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Decantorul nr. 
5 de la prepara- 
ția Lupeni dat 
în folosință a- 
nul acesta

Sîmbătă s-au încheiat în Capita
lă lucrăiriile primei Conferințe na
ționale de medicină judiciară, or
ganizată de Uniunea societăților 
de științe medicaile din țara noas
tră. Timp de trei ziie, participant!'! 
— academicieni, cercetători științi
fici, profesori universitari, medici 
din țară și de peste hotare — au 
dezbătut o serie de probleme de 
mare actualitate în teoria și prac
tica medico-legală. Cele aproxima
tiv 100 de rapoarte și comunicări 
prezentate au înfățișat rezultatele 
activității de cercetare desfășurate 
în ultimii ani de specialiștii români 
în vederea creșterii conținutului 
științific al expertizei medico-lega- 
le, aportul adus de aceștia în lup
ta pentru întărirea continuă a le
galității, pentru prevenirea acci
dentelor și a infracțiunilor.

Cuvîn-tul de încheiere a lucrări
lor a fost rostit de prof. dr. Ion 
Morarii, adjunct al ministrului să
nătății și prevederilor sociale.

(Agerpres)

Vizita tovarășului 
Chivu Stoica 

în R. D. Germană
BERLIN 5. — Corespondentul Agerpres, St. De- 

ju, transmite : Tovarășul Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de .Stat ai 
Republicii Socialiste România, împreună cu ,sotja, a 
vizitat la 5 noiembrie orașul Dresda.

Oaspeții au fost însoțiți de Mihai Marin, ad
junct ai ministrului afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, de dr. ing. Nicolae Ghenea, am
basadorul României în R.D. Germană, precum și de 
Klaus Sorgenicht, membru al Consiliului de Stat- al 
R.D. Germane, de Oskar Fisther, locțiitor ăl minis
trului afacerilor externe, și de alte persoane.

La sosirea în Dresda, frumosul oraș-muzău de
numit „Florenfa de pe Elba", oaspeții au 'fost salu
tați de Manfred Scheier, primarul orașului, 1 Werner 
Krolikowski, prim-secretar al Comitetului regioftal al 
P.S.U.G., membru al C.C. al P.S.U.G., și de alte per
soane oficiale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România a vizitat orașul vechi, aflat-pe ma
lul sting al Elbei, precum și cartierele noului- oraș, 
înălțat după război. La Zwinger, minunata construc
ție în stil baroc înălțată in anii 1771—1722, care adă
postește cunoscutele Galerii de artă de la Dresda, 
oaspeților le-au fost îniățișate renumitele colecții de 
artă.

Primarul orașului Dresda și soția sa au oferit, 
apoi în cinstea înalților oaspeți români o masă la pi
torescul restaurant „Luisenhof", situat pe malul El
bei. Primarul orașului Dresda și președintele' Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste Romînia au 
rostit toasturi.

înapoierea tovarășului 
Corneliu Mănescu la București

Ministrul afacerilor externe al Republicii' Socia
liste România, Corneliu Mănescu, conducătorul' dele
gației țării noastre la cea de-a 21-a sesiune! a Adu
nării Generale a. Organizației Națiunilor Unite, s-a 
înapoiat sîmbătă după-amiâză în Capitală.

La sosire,. pe aeroportul Bănoasa,- erau prezenți 
Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de 
M liștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului ■ de 
Stat, miniștrii, adjuhcți ai ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori • din acest minister.'

‘ (Agerpres)

Constructorii de la Petrii-a depun 
multe strădanii . pentru realizarea 
sarcinilor de p-lan ce le revin pe 
acest an. Pînă acum ei au termi
nat 312 apartamente, însă, l-a în
cheierea a 10 luni din an, le-au 
mai rămas de predat 352 de aparta
mente !

Bătălia pentru terminarea la 
timp a apartamentelor antrenează 
efective însemnate de tehnicieni și 
muncitori constructori. Sub îndru- 
nfSrea maiștrilor Părăianu loan, 
Picu Stan, Tecu-ță Ioan, Aibu Cons
tantin și alții, brigăzile conduse de 
zidarii Postol-ache Dumitru, Sma- 
randa loan, Ciurică Sterie, Hadis 
Dumitru, Râdulescu M-arin, Ilieș 
Iosif, zugravii Corobae Constantin, 
Juniu Constantin, mozaicarii Beți- 
vu Dumitru, Coacă Alexandru, dul
gherii Kiș Alexandru, Gyorgy loan, 
Geamănu Mihai, și alte formații de 
meseriași au dat o bătălie aprigă 
cu timpul, reușind ca lună de lună 
să predea un mare volum de lu
crări, să înalte blocuri mîndre.

Și totuși... După zece luni nu 
s-au predat decît jumătate din a- 
partamentede planificate pe a-cest 
an! Din obiectivele restante, 2 blo
curi cuprinzînd 240 garsoniere s’nt 
în plin finisaj interior (la II acum 
se face izolația acoperișului), iar

PASIUNEA PENTRU STUDIU
In anul școlar 1965-1966 Liceul 

din Lupeni a numărat 310 elevi la 
cursurile de zi, 225 elevi la cursul 
seral și 294 la cursul fără frecvență. 
Ea sfîrșitul anului școlar amintit 
75 din cei 76 absolvenți ai clasei 
a XI-a (de la cursul de zi) au luat 
examenul de bacalaureat și 35 dintre 
elevii cursului seral. Mulți dintre 
aceștia, prezentîndu-se la diferite 
facultăți au reușit la examenul de 
admitere.

Succesele obținute în procesul in- 
structiv-educativ de către colectivul 
liceului, se datoresc, în bună parte, 
activității neobosite a comuniștilor 
care au dovedit pasiune și conști
inciozitate în munca ce li s-a încre
dințat punîndu-și cunoștințele în 
slujba pregătirii multilaterale a 
copiilor oamenilor muncii;

Studiul individual, 
baza pregătirii

Una dintre problemele mult dis
cutate în adunarea generală de da 
ie de seamă și alegeri a vizat pre- 

la unul din blocuri, E 11, se zideș
te etajul 3...

Aflațâ in pragul anotimpului re
ce, constructorii petrileni au dato
ria să-și orienteze în așa fel ac
tivitatea încît să asigure condiții 
de lucru bune pentru săptămânile 
viitoare. De aceea, toate forțele 
șantierului trebuie să fie concen
trate spre asigurare-a încălzitului 
în blocurile E 10, II, 12 pentru 
a putea lucra din plin în interior 
atît tencuitorii, cît și zugravii, mo
zaicarii, fără pericolul d-e a fi sur
prinși de un eventual îngheț. Pînă 
acum, conducerea șantierului a 
neglijat acest aspect și cu toate că 
afară temperatura a c-oborît simți
tor, în nici u-n bloc aflat în finisaj 
nu este căldură. Tot în cadrul a- 
ceștei probleme, să fie urgentată 
și montarea geamurilor la respec
tivele blocuri.

O altă categorie de lucrări ur
gente pe șantier o constituie ex
tinderea centralei termice nr. 1 cu 
încă 4 cazane, care trebuie să asi
gure căldură pentru cele 352 apar
tamente. Aici însă, lucrurile merg 
slab, parcă frigul nu ar fi sosit de-

Mihai ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

iată ce trebuie dezvoltat la elevi
gătirea multilaterală a elevilor, dez
voltarea pasiunii lor pentru învă
țătură. In cuvîntul lor tovarășii pro
fesori Popa Rozalia, Dună Elena,

Purdea Emilia, Cărăguț Sergio* Po
pescu Felicia și ceilalți, au subli
niat necesitatea orientării activității 
cadrelor didactice din școală spre 
perfecționarea metodelor de muncă, 
spre forme adecvate pentru a stîrni 
la elevi interesul pentru obiectul 
predat, dorința de. a studia, de a 
cunoaște.

— Sporirea interesului elevilor

PROIECTUL DE LE6E A PENSIILOR 
ÎN DEZBATEREA OAMENILOR MUNCII

Propuneri, sugestii
Deși a trecut o bună perioa

dă de timp de la public-area lui 
în presă, Proiectul noii legi a 
pensiilor este c-iti-t și dezbătut 
cu același interes oa în pr-ima 
zi. In cadrul dezbaterilor ce se 
desfășoară pe marginea lui în 
prezent în Valea Jiului pe lin
gă numeroase întrebări, parti
cipants au făcut și propuneri 
pentru desăvîrșiirea prevederi
lor noii legi. Publicăm cîteva 
din aceste propuneri.

® NEAG IOSIF, pensionar 
din Petroșani:

Proiectul noii legi a pensi
ilor este mult superior vechii 
legi, prin faptul că dă posibi
litate oa-menilor muncii ca, la 
dat-a pensionării lor pentru li
mită de vîrstă, să primească 
o pensie a cărei sumă să se 
apropie de salariul pe care 
l-au avut în producție. Este 
mult îmbunătățit criteriul du

pentru a dobîndi cunoștințe noi, 
stimularea dorinței lor de a se pre
găti temeinic — a relevat tov. Pur- 
dea Emilia — trebuie să se mate
rializeze într-un studiu individual 
eficient care va asigura neîndoiel
nic însușirea corespunzătoare a ma
teriei pred-ate la orele de curs.

— Profesorii diriginți — a arătat 
tov. Dună Elena — vor trebui să 
exercite un control permanent asu
pra studiului individ m] al elevului 
acasă, iar atunci cînd se simte ne
voia, să le vină în ajutor.

Subliniind importanța pregătirii 
multilaterale a elevilor, cei înscriși 
la cuvînt au cerut biroului organi
zației de bază să desfășoare o acti
vitate măi cuprinzătoare spre a dez
volta la elevi dragostea pentru lec
tură care-i ajută să-și formeze un

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. a 3-a)

pă care se stabilește cnantu
mul pensiei. Și activitatea ne
întreruptă. în aceeași întreprin
dere influențează stabilirea 
pensiei. Totuși, sînt cazuri cînd, 
din motive obiective, ornai nu 
deține acte asupra mai multor 
ani din activitatea sa, situație 
care — în cazul de f-ață — 
ar avea o influență negativă 
asupra pensionării sale. Ținînd 
se-am-a că există asemenea si
tuații, propun : Să se accepte 
stabilirea vechimii în muncă 
dovedită cu martori.

Cîteva clipe de răgaz, înainte de a pleca In mină

Mai socotesc utilă și urmă
toarea propunere: Să se ins-ti-. ,, 
tuie un procent suplimentar dej 
pensie care să se acorde'' ino-’ 15 
vaitorilor, inventatorilor,' oaffle- 
nilor muncii cu merite excep
ționale.

® UN GRUP DE MINERI 
DE LA PETRILA a formulat 4 
următoarea propunere :

Anga.j aților pensionați din 
cauza bolilor profesionale și 
care trebuie să părăsească Va
lea Jiului — ca mediu nepriel
nic sănătății lor — să li se 
considere continuitate în mun
că, dacă se angajează în pro
ducție într-o altă unitate eco
nomică, deosebită ca profil de 
cea în care au muncit pînă la 
îmbolnăvire.
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CULTURA ARTĂ
ARTA FRUMOSULUI

ÎN VIA ȚA NOASTRĂ
Prin învingerea obs

tacolelor multiple, eroul 
basmelor de pretutin
deni și povestite în toa
te limbile reușește să-Și 
gReeatcă totuși floarea 
imusculoasă, pasărea ttiă- 
taatră

Am 
meni 
alsnțit 
■i. Am pipăit 
Cedata măiastră, am stat 
Mță în față cu frumosul 
ți prezența lui m-a or- 
Mt. De altfel există o 
concordanță perfectă a 
liniilor și formelor, a cu
lorilor. Acestea pot fi 
armonizate la o treaptă 
apa de superioară incit 
se transforma într-un fe
nomen unic, care ne 
surprinde și ne incintă. 
Simțim atunci că ne a- 
ftăm față în față cu ce
va neobișnuit, că ne con
topim cu ceva rar, și 
*®»iaind frumosul, ni-1

Liniile și for-

a fericirii, 
văzut 
fericiți 

fericit

multi oa- 
și m-am 

alături de 
pasărea a-

însușim.
nțele, acordurile de cu
lori își găsesc la un mo
ment rezonanță în sen
sibilitatea noastră. Sim
țim parcă e senzație de 
sărbătoare, sîhtam stăpî- 
nilți de sentiment* laăl- 
țâtoare, sincere, pasio
nante, ne place să ve

de perfectă 
la catrința 

nu 
balada frumu-

tă dar așa 
țesătură de 
unei lăptărese, care 
observă 
șefii șoptită de arabes
curile BăâcUtor din apro
pierea șoselei. Stat ochi 
— minunate aiparate care 
transmit cele mai înăl
țătoare vteuti — care

DICȚIONAR PLASTIC
dem cum aspirația spre 
frumos, moștenită de la 
Rrămoșl, ne cucerește, ne 
satisface. Această floare 
miraculoasă se contopeș
te cu noi.

Sînt însă șl oameni 
care niciodată, nu au gă
sit timp pentru a intra 
într-un muzeu de artă, 
oare niciodată nu au se
sizat misterul incarnației 
frumosului intr-o modes-

In 
o 
de

vecinătatea 
îndeletnicire 
multe vea- 
să transmi-

lutul, piatra, urma unui 
grafit șl altele, aduce 
farmecul frumuseții în 
viața noastră de toate 
zilele.

Arid picturii și a sculp
turii, grafica șl artele 

. decorative, despre , cate 
se vorbește mult și t®- 
tuși parcă prea puțin, 
sînt izvorul unor creații 
care, prin mesajul fru
mosului ee-1 conțin, au 
menirea de a ne înnobi
la sufletele. Această 
la oare toată lumea 
de că se pricepe și 
pre oare în realitate 
așa de puțin trebuie 
mult cultivată.

@ele scrise în rîndu- 
rile de față slut glndurl 
și noțiuni pe care vom 
încerca să le lămurim în 
rîndurile viitoare ale 
acestui dicționar plastic.

Privind geometria de ciment și var, 
Coloane șl-arctMe — înrudite răsar. 
Construcții ce tete un drum Înspre stele, 
Zvîcnind din cofrag, cum din palmele mele. 
Zbetîndu-se timpul; puterea-i învinsă, 
in Ilecăra muncii o arde nestinsă. ' 
Ascult simfonia albăstruiul zbor, 
Șl simt cum alunec cu ea-n viitor.

MAR1A DINCA

I I

artă 
ere* 
dee- 
știe 
mai

nu au fost încă obișnuiți 
să vadă.

Există 
noastră 
prezentă
ouri, menită 
tă mesajul frumuseții — 
e aria frumosului. E o 
preocupare din cele mai 
modeste, dar pretențioa
să totodată, care prin 
materiale simple, însă 
valoroase ca pigmentul,

KALMAN FODOR
pictor

Filme și spectatori
In perioada scursă de la începu

tul anului, la 
iembrle" din 
tentate 1 458 
care au fost 
400 000 de spectatori.

Ih scopul popularizării 
colectivul cinematografului, în co
laborare cu Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă, a organizat 
in această perioadă 13 simpozioane, 
15 premiere festive, 8 acțiuni spe
ciale, 6 acțiuni cu tineretul școlar.

Printre filmele care s-au bucurât 
de apreciere din partea publicului 
se numără ■ „Codin", „Serbările ga

„Neamul Șoimăreștilor",

cinematograful „7 No- 
Petroșani au fost pro
ds spectacole 
vizionate de

de film 
aproape

filmelor,

„Haiducii", „Prima zi de libertate" 
eic.

Și la cinematograful „Republica" 
din Petroșanii s-au înregistrat re
zultate bune. Aici au rulat 88 de fil
me de la începutul anului, înregis- 
trîndu-Se 286 494 de spectatori. în 
acest interval de timp au fost orga
nizate și aici unele acțiuni Intere
sante cu filmul. Dintre filmele care 
au atras un număr mai mare de 
spectatori au fost : „Misiune extraor
dinară'.', „M-îine Mexicul", „Oalee 
Victoriei", „Duminică la ora 6".

Frizerul Szilagyi... 
la o seară de dans

lante",
I, CHIRAȘ 

muncitor tipograf

I

Niu de mult, la clubul munci
toresc din Petriila, a fast organiza
tă q seară de dans pentru tineret. 
Acțiune lăudabilă, în cadrul că
reia tinerii își petrec plăcut câ
teva ore, seara de dans a fost um
brită de atitudinea huliganică a unor 
tineri în frunte cu frizerul Szilagyi 
Alexandru oare au provocat scan
dal, au lovit oameni, au adus pa
gube materiale clubului. „Asul 
scandalurilor" — Szilagyi Alexan
dru, din mîn-a căruia , n-a lipsit nici 
uh moment sticla de bere, a lovit 
brutal doi oameni, spărgând tot
odată geamurile la 
tratea în club. Cu 
scos afară din club 
organele de miliție,
în aceste acțiuni are aliiați tineri 
de seama lui.

Cred că atât conducerea Coope
rativei meșteșugărești jiul, orga
nele de miliție, opinia colectivă pot 
să-l oprească pe acest tânăr din 
pornirile lui scandaloase, să-l aju
te de a intra în rîndul tinerilor 
cinstiți și demni.

ușile de la in- 
greutate a fost 
și anchetat de 

E regretabil că

PE ECRANELE PETROȘANENE
Y O Y O"

B un film

univers, 
abstract, 
vesel al

tandrețe, delicatețe și sensibilitate. 
Elaborarea savantă, minuțioasă a 
fiecărui gag vizual sau sonor, sub
liniază fără îndoială expresia umo
rului fin al cânticului francez. El 
vrea să ne ofere o imagine asupra 
lăcomiei și vrea să ne facă să me
dităm asupra absurdității ei. Ceea 
ce a vrut și de altfel a reușit să 
reiasă din filmul său este o fa
bulă cu următoarea morală: „feri
cirea nu constă în bogăție"...

NICOLAE gogelescu
corespondent

E noapte senină, tăcerea 
Se așterne pe albastrele mări 
Doar gindul își cearcă puterea 
scurtând neaitrștteie zări.

Șl-n spațiu înalță spre stele 
■ O scară cu trepte de jar

Să treacă prin 
Pe tire de aur

In pulberea văii de lapte 
Pitit după o umbră de stea 
Ascultă celestele șoapte 
Ce tulbură liniște* grea.

■pte de țar 
boltă ia sie 
lunar.

tulbură liniște* grea.
„Priviți spune
Slut nouă surori și din toate
Pe una micuță bizară
AM mii de steluțe în noapte 

uită la Venus șl Marte 
cind eu le știu existtnd

io arte

steaua polară

Te 
De
Se-nvîrt dMr, sterile și 
Străine de orișice glnd.

Dar na tot mereu cercetează 
Și moartea încet 
Puterea o scoate 
Și naște a vieții 

lax astăzi pe cerul terestru 
Materia-n mii de seîntei 
O sparge un inate maestru 
Stăpîn pe destinele ei".

Fiorul ce trece prin spații 
M6 face să cred Că sînt zeu 
Cind cerul în mii de ovații 
Ii striga pămtntului meu.

Fii mîndră planetă, căci spațiul 
E plin azi de faclele-ți vii 
Ce poartă spre aștri mesajul 
Vieții: Mindria de a ști.

o răpune 
din rază 
minune.

ALMA S.

Două lucrări interesante
La Baia M«e au ieșit de sub tipar 

două lucrări editate de muzeul re
giunii Maramureș : „Șantierul arheo
logic din Cuhea'' și „Materiale da
cice din necropola și așezarea de la 
Glumești", Aceste două monografi, 
prezintă amplu materialul arheolo 
gic scos la iveală în urma săpătu 
rilor efectuate, conțin schițe șl re
produceri ale terenului cercetat si 
obiectelor descopi 
zuffiate în limbile 
mană.

Prima dintre lucrări, semnată de 
dr. Radu Popa și muzeograful mara
mureșean Mircea Zdroba, pune la 
îndemîna specialiștilor din domeniul

.erite, precum și re- 
franceză și ger-

j

isteriei medievale a României o se
rie de date noi în legătură cu cen
trul voievodal de ta Cuhea, din se
colul XIV. întărind afirmațiile docu
mentelor istorice cunoscute pînă 
acum, cercetările și interpretarea lor 
furnizează dovezi atestând existența 
aici a unui voievodat maramure
șean, condus de Bogdan, fost voie
vod al Maramureșului în 1343.

Cealaltă lucrare, semnată de dr. 
Horațiu Crișan, cercetător princi
pal al Institutului de istorie din 
Cluj, este menită să contribuie la 
duci darea problemelor pe care le 
rilică antichitățile celtice din spa 
tluf carpato-dunărean. (Agerpres)

CĂMINELE CULTURALE IN PERIOADA DE IARNA

Acțiunea filmului „YOYO", 
producție a studiourilor cinemato
grafice franceze, ce va rula de 
mîine la cinematograful „Republi
ca” este plasată in „frumoasa epo
că * filmului mut" din 1925 cu un 
epilog care se va petrec» cu 10 
ani mai târziu. YOYO prezintă un 
întreg decor, un întreg 
Personajul ca atare este 
este un simbol.
cfcul scenarist, regizor și interpret 
principal este Pierre Etaix, 
din cel mai celebri comici de film 
contemporan. Pietre Etaix, care are 
în prezent 37 de ani a realizat trei 
filme de lung metraj t „Îndrăgosti- 
tul", „Olt timp ești sănătos" și 
„YOYO" în care a Interpretat șl 
roiurile principale. In ultimul fiîm, 
de altfel ca șl în celelalte, Pierre 
Etaix desfășoară o sclipitoare suc
cesiune de gaguri... impregnate de

unul „ȚARA FER C1RII
Incepind de mi ine, ecranul 

nematografulul „7 Noiembrie" 
oferă spre vizionare o peliculă 
liană. Este vattba de filmul „Tara 
fericirii”, în care vom avea oca
zia să urmărim o serie de artiști 
de seamă ai cinematografiei italie
ne, cunoscuțl publicului din filme
le italiene vizionate.

ci
ne

ita-

In clișeu: G secvența din filmul „Yeyo"

> Perioada de iarnă este cea mai 
propice pentru intensificarea activi
tății de culturalizare și educare a 
oamenilor muncii de la sate. Ținînd 
seama de aceasta, Comitetul pen
tru cultură și artă Petroșani, sfatu
rile populare orășenești șl comunale 
au luat o serie de măsuri, încă din 
lunile de vară, în vederea pregătirii 
așezămintelor culturale pentru sezo
nul de iarnă. La multe dintre aces
tea s-au efectuat lucrări de amena
jări și reparații curente și au fost 
asigurate cu combustibilul necesar. 
Amintim în acest sens căminul cul
tural și biblioteca comunală din Is- 
croni, care 
de scaune 
din Bănița,

Cu toate
zultate bune, 
și cămine culturale cărora nu li 
acordat aceeași atenție, 
biblioteca comunală din 
s-a reparat conducta de 
chiuveta nu s-a montat
La căminul din Jieț nu s-au executa' 
reparațiile 
nîndu-se în 
dantă, lingă 
preconizate
teii situații să prindă viață. La Cîm- 
pul lui Neag noua sală a căminului 
cultural nu s-a terminat nici < 
acesta și probabil că lucrările 
mai dura luni de zile. Căminul 
tural din Dealul Babii se află 
tr-o situație necorespunzătoare, 
cesitînd reparații capitale. Consi-

Cornel HOGMAN
secretar al Comitetului orășenesc 

pentru cultură și artă 
Petroșani

va primi în curînd și 100 
noi, căminele culturale 
Cimpa și Bărbăteni.

că s-au obținut unele ie
rnai există, biblioteci 

s-a 
la 

nu 
i-ir

Astfel, 
Cimpa 
apă, 

în perete

solicitate, acesta menți- 
aceeași stare degra- 
bufet, fără ca măsurile 

pentru rezolvarea aces-

anul
vor 
cul- 

i în
ne-

derind necesar să se construiască 
lîngfi școală, deci în centru, un că
min nou, care să asigure condițiile 
necesare pentru buna desfășurare a 
activităților culturale, cu sală de ci 
nematograf, bibliotecă etc.

Față de aceste unități grija sfatu
rilor populare a fost mai slabă. De 
exemplu, Sfatul popular Vulcan nu 
a rezolvat nici tn prezent problema 
căminelor culturale din Corcești ș: 
Paroșeni care, prin sistematizarea 
orașului, au fost „înghițite" de noile 
construcții moderne. De asemenea. 
Sfatul popular Petrlla trebuie să 
treacă de urgență la mutarea că
minului cultural din Jieț de lîngS 
bufet.

Slabă preocupare a manifesta1 si 
Comitetul pentru cultură și artă ca
re nu s-a străduit să rezolve aceste 
stări de lucruri. In atenția noastră 
va trebui să stea rezolvarea proble
melor amintite mai sus și în primul 
rînd asigurarea unităților cu mobi
lier, cărți, aparate de radio și tele 
yizoare, instrumente și costume pen
tru formații.

Pentru îmbunătățirea activității că 
minelor culturale comisia pentru răs
pândirea cunoștințelor culturaTști- 
intifice a reorganizat brigăzile

științifice care în perioada de iarnă 
își vor intensifica activitatea de de
plasare la sate, contribuind efectiv 
la educarea cultural-științifică a oa
menilor muncii. ~ Paralel cu grafi
cul de deplasare a brigăzilor ști
ințifice s-a întocmit și graficul de 
deplasare a conferențiarilor care vor 
expune materiale din domeniul 
științelor naturii, zootehniei, medi
cine!, probleme economice și poli
tico. O atenție deosebită se va a 
corda dezbaterilor publice pe mar
ginea unor documente de partid și de 
stat. Proiectul de lege privind a- 
cordarea pensiilor de asigurări so
ciale de stat și a*pensiei suplimen
tare — dezbateri ce se vor desfășura 
la toate căminele culturale pe baza 
unui plan de acțiune întocmit în 
acest scop. La realizarea acestor 
dezbateri îs’ vor aduce contribuția 
un număr însemnat de juriști, me
dici, cadre didactice.

Activitatea de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice va fi 
orientată înspre oopularlzarea în 
continuare a sarcinilor reieșite din 
documentele celui de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Pentru bibliotecile comunale și să
tești, sînt prevăzute măsuri care să 
contribuie la a largă difuzare a căr
ții în mase. încă în perioada de 
vară, bibliotecile au fost înzestrate 
ou 2 838 Cărți noi, în valoare de 
14 930 lei din fondul de stat, S-au co
mandat rafturi și dulapuri noi pentru 
depozitarea cărților. Bibliotecile aii



DOUĂ LUNI 
HOTĂRÎTOARE

(Urmare din pag. 1)

ja! Pînă acum nu s-a montat nici 
un cazan, construcția coșurilor de 
fum se află la fundație, iar la ins
talația de transport pentru alimen
tarea cu cărbune a centralei ter
mice s-au turnat numai fundațiile 
buncherului și piciorului de sus
ținere a estacadei de transport’!

Pe șantier se stă prost și Cu a- 
menajarea drumurilor de acces, că
minelor de vizitare, canalelor ter
mice.

Urgentarea finisajelor interioare 
poate avea loc în prezent numai 
în cazul cînd blocul este închis cu 
geamuri, are căldură din belșug, 
există lumină ca să se poată lucra 
pină seara târziu sau în schimburi, 
este asigurată aprovizionarea cu 
apă (în special apă caldă necesară 
tencuitorilor), există drumuri bune 
de acces ce materialele necesare 
să fie aduse cât fnai la îndemâna 
echipelor de finisare.

Iată probleme de primă urgență 
care trebuie rezolvate cu precăde
re de conducerea șantierului Pe- 
trila. Prin asigurarea condițiilor ne
cesare constructorii finisori pot lu
cra din plin, cu maximum de randa
ment, pentru realizarea în timpul 
atât de scurt de 2 luni a celor 352 
locuințe noii I

Este o sarcină posibilă dar tre
buie create condiții optime pentru 
realizarea ei.

NOTĂ

CERERE DESCHISA
Tovarășe șef al autobazei 

T. A. Petroșani,
Subsemnatul... Pardon ! Scu- 

zați-mă, tovarășe șef, că am 
început să cer numai pentru 
mine, dar afară de mine sini 
încă multi locuitori din Petro
șani, care vor să ceară apro
barea dv. pentru restituirea 
sumei de 100 lei, ce le-a fost 
reținută drept garanție la e- 
tectuarea transporturilor cu 
mașinele autobazei. Totuși, 
cum să incep a scrie cere
rea ? Aha, am găsit I

Subsemnații locuitori ai ora
șului Petroșani, care am de
pus garanție la autobaza T.A„ 
vă rugăm să binevoiți a ne 
scuti să scriem cereri, sau a 
interveni pentru motivarea zi
lelor pe care ie pierdem de 
la serviciu, umblind cu cere
rile în mîini, fie pe jos, fie cu

fost îndrumate spre organizarea u 
nor acțiuni bogate în conținut pen
tru atragerea unui număr sporit de 
cititori. Se vor organiza standuri de 
Cărți.

Pentru „Luna cărții la sate" sînt 
prevăzute acțiunii de amploare ca : 
procese-literare, simpozioane, șeză
tori și seri literare, conferințe, recen 
zii și prezentări de cărți. In cadrul 
acestei manifestări cu cartea vor fi 
invitați scriitori și oameni de cul
tură care să vorbească în fața citi
torilor.

In ceea ce privește mișcarea ar
tistică de amatori s-au luat măsuri 
pentru desfășurarea concursului re- 

P~' gional cu formațiile teatrale și pen
tru participarea formațiilor muzical- 
coregrafice Ia cel de«al VII-lea Con
curs republican al formațiilor artis
tice de amatori, se vor face schim 
buri între formațiile de la cămine -'I 
cluburi.

In această perioadă se va acorda 
o atenție deosebită activității brigă
zilor artistice de agitație în vede
rea pregătirii și prezentării unor 
texte axate pe sarcinile de produc
ție, educație socialistă și alte pro
bleme de actualitate, realizate într-o 
formă artistică corespunzătoare. Pen
tru instruirea formațiilor artistice 
de amatori se vor repartiza actori de 
la Teatrul de stat și profesori de la 
Școala populară de artă. Pentru va
lorificarea folclorului local și păs
trarea tradițiilor în costumație, dan
suri, fluierași, cîntece și strigături, 
se va organiza un festival folcloric 
la care vor participa toate căminele 
culturale din Valea Jiului. Faza oră

ALEGERI IN 
ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

(Urmare din pag. 1)

vocabular bogat. De asemenea, au 
arătat comuniștii, se impune ca ele 
vii să fie deprinși a dti Ziarele pen 
tru a fi la curent cu impetuoasele 
ttansformări ce au loc necontenit în 
patria noastră.

Colaborarea eu familia
— Numai o muncă stăruitoare la 

care să fie antrenați toți factorii ce 
influențează educația va duce la 
rezultatul dorit — a precizat în eu- 
vîntul său tov. Popa Rozalia. Acest 
lucru însă nu se poate realiza deeit 
prin antrenarea părinților, a orga
nizației W.T.C. în această acțiune de 
îmbunătățire a studiului individual 
al elevilor.

— Tot solicitând ajutorul părinți
lor — a spus tov. Popescu Felicia, 
vom putea îmbunătăți disciplina în 
școală care, la unele clase lasă de 
dorit.

In cuvîntul rostit în încheierea 
discuțiilor tovarășul Dan Vaier, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, a făcut cîteva reco-

autobuzul de la autoexpediția 
din Petroșani pină la Isivezeni, 
unde se află birourile dv. 
pentru a ni se restitui banii 
noștri, opriți drept garanție. 
Și Încă ceva, modest: dacă 
lotuși slntem nevoifi să facem 
drumurile amintite, cel puțin 
să ne aprobați decontarea bi
letelor pe care le plătim Ia 
cursa Antnoasa—Petroșani ca 
să ajungem pină la dv.

Recompensă pentru nervii 
consumați, nu cerem. Sperăm 
insă că dorința noastră jnsti- 
ticatâ va primi rezolvarea cu
venită. Sau, dacă doriți, vă 
oferim noi o sugestie: Simpli
ficați procedeul de restituire 
a garanțiilor depuse cu oca
zia efectuării transporturilor.

Pentru conformitate
M. BARA

șenească a festivalului folcloric se va 
desfășura în luna mai 1967.

In legătură cu activitatea cinema
tografelor săteștii, sînt prevăzute mă
suri pentru creșterea numărului de 
spectatori. In acewt scop s-au repa
rat aparatele cinematografice pe 
bandă îngustă și au fost zugrăvite 
sălile de spectacole. Pentru atrage
rea spectatorilor se vor organiza 
concursuri „Cine știe răspunde'' — 
simpozioane, prezentări festive de 
filme, recenzii etc.

In vederea bunei organizări a 
„Festivalului filmului la sate", ce 
se va desfășura în perioada decem
brie 1966 — februarie 1967 se va 
întocmi un plan de acțiune special 
în colaborare cu secția de cinefi- 
care. Pentru îndeplinirea sarcinilor 
în munca politică cu filmul, secția 
cinematografică a organizat la înce 
putui lunii noiembrie o consfătuire 
cu responsabilii și operatorii cine
matografelor săteșii, la care s-au 
dezbătut aceste probleme.

Pentru buna desfășurare a întregit 
activități culturale se vor realege 
consiliile de conducere — pînă la 
data de 15 noiembrie a.c.

Comitetul 'pentru cultură și artă 
va organiza în cursul lunii decem
brie un seminar cu toți activiștii cul
turali de Ia sate în vederea pregă
tirii lor profesionale pentru buna 
desfășurare a activității în perioada 
de iarnă.

Se impune ca o necesitate ime
diată reactivizarea tuturor formați
ilor artistice de amatori de la că
minele culturale pentru a traduce în 
viață obiectivele propuse în lunile 
care urmează.

Pasiunea pentru studiu - 
iată ce trebuie dezvoltat la elevi
mandări prețioase noului birou al 
organizației de bază, comuniștilor. 
Vorbitorul a subliniat că, sub condu
cerea biroului organizației de bază 
membrii de partid, organizația U.T.C. 
din școală sînt chemate să desfă
șoare o activitate cuprinzătoare, in
teresantă, cu un bogat conținut edu

Măsurile și-au dovedit eficiența
De la începutul anului și pină 

acum, colectivul minei Lupeni a ex 
tras 20 000 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. La acest succes 
și-a adus contribuția și colectivui 
sectorului de transport. Despre a- 
ceăstâ contribuție, despre activitatea 
desfășurată de organizația de bază 
nr. 12 A care numără 60 de co
muniști, ne-a relatat corespondentul 
voluntar Mica Avram,

Pe arterele subterane ale celei 
maț mari mine din Valea Jiului se 
scurg zilnic mii de tone de cărbune, 
se face aprovizionarea brigăzilor de 
mineri cu vagonete goale și mate
riale. Desfășurarea transportului în 
bune condițiuni se datorește măsu
rilor luate de conducerea tehnică a 
sectorului. Ținînd seama de suges
tiile organizației de partid, conduce 
rea sectorului a extins sistemul de 
muncă în acord, in circuitul au
tomat, la puțurile de extracție Cen

Exemplul mobilizator 
al comuniștilor

Șurile mereu flămînde ale foca
relor din casa cazanelor Termocen
tralei din Paroșeni înghit cantități 
imense de cărbune. Aprovizionarea 
lor ritmică cu cărbune este asigu
rată de muncitorii din secția com
bustibil, Avînd în frunte comuniști 
harnici, colectivul secției se achită 
cu cinste de sarcinile ce-i revin. A- 
ceasta nu înseamnă insă că nu mai 
sînt și lipsuri. Unii muncitori absen
tează nemotivat de la serviciu, iar

O. C. L. ALIMENTARA
ANUNȚĂ

Pentru o mai bună deservire a populației din 
orașul Petroșani, O.C.L. Alimentara a introdus sis
temul de aprovizionare la domiciliu cu mârfuri a- 
limentare, pe bazâ de comenzi telefonice sau 
verbale, incepînd cu data de 5 noiembrie 1966.

Selicitanții se pat adresa zilnic la magazinul 
nr. 18 Petroșani, cu autoservire, din str. Republi
cii hr. 3, la telefon 256 între orele 6,30 — 12 
și 14 — 19, urmînd ca livrarea mărfu
rilor sâ se efectueze în ziua urmâtoare între o- 
rele 8 — 15, dupâ preferința.

Pentru prestarea acestor servicii, se perce
pe o cotă de cheltuieli de 3 la sută la prețul 
de vînsare.

Valoarea unei comenzi minime este de lei 50.

Sezonul de vînătoare la iepuri 
începe la 20 noiembrie
Comitetul Filialei 
de Vînătoare și Pes
cuit Sportiv Petroșani 
aduce la cunoștință 
membrilor vinători că. 
potrivit ordinului nr 
11 068/966 al A.G.V.P.S. 
vinătoarea la iepuri se 
va deschide numai la 
data de 20 noiembrie 
a.c. și numai în sco
pul realizării sarcinilor 
de plan. După realiza
rea cifrelor de plan, se 
va da posibilitate și 

membrilor vinători să 
recolteze vinat Și pen
tru uzul personaj.

Vinătoarea se face 
numai în colectiv și pe 
bază de autorizație eli
berată de conducerea 
filialei. La o vînătoare 
pot participa pînă la 
25 membri vinători.

Se menționează că 
in jurul localităților 
din Valea Jiului este 
permisă vinătoarea cu 
data de 20 noiembrie

cativ, menită să contribuie la for
marea trăsăturilor proprii construc
torilor socialismului. In această ac 
tivitate susținuta vor trebui atrași 
și părinții elevilor spre a-și aduce 
aportul la pregătirea multilaterală 
a copiilor lor, la formarea lor ca 
cetățeni demni.

tru și Ștefan, a acordat o mai mare 
atenție reperării și întreținerii lo
comotivelor și vagonetelor.

Măsurile luate, completate de 
creșterea gradului de conștiință al 
fiecărui muncitor, de entuziasmul 
colectiv, au contribuit la mărirea 
considerabilă a coeficientului de ru
lare a vagonetelor, la o aprovizio
nare mai ritmică a sectoarelor pro
ductive și a celui de investiții cu 
vagonete goale și materiale.

In vederea îmbunătățirii cohtinue 
a activității ‘sectorului, noul birou 
al organizației de bază și-a stabilit 
să se preocupe în permanență de 
ridicarea nivelului politic-ideologic 
al comuniștilor, de întărirea rându
rilor organizației tie bază prin pri
mirea de noi membri de partid, de 
îndrumarea conducerii tehnico-admi 
nistratlve, a sectorului în rezolva
rea sarcinilor economice.

lipsa de piese de schimb la maca
rale îngreunează procesul de pro
ducție. Deficiente s-au manifestat și 
în desfășurarea învățfimîntului de 
partid CU prilejul adunării generale 
de dare de seamă și alegeri, ne-a 
relatat în scrisoarea sa corespon
dentul voluntar Bozu Gheorghe, co
muniștii au arătat cu curaj aceste 
lipsuri, făcînd totodată noului birou 
propuneri concrete menite să ducă 
la remedierea lor.

a.c. pentru uzul perso
nal, în zilele de dumi
nică, dar numai în co
lectiv.

Membrii filialei care 
doresc să ia parte la 
vinătoarea din 20 no
iembrie pe terenurile 
de la țară se vor în
scrie la biroul filialei 
pină în Ziua de 18 no
iembrie a.c.

Nerespectarea regu
lilor de vînătoare se 
sancționează conform 
dispozițiilor în vigoare.

TELEVIZIUNE
6 noiembrie

8.30 Ora exactă. Gom va fi 
vremea ?;

8,32 Pentru noi, femeile (
9,15 Emisiune pentru copii și 

tineretul școlar ;
Teatrul de păpuși din 
Iași prezintă sceneta „Cu 
cățelul și pisica pirin pă
dure" de Umo Leieș ; 
Studiou 1 pionierii or.

10.30 Emisiune pentru sate,- 
12,00 închidere- emisiunii;
12.45 Fotbal: Se va transmi

te de la stadionul „23 Au
gust" din Capitală în
tâlnirea dintre echipele 
Rapid — Universitatea 
Cluj.

14.30 Steaua — Știința Craio
va i

16.30 Concert.
18,00 Magazin... duminical;
19,00 Telejurnalul de seară,
19,10 Tara noastră-i mîndră 

floare — spectacol fol
cloric susținut de Ansam
blul artistic de' stat „N. 
Bălcescu" din Craiova;

19,40 Metnoria caselor: TM- I 
ian Demelrescu ;

20,00 Moartea Unui... comis vo
iajor — emisiune de va
rietăți ;

22,05 FÎIim : Monumente de ar
tă din Moscova ;

22.45 Telejurnalul de noapte;
22,55 TeJespar-t ,-

7 noiembrie
In jurul orei 9,00 — trans

misiune de la Moscova:
Parada militară și demons

trația oamenilor muncii cu pri
lejul zilei de 7 Noiembrie.

PROGRAM 
DE RADIO

7 noiembrie

PROGRAMUL I. 6,25 Pro- . 
gram muzical de dimineață;
6,45 Salut voios de pionier ; 
7,00 RADIOJURNAL; 7,15 Gin
tă fanfara; 7,30 Muzică ușoa
ră ; 8,00 SUMARUL ZIARULUI 
„SCÎNTEIA"; 8,10 La-nceput 
de săptămână, cântec, joc și 
voie bună; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului,- 9,35 Taraful coope
rativei agricole de producție 
din Firiteaz, regiunea Banat; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI i 
10,03 Cîntece pentru copii de 
Ion Hartulary-Darclee; 10,15
Melodii populare interpretate 
la diferite instrumente; 10,30 
ROZA VINTURILOR ( 10,55
Din istoria simfoniei; 11,20 I 
Afiș radiofonic; 11,30 Cîntece I 
fără vîrstă; 11,45 Intprpreți de | 
folclor: Achim Nica și Aurel I 
Gore; 12,00 BULETIN DE | 
ȘTIRI; 12,10 Duete din opere- î 
te; 12,30 SSptămîna muzicii j 
sovietice; 13,15 Muzică ușoa- 

I râ de Viorel Doboș ; 13,30 Mu
zică populară' cerută de ascul
tători ; 14,00 BULETIN DE
ȘTIRI; 14,08 Răsfoind albumul 
melodiilor de estradă; 14,40 
Arii din operete; 15,00 Mu
zică populară pe discuri „E- 
lectrecord'1; 15,20 Anunțuri și 
reclame,- 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL 
Sport. 16,15 De la un disc la 
altul; 16,30 LECTURA IN FOI
LETON PENTRU TINERII AS
CULTĂTORI ; 16,40 Balade și 
jocuri populare; 17,00 Săptă- 
mina muzicii sovietice: muzi
că ușoară ; 17,15 Folclor muzi
cal ; 17,35 Muzica și poezia; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI ; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,15 Varietăți muzicale; 18,40 
RITMURILE CINCINALULUI; 
19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Concert 
de melodii românești; 20,00
RADIOGAZETA DE SEARA; 
20.20 Scurt program de fnelo- 
dii românești; 20,30 TEATRU 
RADIOFONIC; 21,33 Din suc
cesele muzicii ușoare; 22,00
RADIOJURNAL. Sport; 22,20
Jazz de ieri Și de azi ; -22,45 
Piese corale clasice; 23,00 Di
vertisment muzical; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.
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întrevedere
Mircea Malița — 
Lujo Toncic

NEW YORK 5. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae 
transmite : Mircea Malița, 
al ministrului afacerilor 
șeful delegației române la

Adunării

O.N.U Q Sancționarea unor rezoluții și recoman* 
dări elaborate în comitete

• In dezbaterea Comitetului Politic *— pro* 
blema dezarmării

Ionescu, 
adj unct 

externe, 
lucrările 

sesiunii Adunării Generale a 
OjW, a avut sîmbătă o întreve
dere cu Lujo Toncic, ministrul de 
externe al Austriei.

. Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare . la lucrările 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., precum și la aplicarea re
zoluției „Acțiuni pe plan regional 
în: vederea .îmbunătățirii relațiilor 
de , bună vecinătate între state 
ropene aparțiinînd unor sisteme 
cial-politice diferite", adoptată 
cursul sesiunii trecute.

Mircea Malița a participat la 
dejun oferit de reprezentantul per
manent al .Austriei la O.N.U., Kurt 
Waldheim, în onoarea ministrului 
de. externe al acestei țâri.

NEW YORK 5. — Trimisul spe
ciali Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite: Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a întrunit vineri du.pă- 
am.iază, pentru a sancționa o se
rie de rezoluții și recomandări e- 
laborate de

Astfel, a 
comitetului 
cu privire
al turismului'', printre ai cărei ini
țiatori și coautori se numără și Ro
mânia. Rezoluția prevede declara
rea anului 1967 ca „An internațio
nal al 
țărilor 
cesare 
lui' în
curs de dezvoltare.

De asemenea, adunarea 
a adoptat cu 110 voturi pentru, u- 
nul împotrivă și o abținere, rezo
luția vizând „renunțarea de către

comitetele ei principale, 
fost adoptată rezoluția 
economic și financiar 
la „Anul internațional

■*

eu- 
so- 
in

un

turismului", și cere tuturor 
să întreprindă măsurile ne- 
pentru dezvoltarea 
lume, în special în

turismu- 
țările în

generală

Acad. Iorgu Iordan distins cu titlul 
de doctor „Honoris Causa“ 
al Universității din Montpellier

PARIS 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te: Cu prilejul deschiderii anului 
universitar 1966—1967, Ia Montpel
lier a avut loc solemnitatea decer
nării titlului de doctor , Honoris 
Causa" al Universității din Mont
pellier academicianului Iorgu Ior
dan.

Prezentînd 
fică a acad, 
buția sa în

personalitatea științi- 
Iorgu Iordan, contri- 

domeniul lingvisticii,

prof, M. Navratil a evocat priete
nia franco-română, reamintind că 
tot la Montpellier, în 1878, poetul 
român Vasile Alecsandri a primit 
din mina poetului Frederic Mistral 
Marele

Apoi,
pellier,
omului

premiu al poeziei.
rectorul Universității Mont- 
prof. G. Richard, a remis 
de .știință român diploma și

însemnele titlului de doctor 
noris Gausa".

„Ho-

state la acțiunii de natură să împie
dice încheierea unui acord cu pri
vire la neproliferarea armelor nu
cleare". Rezoluția cheamă statele 
să nu întreprindă acțiuni care să 
stânjenească încheierea unui tratat 
de neproliferare a armelor nuclea
re, tratat care să fie în conformi
tate cu recomandările formulate de 
Adunarea Generală în cursul se
siunii trecute.

In încheierea ședinței, adunarea 
a adoptat raportul comitetului ad- 
hoc de experți pentru examinarea 
finanțelor Organizației Națiunilor 
Unite și a agențiilor sale speciali
zate.

dezbaterile în 
continuă dis- 

problemei ne
nucleare. Au 
acum două

In Comitetul Politic al Adunării, 
unde se desfășoară 
problema dezarmării, 
cuțiile pe marginea 
proliferării armelor 
fost prezentate pînă
proiecte de rezoluție, unul — ela
borat de 44 de state neutre — cere 
Adunării Generale să invite pute
rile nucleare să dea garanții că nu 
vor folosi și nu vor amenința cu 
folosirea armelor atomice împotriva 
statelor care nu dețin aceste ar
me, iar cealaltă — elaborată de Pa
kistan, Jamaica și Arabia Saudită 
— recomandă convocarea unei con
ferințe a statelor nucleare.

Lupte violente între patrioți 
și trupele americane

Primele ravagii ale
LONDRA 5 (Agerpres). — Iarna 

face primele ravagii în Europa. Si
tuația este dramatică în întreaga 
Italie, unde, datorită furtunilor și 
ploilor, intermitente, s-au produs 
Cele mai mari inundații cunoscute 
vreodată. Cel puțin 13 șosele prin
cipale și zeci de drumuri secundare 
sfat blocate datorită inundațiilor și 
prăbușirilor de teren. Celebrul o- 
raș al Renașterii, Florența, și mi: 
de kilometri pătrați din Italia cen
trală se află sub apă. Fluviul Arno. 
cu aproximativ trei melri deasupra 
nivelului său obișnuit, și-a revăr
sat apele pe străzile Florenței, aco
perind Piazza del Duomo si Piazza 
San Marco.

. Veneția se află acoperită cu un 
strat de apă de un metru, iar Piaz
za San Marco este traversată de 
gondole. Un mare număr de fami
lii și-au părăsit locuințele. Zeci 
alte localități din Toscana sînt,

de 
de

■PARIS 5 (Agerpres). — La 
noiembrie I reprezentanții

iernii in Europa
asemenea, inundate, legăturile 
fonice și telegrafice cu restul 
fiind întrerupte.

. rapoarte sosite la Ministerul 
Interne italian, au fost înregistrați 
pînă acum 13 morți. 
ții s-au produs și în 
iar orașul Modena a 
energie electrică.

Toate șoselele care 
de Austria au trebuit 
se, iar întregul trafic 
cele

In 
frig, 
borîț 
scăzut pentru 
încoace. Cel 
și-au pierdut 
lui.

Zăpada a căzut în cantități abun
dente în Olanda și în sudul An
gliei. Primele două avalanșe ale 
acestei ierni au provocat în Elve
ția victime omenești. Trei munci
tori- de la construcția unui baraj 
situat în apropiere de localitatea 
Lokmanier, din sudul Elveției, au 
pierit acoperiți de avalanșă. In a- 
propiere de Airolo, 18 oameni 
fost prinși de o avalanșă, dar 
putut fi salvați.

tele-
țării

Potrivit primelor 
de

Mari inunda- 
nordul Italiei, 
fost lăsat fără

leagă Italia 
să fie închi- 
rutter dintre 
întrerupt.două țări a fost

Franța, bîntuită de un val de 
mercurul termometrelor a co- 

vineri la nivelul cel mai 
această dată din 1873 
puțin șase persoane 

viața din cauza frigu-

au
au

Această bază france- 
o suprafață de 13 000 
Biscarosse și Mimi- 

să o înlocuiască pe 
Ham-

4 
presei 

franceze au fost admiși pentru pri
ma oară să viziteze noul centru ex
perimental de lansare a rachetelor 
de la Landes, 
ză care ocupă 
hectare între 
zer . urmează
cea de la Colomb Bechar 
maguir (Sahara) pe care Franța va 
trebui să o evacueze pînă la 1. iu- 
lle 1967, în urma acordurilor fran- 
co-algeriene semnate la Evian. Po
trivit . relatărilor agenției France 
Presse, noul centru experimental 
francez de lansare a rachetelor a 
costal pînă în prezent 500 milioane 
franci. Numărul angajaților se ri
dică la 2 000, urmînd ca la termi
narea -lucrărilor, în 1970, efectivul 
specialiștilor și tehnicienilor noii 
baze să ajungă la 3 000 persoane, 
dintre care 2 000 de civili și 1 000 
militari.

SAIGON 5 (Agerpres). — In pro
vincia Tay Ninh, situată la fron
tiera cu Cambodgia, au aVut loc 
sâmbătă lupte violente între pa
trioți și trupele americane aparți
nând diviziei a 25-a de infanterie, 
sosite în ajutorul brigăzii de infan
terie ușoară de la baza Tay Ninh, 
atacată în mai multe rînduri vineri 
de patrioți. Regiunea, relatează co
respondentul agenției Associated 
Pless, este cunoscută ca un puter
nic centru de acțiune al patrioților. 
fapt ce a determinat concentrarea 
în ultima vreme a unor însemnate 
efective americane și „aliate". Un 
purtător de cuvînt al Comandamen
tului militar american a anunțat că 
în cursul violentelor lupte ce au 
loc începând de viitori dimineața în 
apropierea localității Tay Ninh, for
țele armate americane au suferit 
pierderi în oameni și arme.

Pierderi serioase au 
semenea, înregistrate 
părți în luiptele ce au 
neri în provincia Vinh Long,

fost, 
de 
avut

de a- 
ambele 
loc vi- 

diin
delta fluviului Mekong, la numai 
100 km sud-est de Saigon.

La Paris a fost dată publici
tății o declarație cu privire la 
războiul din Vietnam, semna
tă de numeroși profesori uni
versitari din Japonia, S.U.A., 
Franța, Anglia, Canada și din 
alte țări ale lumii.

Declarația exprimă protes
tul semnatarilor săi împotriva 
acțiunilor agresive ale State
lor Unite în Vietnam, card, 
după cum se subliniază în do
cument, „devin pe zi ce trece 
tot mai oribile".

HAGA 5 (Agerpres). — Agenția 
United Press International conside
ră că Louis Beel, noul însărcinat de 
regina Juliana cu formarea guver
nului olandez, deși este apreciat 
pentru calitățile sale de om politic, 
va avea totuși o misiune dificilă. 
Observatorii politici din Haga nu 
întrevăd posibilitatea unei soluțio
nări imediate a crizei guvernamen
tale care a intrat în cea de-a pa
tra săptămână. Se așteaptă csa, în 
noua sa calitate, Beel, care este vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
să facă mai întîi o trecere în re-- 
vistă a actualei situații politice o- 
landeze și apoi să treacă la con
sultări cu diferiți lideri politici. El 
a preluat această misiune după 
eșuarea încercărilor de mai bine 
de două săptămâni ale lui Norbert 
Schmelzer de a forma un guvern 
minoritar. In cercurile observato
rilor politici se presupune că Beel 
va urmări ca și Schmelzer forma
rea unui guvern interimar carș să 
conducă țara pînă la ținerea alege
rilor generale anticipate, eventual 
la începutul anului viitor.

Cambodgia :

Remanieri în sînul 
unor Consilii 
ale tronului

Concluzia a 20 de juriști 
de renume din Anglia

LONDRA 5 (Agerpres). — „Răz
boiul dus de Statele Unite în Asia 
de sud-est constituie o încălcare 
grosolană și nejustificată a Cartei 
O.N.U. și a normelor 
ternațional". Aceasta 
zia principală la care 
de juriști de renume 
în urma unei analize

dreptului in- 
este condu- 
au ajuns 20 
din Anglia, 

politicii 
au fost 
de pre-

a
S.U.A. Rezultatele analizei 
comunicate la o conferință 
să organizată la Londra de Consi
liul britanic pentru apărarea păcii 
în Vietnam, organizație condusă de 

. lordul Brockway.
Examinînd în mod amănunțit ac

țiunile S.U.A. în lumina prevede
rilor Cartei O.N.U., autorii docu
mentului subliniază că Administra
ția americană nu are cum să jus-

tifiice folosirea forței în Vietnam. 
Juriștii englezi subliniază, de ase
menea, că Statele Unite au. încăl
cat Acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam, care 
prevăd renunțarea la folosirea for
ței în vederea reglementării situa
ției în Vietnam.

La conferința de presă, lordul 
Brockway a anunțat că Consiliul 
britanic pentru apărarea păcii în 
Vietnam intenționează să organize
ze o comisie juridică internaționa
lă care să dovedească caracterul 
ilicit al acțiunilor S.U.A. față de 
poporul vietnamez. De pe acum au 
fost trimise invitații unor cunos- 
cuți juriștii din Statele Unite, Fran
ța și țările scandinave în vederea 
participării lor Ia această comisie.

PNOM PENH (Agerpres). — 
La Pnom Penh s-a anunțat că șlefui 
statului cambodgian, prințul Noro
dom Sianuk, a efectuat o serie do 
remanieri în sînul unor Consilii 
ale Tronului. Astfel, Ung Hong 
Sath, fost președinte al Adunării 
Naționale, a înlocuit în postul de 
director al Cabinetului Șefului sta
tului pe Chau Seng, oare a fost 
numit membru al înaltului Consiliu 
al Tronului. De asemenea, prințul 
Sianuk a- suprimat Consiliul mili
tar care fusese creat cu cîteva săp
tămâni în urmă și a însărcinat pe 
prințul Sisowath Monireth cu su
pravegherea problemelor militare.

Primul ministru, Lon Noi, a fost 
însărcinat cu coordonarea proble
melor apărării naționale, afacerilor 
interne, securității naționale și a- 
facerilor. externe, prințul Norodom 
Phurissara a fost numit ministru al 
afacerilor externe, iar Oh.au Sau — 
ministru al Comerțului, înlocuindu-l 
pe Nhe Phon, demisionai.

• CAIRO. — Postul de radio Cairo anunță 
că în capitala R.A.U. au avut loc convorbiri între 
președintele Gamal Abdel Nasser, președintele 
Consiliului Național al Revoluției din Algeria, 
Houairi Boumedienne, și primul ministru al Si
riei, Zeayen. Potrivit declarației ministrului afa
cerilor externe al R.A.U.. Mahmud Riad, în tim
pul convorbirilor au fost abordate o serie de 
probleme de interes comun și au fost discutate 
probleme privind reuniunea africană la nivel 
înalt de la Addis Abeba.

9 MO DE JANEIRO. — Antonio Alves Mo
reira, președintele secției din orașul Ananas 
(statul Goias) a partidului de opoziție Miș- 

.. curea democratică braziliană, a fost asasinat cu 
focuri de armă, în timp ce își desfășura campa
nia electorală în vederea alegerilor de la 15 
noiembrie. Asasinul a fost identificat ca fiind 
membru al partidului guvernamental, Alianța 
Națională pentru reconstrucție, (Arena).

be materiale. -Anul trecut din cauza unui cu
tremur în același oraș au fost distruse nume
roase locuințe, 14 persoane au murit, iar cca. 
18 000 au rămas fără adăpost

9 KINSHASA. — Președintele Mobutu a 
emis la 4 noiembrie un decret special prin oare 
a anulat posturile de guvernatori civili și vi
ceguvernatori din provinciile Katanga de nord, 
Katanga de sud și Congo superior. In viitor, 
posturile de guvernatori din provinciile Katan
ga de nord și Congo superior vor fi ocupate de 
ofițeri ai armatei congoleze. In postul de gu
vernator al provinciei Katanga de sud a ■ fost) 
numit un ofițer al armatei congoleze după ce 
președintele Mobutu a ordonat, reținerea la 
Kinshasa „o perioadă nelimitată" a fostului gu
vernator al acestei

i"

provincii, Munongo.

Un avion comercial a reali- 
prima oară, o aterizare iară

9 ALGER. — Vineri, în orașul Msila s-a 
produs un puternic cutremur care a durat cinci 
secunde. Nu . s-au semnalat victime sau pagu-

• LONDRA — 
zat vineri, pentru 
vizibilitate, prin intermediul aparatelor tehnice 
cu care este dotat. Experiența a avut loc pe 
aeroportul din Londra și aparatul este un „tri-
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dent" produs de firma „Kawker Siddeley", echi
pat cu un șisțem de aterizare Smith „Triplex". 
La bordul avionului n-a exilat nici un pasager 
în timpul experienței, ci numai tehnicieni. Vi
zibilitatea reală in momentul aterizării era 
dusă la 50 de metri.

re-

a- 
că

• MOSCOVA. — După cum informează 
genția TASS, la Moscova s-a anunțat oficial 

la invitația Parlamentului britanic, o delegație 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. va face o vi
zită oficială în Marea Britanie la mijlocul lunii 
noiembrie. Delegația va fi condusă de Ghen- 
nadi Voronov, membru ai Biroului Politic al 
C.G. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R.

• LONDRA. — Potrivi-t relatărilor agențiilor 
de presă, la 4 noiembrie numărul șomerilor to
tali sau parțiali din industria britanică de au
tomobile a atins cifra de 100 000. Agenția 
France Presse menționează că, începînd de vi
neri, compania „British Motor Corporation" și-a 
încetat complet activitatea ceea ce afectează 
aproximativ 87 000 de muncitori.
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