
ora 20,30 inventarul viu al sălii 
era! un viorist, un baterist, un 
saxofonist, doi acordeoniști (deci 
orchestra), apt persoane de gen 
feminin și treizeci de gen mascu
lin, Orchestra atacă o rumbă. Trei 
fete șl un băiat nu sesizează ritmul 
și încep să chinuie un... twist Cei
lalți tineri și cinci fete privesc a 
lehamite. Deodată o explozie de n- 
rale: Vin seraliștii Ц. Veniseră în
soțiți de... serviete. Băieții stau pu-

in 
cu 

s 
La

țin, inhalează cîteva porții de fum 
de țigară din... sală, apoi pleacă.

Dintre organizatorii joii de tine
ret nu mai e nimeni în sală. Nu 
se organizează nimic plăcut, dis
tractiv. educativ. Nimic I Nici nu 
dansează toate fetele. Unii încep 
să plece. Plec și eu. dezamăgit. 
Pe strada întunecată am întilnit 
mai mulți tineri. Se plimbau. Ml 
s-a părut că pe unul îl cunosc. L-am 
întrebat: mergi Ia joie ? Mi-a răs
puns : „De ce mă luați Ia... mișto 7" 
îl confundasem cu un cunoȘcut. 
Mi-am cerut ecuze.

O utecistă. pe care am întîlnit-0 
ia club, mi-a dat cîteva lămuriri: 
„Fetele nu vin singure la joie, Ar 
trebui ca băieții să le invite, să 
fie mai cavaleri cu ele, să Ie con
ducă acasă. Și apoi joile astea nu-s 
deloc distractive, atractive. Nu-s 
deloc Instructive. Tovarășii din co
mitetul U.T.C. al minei duc o ac
tivitate foarte anostă".

Intr-adevăr, așa stau lucrurile- 
De problemele tineretului nu se 0- 
cupă nimeni la lenea, iar de la 
Comitetul orășenesc U.T.C. Petro
șani nu se primește nici un sprijin- 
nu șe dă nici o îndrumare, nu se 
face nlc| un control

Acestui tineret care scoate la 
ziuă miile de tone de eărbune tre
buie să-i asigurăm condiții optime 
pentru a-și petrece util și plăcut 
timpul liber. Pentru că posibilități 
există. Dar nu există preocupare 
din partea comitetului U.T.C. »I 
minei (seeretar tov. Puican Ștefan). 
Nici comitetul de partid al minei 
Lonea nu se sesizează de lipsurile 
ce se manifestă în organizarea 
joilor de tineret, a timpului liber 
tn general. Și nu-i bine deloc.

G. DINU
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măsură este doar pro» 
deoarece în Juna de
se va efectua Izolarea

Clubul sportiv orășenesc Petro
șani, în colaborare cu Secția de în- 
vățămînt, a acordat în acest an o 
atenție deosebită muncii de educa
ție fizică și sport din școli. Pentru 
îmbunătățirea activității sportive în 
școli, C.S.O, Petroșani a avut grijă 
să se aplice întocmai instrucțiunile 
elaborate în acest scop de Ministe
rul Invătămintului și ale Consiliului 
central al U.C.F.S. Un obiectiv prin
cipal al planului nostru de măsuri 
a fost crearea in licee, școli profe
sionale și școli generale de asociații 
sportive precum și consolidarea ce
lor existente. Ca urmare a muncii 
depuse de organul nostru, de sec
ția de învățămînt, de consiliile aso
ciațiilor sportive și de profesorii 
de educație fizică, în 31 de școli 
(generale, licee, profesionale) s-au 
înființat 20 de asociații sportive 
școlare, ce cuprind peste 4 200 de 
membrii ai U.C.F.Ș., care desfășoară 
o activitate sportivă organizată.

Consiliile asociațiilor sportive șco
lare, în colaborare cu organizațiile 
U.T.G. au acordat o atenție mai mare 
organizării concursurilor pentru cu
cerirea insignei de polisportiv. Nu
mai în acest an au primit insigna 
de polisportiv un număr de 1659 
Sportivi, iar peste 900 elevi își trec 
acum probele.

In toate școlile s-au organizat 
campionate pe asociație, Ia cel pu
țin patru discipline sportive. Aso
ciațiile sportive „Elevul" Petrila, 
„Tineretul" Lupeni st „Tineretul" 
Petroșani au organizat concursuri 
tradiționale cu ocazia zilelor festive 
ca t 1—2 Mai, 1 Iunie, 7 Noiembrie, 
30 Decembrie, la care au fost an-

trenate și restul școlilor din locali
tățile Văii Jiului.

La începutul acestui trimestru șco
lar, consiliile asociațiilor sportive 
școlare au organizat, cu sprijinul or-

TINERI ȘI TINERE,
PIONIERI ȘI ȘCOLĂRI!

Citiți cu regularitate publicați
ile voastre: SCÎNTEIA TINERETU
LUI, TÎNĂRUL LENINIST, ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ, VIAȚA STUDEN
ȚEASCĂ, AMFITEATRU. SCÎNTE
IA PIONIERULUI, PIONIR, CRA-

VAȚA ROȘIE, LUMINIȚA, NApSU- 
GAR, ARICI POGONICL

Abonarea pe termene lungi — 
6 și 12 luni — vă asigură primi
rea neîntreruptă a publicațiilor 
preferate.

O preocupare deosebită pentru 
organizarea și popularizarea între
cerilor sportive au avut-o profesorii 
de educație fizică: Dan Cocor — 
Petrila, Pop Rozalia — Petroșani,

Sportul școlar sc afirmă

■* 67 puncte;
nr. 1 Lupeni — 180

SCOLI PROFESIONALE
I. Școala profesională

ganizațiilor U.T.C., acțiuni turistice 
sub formă de excursii și concursuri 
de orientare, urmate de jocuri și 
întîlniri sportive. Astfel asociația 
sportivă „Tineretul" Iscroni s-a de
plasat la Hațeg, iar „Comerțul So
cialist" din Petroșani, „Viitorul" Vul
can, „30 Decembrie" Petroșani — 
Ia cabana Rusu.

Avînd în vedere importanta stimu
lativă a competițiilor școlare, C.S.O. 
Petroșani, în colaborare cu Secția 
de învățămînt, a organizat — la ni
velul orașului —- competiții sistem 
divizie — tur și retur — pentru co
pii și juniori la disciplinele: atle
tism, volei, handbal, gimnastică, 
haltere și fotbal.

Tot în acest trimestru școlar ș-a 
terminat campionatul orășenesc de 
atletism — copii și juniori — la 
care au fost angrenate 18 echipe. 
In 
au 
te 
cu

Ciortes loan « Lupeni, Czimbal- 
moș Ioan — Școala profesională Lu
peni, 
alții.

Covaci Juliana — Lonea și

Dăm mai jos clasamentele gene
rale la atletism și handbal:

ATLETISM. ȘCOLI GENERALE: I. 
Școala nr- 1 Petroșani — 46 puncte;
II. Școala nr, 1 Petrila
III. Școala 
puncte.

LICEE ȘI
— BĂIEȚI:
Petroșani — 39 puncte,- II. Școala 
profesională Lupeni — 40 puncte; 
III. Liceul Petroșani 52 puncte.

FETE: I Liceul Lupeni — 36 punc
te; Liceul Petroșani — 49 punct»; 
IILLiceul Vulcan — 54 puncte.

întrecerilor 
talente- 
Petres-

orășe-

timpul desfășurării 
fost depistate elemente 
ca: Iordeche Ecaterina, 
Maria, Cazacu Rodica.

La handbal, campionatul 
nesc s-a organizat în două serii (Pe- 
troșani-Lupeni), angrenînd în între
cere 32 de echipe (16 de fete și tot 
atîtea de băieți).

dezvoltării bazei

HANDBAL (COPII — ȘCOLI GENERALE). SERIA I BĂIEȚI:
1. Școala nr. 1 Petrila 6 6 0 0 130:34 12
2. Școala nr. 4 Petroșani 6 5 0 1 87:35 10
3. Școala nr. 1 Petroșani Ѳ 4 0 2 51:25 8
4. Școala nr. 5 Petroșani 6 3 0 3 44:47 6
5. Școala Iscroni 6 2 0 4 28:67 4
6. Școala ».r. 2 Petroșani 6 1 0 5 25:76 2
7. Școala nr. 2 Lonea 6 0 0 6 17:98 0

FETE:
1. Școala nr. 1 Petrila 8 6 0 0 69:12 12
2. Școala Iscroni 6 4 0 2 52:29 8
3. Școala nr. 4 Petroșani 8 4 0 2 31:25 8
4. Școala nr. 1 Petroșani 6 3 0 3 37:26 6
5. Școala nr- 5 Petroșani 6 3 0 3 18:19 8
6. Școala nr. 2 Petroșani 8 1 0 5 12:72 2
7. Școala nr. 2 Lonea 9 0 0 6 0:36 Q

de

■/

(»> seria a П-a /'clasamentul șe va 
publica într-un număr viitor al 
ziarului, deoarece nu au fost omo
logate unele rezultate).

☆
Competițiile școlare din anul a- 

cesta au dus la îmbunătățirea radi
cală a activității sportive în școli,

creind premisa
masă a sportului și îmbunătățirea 
continuă a performantelor 
în anii viitori.

A. SLĂBII
S. BĂLOI

G.Ș.Q. PetrQșani

ÎD școli

K

£
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О autocoloană I.R.T.A.
ce nu merge ca... pe roate

(Urmare din pag, l-a)

pul de exploatare efectivă a fost 
cu 1 018 ore mai mic decît cel pla
nificat. De asemenea, la mașinile 
platforme, față de 7 488 ore exploa
tare, s-au realizat doar 5 275 ore, 
deci cu peste 2 000 ore mai puțin. 

Zilele trecutș din decembrie nu
«rată Încă o îmbunătățire a situa
ției.

Cifrele de mai sus arată unde-i 
„buba" : sînt date la circulație mul
te mașini care se retrag curînd din 
cauza defecțiunilor, încîț față de 10 
ore medie exploatare/mașină se 
realizează practic doar... 5 ore, iar 

.. In flecare sfîrșiț și început de șăp- 
. .vămînă — sîmbătă și luni — se a-

Junge doar la 2—3 ore, exploatare 
efectivă a mașinii!

Și mașinile, și oamenii...
...au nevoie de condiții pentru a

Putea da randament, ța această au- 
todoloană, condițiile necesare în 
acest scop lipsesc însă în bună mă
sură. Astfel, depozitul de benzină 
din Bănița este amplasat într-o ma
re de noroi, fără poduri de trecere 
la șanțuri, iar benzina se scoate 
țu găleata agățată de o sîrmă stînd 
Jn picioare pe marginea rezervoru
lui subteran neîngrădit (ca apa din- 
tr-o fîntînă). Oare pompierii (ser
viciul de protecție contra incendi- 

' ilor) nu văd această stare de lu- 
• crurl ? Uleiurile, de asemenea, sînt 

păstrate în condiții necorespunză
toare.

Autocoloanele (Bănița și Peștera 
Bolii) nu au nici condiții bune pen
tru întreținerea curentă a mașini
lor : pompa de apă de la rampa de

spălare este defectă (llpsindu-i mag
netul), nu există un șopron sub ea- 
re să se lucreze la mașini, iar pen
tru efectuarea unei revizii obișnui
te a sistemului de transmisie a ma
șinii, șoferul trebuie să se culce 
pe pămîntul gol.

Grija fată de cazarea șoferilor 
lasă, de asemenea, de dorit. In 
ziua raidului am găsit la Peștera 
Bolii vagonul dormitor cu acoperi
șul spart, avînd la fereastră... pla
caj în loc de sticlă și neiluminaț. 
Aceste lucruri nu sar în ochii con
ducerii șantierului I.P.L.S.T. ? Se 
vede că nu I Tinerii șoferi Bingău 
Visante, Cazacu Doru, Bal Ștefan, 
Tămaș Gavrilă și alții care sînt 
cazați în respectivul dormitor, im
piegatul de autocoloană Volchița 
Gheorghe, nu sînt de loc mulțumiți 
de condițiile de trai care le sînt 
asigurate pe șantierul unde lu
crează I

Motivări... nemotivate !
KAPELAR ALADAK — șeful auto

bazei I.R.T.A. Petroșani :
„Situația autocoloanei care lu

crează pe șantierul de drumuri es
te într-adevăr proastă. Nerealiza- 
rea planului și orelor de exploatare 
se datoresc în principal stării teh
nice șlabe a mașinilor...".

RICHTER IOSIF — secretarul or
ganizației de partid al autobazei:

„Condițiile de muncă și viață ale 
șoferilor pot fi mult îmbunătățite. 
Conducerea șantierelor ia însă mă
suri momentane, atunci cînd mer
gem pe acolo, apoi le face iar ui
tate...".

RUS IOAN — ing. șef al I.R.T.A 
— Deva:

Unul din oame
nii șantierului de 
construcții Petrila 
— macaragistul 
Rus Ioan, care 
aduce o contribu
ție valoroasă la 
înălțarea noilor 
blocuri.

„Se poate face mult- mai mult 
pentru realizarea ritmică a sarcini
lor de plan la autocoloane, ca ma
șinile și oamenii să muncească în 
condiții optime,..''.

Ce concluzii se pot trage din 
aceste motivări ?

In primul rînd, că tovarășul Ka- 
pelar nu ia la rost serviciile care 
răspund de starea tehnică, a mași
nilor și lasă ea tov. Hrietea Ale
xandru, jng. șef al autQbazei, să 
continue să deq „bun de circulație" 
mașini care trăiesc doar 2-3 ore pe 
zi. In al doilea rînd. secretarul or
ganizației de partid, tov. Richter 
Iosif nu a apelat și la organizația 
de partid a șantierului pentru a 
se rezolva în comun problemele 
ivite, n-a insistat îndeajuns la con
ducerea administrativă pentru crea
rea unor condiții mai bune de viață 
tinerilor șoferi care muncesc pe 
aceste trasee. Iar în al treilea rînd, 
inginerul șef al I.R.T.A. — Deva ar 
fi avut datoria să ia măsuri eficien
te pentru bunul mers al activității 
transporturilor pe șantierele I.P.L.S.T. 
Dar s-a mulțumit numai să privească 
munca grea a mașinilor și șoferilor 
din goana turismului, cînd trece 
prin Bănița și Peștera Bolii 1

Acest fel de a muncii se cere în
locuit cu altul mai concret, mai 
eficient care să redreseze activita
tea autocoloanei I.R.T.A. de la Bă
nită și Peștera Bolii, cum s-ar zice 

s-o pună pe roate.

40 de inovafii 
aplicate

La cabinetul tehnic al preparației 
din Petrila au fost înregistrate de 
la începutul anului și pînă în pre
zent 65 de propuneri de inovații, 
dîn care 40 au și fost aplicate în 
procesul tehnologic, iar 11 se află 
în faza de experimentare. Economiile 
antecalculate realizate se cifrează la 
27 000 lei, iar cele postcalculate la 
70 000 lei. Dintre inovațiile aplicate 
merită să fie menționate cele inti
tulate : „Modificarea alimentației 
pompelor Willet nr. 1 și 2", „Ali
mentator cu bandă de cauciuc la 
stația de ipsos", „Modificarea ali
mentatoarelor preselor de ovoide", 
„Dispozitiv de frînare a benzii în
clinate pentru transportarea turtelor 
de la filtrele presă". Acesta inovații, 
pe lingă faptul că aduc însemnate 
economii au ușurat mult munca 
echipelor de întreținere. S-au evi
dențiat în activitatea din domeniul 
inovațiilor tovarășii Zuba loan, Hor- 
ga loan, Szedlacsek Eugen, Kiss 
Ludovic și Horga Miron.

BĂDUȚÂ CONSTANTIN
DOBOȘ EMILIAN 

corespondenți

PROGRAM DE RADIO
17 decembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Uverturi interpre
tate de fanfară; 5,40 Cîntec și voie 
bună; 6,00 RADIOJURNAL. SPORT 
Buletin meteo-rutier; 6,10 Gavotă 
în stil antic de Enrico Mezzetti; 
6,22 Jocuri populare; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
SPORT.; 7,15 Cîntecele Bucureștiu- 
lui; 7,30 Emisiune de cîntece popu
lare; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9,30 Sfatul medicului; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Soliști și 
orchestre de muzică populară; 10,30 
Radioracheta pionierilor; 11,00 Arii 
din opere; 11,15 TEATRU LA MI- 

■ CROFON — „Bălcescu" (Ciclul „Ra 
diodifuziunea în sprijinul școlii); 
13,00 Concert de prînz; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Din tezau- 
rul nostru folcloric; 15,00 Concer

tul nr. 1 în Do major pentru vi
oară și orchestră de Joseph Haydn,- 
15,22 Pagini din opere; 16,00 RA
DIOJURNAL. SPORT. Buletin me
teorologic,- 16,20 Miniaturi vocale 
și instrumentale de estradă; 16,35 
Cîntece și jocuri populare ,-17,04 
Suita a Ш-a de Ion Dumitrescu; 
17,30 In slujba patriei; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Muzică populară 
interpretată de Marla Firulescu și 
Benone Damian; 18,30 DIALOG CU 
ASCULTĂTORII; 18,45 PENTRU 
PRIMA OARĂ ÎN EMISIUNILE 
NOASTRE; 19,35 Varietăți muzi
cale,- 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Interpret! de muzică 
populară : Dumitru Constantin; 20,45 
Noapte bună, copii; 20.55, Forma
ții vocale de muzică ușoară; 21,15 
ATENȚIUNE PĂRINȚI!, 21,30 Me
lodii de pretutindeni; 22,00 RA

DIOJURNAL. SPORT. Buletin me
teorologic; 22,20 Muzică ușoară in
terpretată de Katerina Valente și 
Silvio Francesco; 22,55 Să cînte 
viorile I 23,15 Ritmuri de ieri și 
de azi; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. SPORT. BULETIN meteo- 
rutier; 7,50 Emisiune de cîntece; 
8,00 Muzică distractivă; 8,30 Selec- 
tiuni din opera „Mătușa Aurora" 
de Boieldieu,- 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,05 Poemul simfonic „Pinii 
din Roma"; 9,27 Cîntece și jocuri 
de pe întinsul patriei; 10,00 Reci
tal de muzică vocală românească 
susținut de basul Marius Rintzler 
(noi înregistrări),- 10,20 „La cabană" 
— muzică ușoară; 10,30 Fragmen
te din opere; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 11,07 
Din creația lui Johann Sebastian 
Bach: „Clavecinul bine temperat"; 
11,40 Valsuri și polei interpretate 
de fanfară; 12,00 Patru compozitori 
și trei interpreți; 12,30 Muzică 
populară interpretată de Maria Pe

regiunea Mureș Autonomă Maghiar*

— ingineri minieri
— ingineri electromecanici 

geolog
— tehnicieni proiectant!

Solicitanții se vor prezenta la între
prinderea minieră Bălan.

Stația C. F. R. Izvorul Olt
Informații suplimentare se pot primi de 

la serviciul personal, telefon 17, Miercurea 
Ciuc.

LUNA CADOURILOR
■■шннянншнаашмшмвнвнмяшшіМі

1 — 31 decembrie 1965

H/i ead&u util 
/£ fl'IUllOi

vă puteți procura la magazinele metalo-chimice 
ale O. C. L. produse industriale Petroșani unde 

găsiți în sortimentele dorite articole de :
PARFUMERIE Șl COSMETICA 
MENAJ

hL ELECTRICE 
MUZICALE ȘI ALTELE

Vizitat! magazinele O.C.L. produse industri
ale care vă oferă un bogat sortiment de cado
uri pentru cei dragi.

T. A. P. L. PETROȘANI
Organizează deservirea

ГСТС1ІОПІ1ІПІ 1965-1966
la toate întreprinderile și 
organizațiile de masă la 
care este solicitat

Comenzile și orice alte informații se pot primi zilnic la 
sediul trustului str. Republicii nr. 104, serviciul comer* 
cial, telefon 607, pînă la data de 24 decembrie a. c.

ter, Constantin Chisăr și Nicu Gos- 
tache; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Doi cîntăreti italieni: Mina 
și Nipi Rosso,- 13,30 Lectură dra
matizată; 14,00 Muzică din opereta 
„Contele de Luxemburg" de Lehar; 
14,30 Muzică ușoară; 14,45 Program 
de cîntece populare; 15,00 RADIO
JURNAL. SPORT; 15,10 Prelucrări 
corale; 15,30 Concert de iarnă — 
muzică ușoară; 16,00 Cvartetul de 
coarde în sol minor de Nicolae 
Buicliu 16,30 Ineluș Invîrtecuș 
(emisiune pentru cei mici); 16,50 
Piesa „Privighetoarea" de Czernik; 
17,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic; 17,20 Jocuri 
populare; 17,40 Sfatul medicului; 
18,00 Caleidoscop muzical; 18,30 
Anunțuri, reclame și muzică; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Din re
pertoriul orchestrelor Michel Le
grand, Werner Krumbein și el or
chestrei de estradă a Radiotelevi- 
ziunii; 19,30 Festival Salzburg — 
1965: „Boris Godunov.", operă în 
patru acte și nouă tablouri de Mo

dest Musorgski. (Actele I și al 
II-lea); 20,53 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 21,13 Opera „Bo
ris Godunov" de Musorgski (Ac
tele al III-lea și al IV-lea); 22.30 
MOMENT POETIC: „Solie Ш 
azur"; 32,35 Muzică ușoară; 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI. SPORT; 23,5î 
Melodii pentru ore tîrziij 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
17 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! 
Onorabilul Stanislas, agent secret; 
REPUBLICA : Pină la oraș Щ1 9 
departe; LONEA: Intîlnire la Is
chia; ANINOASA ■■ Scaramouch?, 
VULCAN: Bărbații; I.UPENI—CL’L 
TURAL: Camera în formă de E; 
BĂRBĂTENI: Accattojie,- URb
CÂNI: Spărgătorul; ISCRONI: Jun
gla tragică.
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O. N. U.

In Comitetul 
și financiar

NEW YORK 15. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescut transmi
te :

Comitetul economic și financiar 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
luat In discuție, marți după-amia- 
ză, punctul de pe ordinea de zi 
intitulat „Suveranitatea permanen
tă asupra resurselor naturale". In 
intervențiile lor, reprezentanții Gha- 

■ nei, R.A.U., U.R.S.S., Sudanului,
Nigeriei, Kenyei și ai altor țări au 
atras atenția asupra importantei 
deosebite a acestei probleme, sub
liniind interesul pe care ea îl pre
zintă pentru țările care și-au cu
cerit recent independența. Delega
tul român, Ion Datcu a arătat în 
cuvîntarea sa că „fără a putea dis
pune liber de propriile bogății și 
resurse naturale, suveranitatea ță
rilor care și-au cucerit recent in
dependența este lipsită de un atri
but esențial, iar dreptul popoarelor 
de a dispune de propria lor soartă 
este în mod grav compromis". Sub
liniind că „suveranitatea permanen
tă asupra bogățiilor și resurselor 
naturale face parte integrantă din 
ansamblul normelor fundamentale 
chemate să reglementeze relațiile 
internaționale contemporane, norme 
care se impun cu o forță obliga
torie egală pentru toate statele", 
vorbitorul a declarat: „Lumea în 
care trăim, formată din națiuni și 
state suverane, nu va putea pro
gresa fără respectarea deplină a 
suveranității, independenței națio
nale, neintervenției în afacerile in
terne ale statelor, a dreptului po
poarelor de a dispune de soarta 
lor"

Arătînd că România acordă o 
deosebită atenție activității pe 
care O.N.U. o desfășoară în aceas
tă direcție, Ion Datcu a amintit că 
„în 1957, la sesiunea a XII-а a 
Adunării Generale, unul din prin-

Presa engleză despre vizita 
lui Wilson în S. U. A.

LONDRA 15 (Agerpres).
Presa londoneză de miercuri di

mineața acordă un spațiu larg vi
zitei pe care primul ministru bri
tanic Wilson o va face în S.U.A. 
și îndeosebi discuțiilor pe care 
premierul britanic le va avea cu 
președintele Johnson asupra pro
blemei vietnameze. In legătură cu 
această chestiune, ziarul „Daily 
Mirror" scrie : „Primul ministru al 
Angliei va trebui să-i spună lui 
Johnson că perspectivele unei 
victorii americane în Vietnam fă
ră implicațiile unui război mon
dial sînt practic nule". La rîndul 
său „Times" arată că în mod pu
blic Marea Britanie a susținut in
tervenția americană în Vietnam și 
de fiecare dată a recunoscut că 
această intervenție nu va putea fi 
abandonată. A te pronunța în con
tinuare asupra acestui fapt, men
ționează ziarul, înseamnă a întîr- 
zia rezolvarea acestei probleme și 
a aduce mai mult rău decît bine. 
Acest rol ingrat de intermediar 
potențial pe care și l-a asumat Ma
rea Britanie nu este necesar". Cît 
privește ziarul „Guardian", acesta 
subliniază: „Neputînd să obțină o 
soluție satisfăcătoare în Vietna
mul de sud, S.U.A. au escaladat 
războiul asupra Vietnamului de 
nord. Ce vor face americanii în 
viitor, se întreabă ziarul. Vor ata
ca Cambodgia ? Wilson va trebui 
să evalueze riscul acestor even
tuale inițiative americane. El va 
trebui să-i facă cunoscut lui John
son că Marea Britanie nu va fi în 
măsură să-i sprijine pe americani 
nici în public. și nici în parti
cular".
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cipiile propuse de România să fa
că obiectivul unei declarații a coo
perării economice internaționale 
privește dreptul fiecărei țări de a 
dispune liber de resursele și bo
gățiile naturale proprii".

Sprijinind proiectul de rezoluție 
prezentat în această problemă de 
delegațiile Poloniei, R.A.U., Alge
riei și Tanzaniei, reprezentantul 
român a subliniat că aceasta con
stituie numai un început din care 
se desprinde intenția ca examina
rea acestei probleme sub diver
sele sale aspecte să continue 
„ceea ce va fi de natură să încu
rajeze cooperarea internațională în 
domeniul dezvoltării economice, ba
zată pe acest drept”.

In Comitetul social-umanitar și 
cultural a fost adoptat marți după- 
amiază proiectul de convenție cu 
privire la eliminarea tuturor for
melor de discriminare rasială.

VIETNAMUL DE SUD
Lupte violente la 
Saigonului

SAIGON 15 (Agerpres).
Agențiile de presă semnalează, 

în continuare, lupte violente la 
periferiile capitalei sud-vietnameze. 
La numai 7 km de centrul orașu
lui, în districtul Tan Quy Dong, 
detașamentele de patrioți au lan
sat atacuri puternice. Forțele gu
vernamentale și poliția au suferit 
grele pierderi. La 8 km de capi
tală, patrioțîi au distrus postul 
guvernamental de la Ba-Sau, după 
care au distrus podul de la Long 
Kieng.

Referindu-se la aceiași problemă, 
cu prilejul unei dezbateri asupra 
Vietnamului în Camera Lorzilor, 
lordul laburist Brockway a relevat 
că „actualul război dus de S.U.A. 
în Vietnam amintește de războiul 
civil din Spania". Intervenția mili
tară americană în Vietnam a de
clarat Brockway, ar putea con
stitui preludiul unui conflict mon
dial. De aceea este necesar ca 
primul ministru Wilson să-l de
termine pe președintele Johnson să 
accepte respectarea acordurilor de 
la Geneva din 1954 asupra Viet
namului".

SCURTE ȘTIRI
ф TOKIO. — Potrivit relatări

lor revistei „Japan Socialist Re
view", industria de război a Ja
poniei execută o serie de co
menzi și reparații pentru forțele 
militare ale S.U.A. dislocate atît 
în Japonia cît și în Vietnamul de 
sud, Coreea de sud, Okinawa și 
Taivan. „Achizițiile speciale" pen
tru forțele militare ale S.U.A. din 
Japonia au început să crească 
vertiginos pe măsura extinderii 
agresiunii S.U.A. în Vietnam. Ast
fel, potrivit revistei, în perioada 
ianuarie-iunie a.c. forțele militare 
americane au achiziționat de la 
compania japoneză „Toeta" cami
oane militare în valoare de 876 
milioane yeni.

Ф BERLIN. — Ea 15 decembrie 
au început lucrările celei de-a 
11-a plenare a Gomitetului Central 
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PARIS 15. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite •

La cinematograful „Le Pa
ris" din capitala Franței, a 
avut loc prezentarea în pre
mieră mondială a filmului 
„Serbările galante" o copro
ducție româno-franceză în re
gia lui Rene Clair, turnat în 
România.

La prezentarea filmului au 
asistat oficialități printre care 
dl. Andre Hollaux directorul 
general al centrului cinemato
grafic din Franța, Claude Le- 
bel, directorul serviciilor de 
informații și de presă din Mi
nisterul Afacerilor Externe, a- 
cademicieni, numeroși cineaști 
și actori de film, printre care 
Charles Vanei, Albert Prejan, 
Vittorio de Sica, oameni de ar
tă și litere, cronicari cinema
tografici.

periferia

Agenția France Presse relatează 
că, între bazele militare america
ne de la Da Nang și Chu Lai ope
rațiunile pușcașilor marini ameri
cani nu au dat rezultatele aștepta
te. Forțele guvernamentale și ame
ricane au- întreprins raiduri de 
așa>zisa „curățire" a regiunii de 
coastă fără însă să fi putut desco
peri detașamentele de patrioți. Ace
eași agenție anunță că în apropie
rea orașului de coastă Quang Ngai 
două companii de patrioți au pro
vocat grele pierderi trupelor gu
vernamentale.

In provincia Quang Tin și la 
Qui Nhon, anunță agenția Asso
ciated Press, au loc, de asemenea, 
lupte la care, alături de americani, 
participă și unități sud-coreene.

La Saigon, transmite agenția Fran
ce Presse, au fost date publicității 
cifrele referitoare la pierderile tru
pelor americane și sud-vietnameze 
în cursul șăptămînii trecute. Ele 
sînt cifre record ale anului în 
curs, 1 273 de soldați guvernamen
tali și 414 americani au fost scoși 
din luptă, îndeosebi în operațiu
nile de pe plantația Michelin, în 
apropierea Saigonului, și în regiu
nea dintre Da Nang și Chu Lai. 
Pierderile în. arme și muniții sînt, 
de asemenea, considerabile.

al Partidului Socialist Unit din 
Germania. Pe ordinea de zi a ple
narei figurează raportul de acti
vitate al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., raportul cu privire la 
planul de perspectivă pînă în anul 
1970 și proiectul planului econo
miei naționale pe anul 1966.

♦ LONDRA. — Peste 1 500 de 
docheri din portul Hull (Yorkshi
re) au declarat marți o grevă în 
sprijinul revendicărilor cu privi
re la mărirea salariului. Ca ur
mare a acestei greve, s-a între
rupt încărcarea și descărcarea ce
lor circa 30 de vase aflate în 
port.

ф BONN. — La Bonn s-a 
anunțat că vizita cancelaru
lui B. F. Germane, Ludwig 
Erhard, în S.U.A. a fost a- 

' minată pentru a treia oară 
cu 24 de ore. Erhard va ple-

Evoluția navelor cosmice americane 
„6emini~6“ și „Gemini—7“

CAPE KENNEDY 15 (Agerpres).
Intîlnirea spațială dintre navele 

cosmice americane „Gemini-6" și 
„Gemini-7" a avut loc. După două 
amînări, pe poligonul de Ia Cape 
Kennedy a fost lansată miercuri, 
la ora 13,37 G.M.T., nava cosmică 
„Gemini-6", avînd la bord pe 
cosmonauții Walter Schirra și 
Thomas Stafford. La cîteva minu
te după lansare, ea s-a plasat pe 
o orbită cu apogeul de 261 km și 
perigeul de 161 km. După prima 
rotație în jurul Pămîntului, nava 
„Gemini-6" a efectuat mai multe 
manevre, pentru a atinge o orbită 
apropiată celei pe care evolua 
deja nava „Gemini-7". Distanța 
inițială de 1931 km care despăr
țea cele două nave s-a redus. La 
ora 19,34 G.M.T., NASA a anunțat 
oficial că întîlnirea spațială dintre

DAR ES SALAAM 15 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, reprezentantul din 
Dar Es Șalaam al Partidului uniu
nea poporului african Zimbabwe 
(Zapu) (partid interzis în Rhode
sia), a făcut cunoscut că subuni
tăți ale trupelor portugheze au 
fost dislocate din Mozambic în 
Rhodesia unde au ocupat poziții 
în apropierea hidrocentralei Ка- 
riba. Unitățile militare portugheze 
a declarat reprezentantul Zapu, sînt 
destinate să sprijine trupele auto
rităților centrale de la Salisbury 
dislocate în regiunea Kariba de 
la frontiera cu Zambia.

Referindu-se la starea de spirit 
care domnește în rîndurile arma- 

rhodesiene, reprezentantul Za- 
a anunțat că în ultimele zile 
de soldați rhodesieni africani 

fost arestați și duși la Salis- 

tei
pu
125
au
bury pentru refuzul de a îndeplini 
ordinele guvernultii
Smith. Alți
el, au fost 
lawayo.

rasist al lui
65 de soldați, a spus 
arestați în orașul Bu-

☆
WASHINGTON 15 (Agerpres).
Banca mondială a făcut cunos

cut că în urma încordării relați
ilor dintre Rhodesia și Zambia va 
trece la supravegherea instalați

In legătură cu situația
SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager

pres).
Partidul Frontul de acțiune popu

lară (F.R.A.P.) din Chile a adre
sat președintelui Uruguayului, 
Washington Beltran, un mesaj în 
care protestează împotriva măsuri
lor represive luate de guvernul

ca spre Washington dumi
nică în loc de sîmbătă, ur- 

, mînd ca primele întrevederi 
cu președintele Johnson să 
aibă loc la 20 decembrie.

ф ISTANBUL. — La Istanbul 
se manifestă îngrijorare pentru 
soarta navigatorului turc Sadun 
Borb și a soției sale care la 26 
august au plecat într-o călătorie 
în jurul lumii la bordul unei mici 
ambarcațiuni cu pînze. Barca a 
fost surprinsă de o furfună la 3 
decembrie, după care nu se mai 
știe nimic de ea. In prezent se 
fac cercetări pentru regăsirea te
merarului navigator.

ф BRUXELLES. — Ca ur
mare a ploilor abundente 
care au căzut zilele aces
tea în Belgia, numeroase re
giuni ale acestei țări au 
fost inundate. Aproximativ 
10 000 ha de pămînt din îm

cele două nave a fost realizată, 
ele aflîndu-se la o distanță de 30 
metri. Ultimele știri anunță că 
cele două navt cosmice americane 
— „Gemini-6" și „Gemini-7" — 
s-au apropiat la o distanță de 1,8 
m. Echipajele navelor au comuni
cat între ele și au procedat la 
luarea de imagini fotografice. Ame
rizarea navei „Gemini-6" este 
prevăzută pentru joi Ia ora 15,26 
G.M.T., la aproximativ 960 km sud 
de Insulele Bermude (Oceanul A- , 
tlantic). Nava cosmică „Gemini-7", 
lansată la 4 decembrie, își va în
cheia zborul sîmbătă.

NASA apreciază că zborul ce
lor două nave cosmice „Gemini-6" 
și „Gemini-7" a fost încununat de 
succes, constituind o etapă im»’r- 
tantă pe calea debarcării primului 
om pe Lună.

ilor și activității hidrocentralei de 
la Kariba. Banca a acordat socie
tății „Central African Power Cor
poration" pentru construirea a- 
cestei centrale electrice două îm
prumuturi în valoare totală de 
87,7 milioane dolari. Imprumutu- 
rile au fost garantate de Marea 
Britanie. Președintele Băncii mon
diale, George Woods, a cerut loc
țiitorului său, Burke Knapp, care 
va întreprinde o călătorie in Afri
ca, să examineze situația de la 
centrala electrică de la Kariba.

☆
DAR-ES-SALAAM 15 (Agerpres).
Președintele Tanzaniei, Julius 

Nyerere, a anunțat miercuri că 
tara sa rupe relațiile diplomatice 
cu Anglia. El a precizat că aceas
tă hotărîre a fost luată în confor
mitate cu rezoluția Consiliului .Mi
nisterial al O.U.A. și intră înj*vi- 
goare începînd de la miezul nop
ții de 15 spre 16 decembrie. O no
tă în acest sens a fost adresată 
înaltului comisar britanic de la 
Dar-Es-Salam. In notă se precizea
ză că, deocamdată, înaltul comisa» ’ 
riat britanic își va putea mențină- 
la Dar-Es-Salaam doi membri, du- ' 
pă cum Tanzania își menține la 
Londra un diplomat.

din Uruguay
Uruguayan prin instituirea stării 
de urgență.

Un mesaj asemănător a fost tri
mis și Partidului Frontul de stin
gă de eliberare din Uruguay
(Fidel) în care se afirmă soli
daritatea poporului chilian cu as
pirațiile maselor populare din Uru
guay.

prejurimile orașului Mons, 
la frontiera cu Franța se 
află sub apă. Nivelul rîu- 
rilor crește continuu. Mul
te provincii ale Flandrei și 
Valoniei sînt amenințate, de s 
asemenea, de inundații. i/

Уф BONN. — Cancelarul vest- 
german, Erhard, a făcut o expu
nere în fața unui grup de zia
riști, în care s-a ocupat în spe
cial de politica nucleară a R. F. 
Germane. Referindu-se Ia apropia
ta sa vizită în S.U.A. Erhard a 
declarat că convorbirile sale cu 
președintele Johnson au ca scop 
de a . facilita „găsirea unui sistem 
nuclear occidental eficace". Du
pă părerea sa, trebuie realizat 
„un sistem nuclear occidental de 
la care și Germania occidentală 
că nu rio exclusă".

SCURTE ȘTIRI
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