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Am încheiat și luna 
noiembrie. Deși diagra
ma realizărilor pe pni- 
rriele două decade a os
cilat mereu sub coordo
nata planului, în ultima 
decadă a săltat brusc a- 
tingînd ieri dimineață un 
punct pe care-1 socotim 
satisfăcător. Plus pe com
binat : 1 198 tone. Deci 
planul — deși nu ritmic 
— a fost realizat, chiar 
depășit.

Menită aprecieri mai 
ales minerii vulcăneni, 
care au lucrat toată lu
na ritmic și au ajuns la 
o depășire substanțială
■

— 3 061 tone, precum și 
cei de la Lupeni care au 
realizat o depășire de 
2 382 toqg. De altfel, cu 
excepția minelor Lonea, 
Dîlja și Paroșeni — ca
re au rămas datoare cil 
cite 1 360, 1 200 și 2 964 
tone — toate exploată
rile și-au realizat sarci
nile.

Depășirea pe luna no
iembrie produce însă sa
tisfacții mai ales prin 
contribuția ce o repre
zintă la bilanțul „gene
ral" al celor 11 luni. Ast
fel, cu depășirea dnn iu-

na trecută plusul de pro
ducție realizat 
rii Văii Jiului 
cepului anului 
la 47 357 tone
ne. Locurile de cinste în

de 
de 
se 

de

mine- 
la în- 
ridică 

cărbu-

alasatneintul ainual le o- 
cupă exploatările Lupani 
cu uti plus de 22 880 to
ne, Lenea cu 13 185 to
ne și Uricani cu 12 840 
tone.

Care-i perspectiva ultimei luni 
a anului ?

Ne-atn adresat cu a- 
ceastă întrebare tov. ing. 
Iliescu Gheorghe, direc
tor tehnic al C.C.V.J. 
Iată răspunsul primit.

— Și în decembrie se 
va realiza planul. Premi
sele 
sînt 
scop 
rile.

să fie plasate pe deplin 
liniile de front existen
te și să fie folosit la 
maximum fondul de timp. 
E vorba deci, de organi
zarea rațională a pro- 

stăpînirea 
tehnologic, 
cărora tre-

Vizita tovarășului losip Broz Tito
în țara noastră

Primul prinz
lead, cele patru noi 

cantine, deschise prin 
grija C.C.V.J. la Lonea, 
Petroșani, Aninoasa și 
Vulcan au servit abona- 
ților primul 
să facă o ' 
care a stadiului în care 
se află pregătirile la a- 
ceste? lăcașuri, directorul 
administrativ al C C.V.J. 
ne-a adresat invitația 
6ă-l însoțim într-un scurt 
raid.

Primul popas — la Lo- 
nea. Sala de mese este 
plasată în incinta cămi- 

. nului de nefamiliști 
la început, impresie 
ceientă — generată de 
perdelele diafane 
mătase albă, scaunele 
noi cu linie modernă, 
pereții zugrăviți în cu
lori deschise și curățenia 
exemplară. Pe fețele de 
masă imaculate se vor 
așterne vase din porțe
lan, t acîmuri cromate. 
40 de locuri sînt gata 
să-și primească musafirii 
de trei ori pe zi. Omul 
care a pus su-flet în a- 
menajarea noii 
intendentul Pușcu 
ghe.

La Petroșani,

l pmnz. Plecat 
ulmnă verifi-

De 
ex-

din

săli — 
Gheor-

într o 
clădire înainte slaD 
treținută, a apărut o 
moașă sală de mesa 
modernă bucătărie, 
trage atenția brîul 
plăci melaminate, mesele 
și scaunele noi. Spre 
deosebire de Lonea, doar 
perdelele sînt din nylon.

în- 
fru- 
și o

A- 
de

iar dușumeaua are mo 
zaicul proaspăt turnat. 
Aici pereții sînt îm
podobiți cu reproduceri 
după Grigoreșcu, Gbiață. 
Tonitza, Pal lady Tov. 
Rusu Ioan, ș?îul servi
ciului administrativ al 
E.D.M.N. (care, împreună 
cu tehnicianul îizabo Io
nel, s-a îngrijit de ame
najarea localului) n6 a- 
trage atenția asupra in
stalațiilor moderne die ia 
bucătărie — injectoare 
cu motorină, cazane e- 
miailate, hote cu aspi
rator.

Cea mai micuță sală 
de mese (are doar 32 de 
locuri) este cea de Ia 
căminul din Aninoasa. 
Aici se simte mina unui 
administrator destoinic 
— tov. Mera Simion,- to
tul — podeaua, proaspăt 
vopsită, modul de aran
jare a mobilierului — 
conferă încăperii un aer 
de intimitate.

I.a Vulcan, sala
mese a fost instalată în 
căminul nr. 3, condus 
de o femeie energică, 
tov. Joldoș Irma. Ține 
să ne prezinte citeva în
căperi ale căminuiliui. Ai 
prilejul să te convingi 
de ce acest cămin ocupă 
locui I în întrecerea din
tre căminele din Vale.

tehnico-materiale 
asigurate în acest 
la toate exploată- 

Ceea ce se cere fă
cut în plus îin această 
lună, spre a atinge re
zultatele așteptate, e va
lorificarea deplină a a- 
cestor condiții. Aș in
sista în această privin
ță asupra următoarelor :

ducției, de 
. procesului

Sînt cerințe 
bule să le acordăm toa
tă atenția, mai ales la 
minele Dîlja, Paroșeni și 
Lonea. De al'lfel, sîntem 
siguri că luna decem
brie va îmbogăți și mai 
mult „zestrea" acumula
tă de la începutul anului 
de minerii Văii Jiului.

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
Pe exploatări

Mina
Față de 

plan
%

Față de 
angajament

%

Vulcan 103,4 102
Lupeni 101,8 101
Uricani 100,2 99

Pe sectoare
V Lonea 1 119 118
III Uribani 113 110
IV Vulcan 110 110
V Vulcan 107 106
VII Lupeni 107 106
V Lupeni 107 105

TIMIȘOARA — De ia trimișii 
speciali Mircea Moarcăș și Adrian 
lonescti : La invitația secretarului ge
neral al Comitetului Central al Parii- 
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, joi, a so
sit în țara noastră pentru o vizită 
neoficială de trei zile tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Oaspetele este însoțit de tovarășii 
Mialko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afaceri externe, membru al 
C.C. al U.C.I., Kiro Gligorov, secre
tar federal pentru finanțe, membru 
al C.C. al U.C.I.

In gara Timișoara, președintele 
Iosip Broz Tito și ceilalți oaspeți iu
goslavi sînt salutați cu căldură de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Iosif Banc.

De la frontieră pînă la Timișoara 
oaspeții iugoslavi au fost însoțiți de 
tovarășii Emil Bodnăraș, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Daju, membru al C.C. al P.C.R., pre. 
ședințele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al regiunii Banat, 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. La punctul de 
frontieră Stamora-Moravița au venit 
în întîmpinare ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia Ia București, Iakșa Pe
trici. împreună cu persoanele ofi
ciale iugoslave a sosit Aurel Măl
nășan, ambasadorul României la 
Belgrad.

In gara orașului Timișoara erau 
prezenți Ion Cîrcei, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui regional Banat al P.C.R., alți con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat. Un număr de lo
cuitori ai orașului fac o călduroasă 
primire președintelui R.S.F, Iugo
slavia, ovaționînd puternic.

Comandantul companiei militare 
de onoare aliniată pe peronul gării 
prezintă raportul. Sînt intonate im
nurile de stat ale celor două țări. 
Tovarășii Iosip Broz Tito și Nico
lae Ceaușescu trec în revistă 
pania de onoare. Pe clădirea 
se află portretele tovarășilor 
lae Ceaușescu 
sînt arborate 
ale României 
mari pancarte
bile română și sîrbă urări de 
venit.

După o veche tradiție româneas
că, un bătrîn, îmbrăcat într-un pi
toresc costum bănățean, invită pe 
oaspeți să guste din pîine și sare. 
Pionierii oferă flori.

și Iosip Broz 
drapelele de 
și Iugoslaviei, 

sînt înscrise în

com- 
gării 

Nico- 
Tito.
stat 

pe 
lim- 
bun

In piața gării și 
zilor orașului, mii 
conducătorilor de

de-a lungul stră- 
de timișoreni fac 
partid și de stat

români și Iugoslavi o primire entu
ziastă, prietenească.

★

La prînz conducătorii de partid 
și de stat români și iugoslavi și ce
lelalte
soțesc
rit de
P.C.R.

de
In secția mecanică a U.R.U.M. 

Petroșani, lucrează una dintre 
echipele harnice de lăcătuși ale 
uzinei: cea condusă de comu
nistul Cristea Alexandru,

IN CLIȘEU: Lăcătușii Cristea 
Alexandru, Szakacs Victor și 
Radu Constantin făcînd o atentă 
verificare a troliilor de siguran-

I
I
I
I
I

Foto . I. Terek
(Continuare în pag. a 3-a)

Francisc VETRO

persoane oficiale care-i în* 
au luat parte la un dejun ofe- 
Comi telul regional Banat al

Convorbiri româno-iugoslave
Joi, 1 decembrie, la sediul Sfatului popular al regiunii Banat, au 

Ceaușescu, Ion Gheorgheînceput convorbirile între tovarășii Nicolae 
Maurer și tovarășul Iosip Broz Tito.

Din partea română participă tovarășii 
lescu-Mizil, Iosif Banc, Corneliu Mănescu și 
roul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă participă tovarășii Mialko 
Nikezici, Kiro Gligorov și Iaksa Pctrici, ambasadorul 
curești.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

Emil Bodnăraș, Paul Nicu- 
Aurel Mălnășan, ambasad.o-

Todorovici, Marko 
Iugoslaviei la Bu-

cordială, sinceră.

CE PUNE ÎN LUMINA CONTROLUL
Așa după cum rezultă atît 

din documentele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. cît și din 
cele ale plenarei din 27—28 
iunie 1966 a C.C. al P.C.R., sis
temul financiar și de credit are 
datoria de a exercita un con
trol exigent în toate dome
niile economice, de a sesiza 
fenomenele pozitive și nega 
tive și de a propune soluții ș> 
măsuri corespunzătoare.
Colectivul de inspectori de 

teren al băncii noastre a pus 
în acest an un accent deose
bit pe urmărirea mersului lu
crărilor de la mina Dîlja și 
Paroșeni, Astfel, prin analize
le decadale făcute pe cele 
două șantiere’, au fost scoase 
în evidentă greutățile care in
fluențează negativ realizarea 
lucrărilor. Ca urmare a sesi

zărilor făcute de bancă deca
dă cu decadă, s-au luat mă
suri de către forurile compe
tente care au contribuit la in
tensificarea ritmului de execu
ție, reușindu-se ca mina Paro
șeni să intre în producție la 
începutul acestui trimestru, iar 
la mina Dîlja, care a intrat în 
producție încă din anul trecut, 
s-au dat în funcțiune obiecti
ve importante ca : instalația de 
extracție de la puțul auxiliar 
nr. 1. alimentarea cu apă po
tabilă și industrială și altele..

asupra folosirii
fondurilor de investiții

Concomitent cu dezvoltarea 
minelor, pentru asigurarea u- 
nor condiții cît mai bune de 
locuit oamenilor muncii din 
Valea Jului, în cincinal se vor 
construi 7 936 apartamente. 
Dată fiind importanta pe care 
o prezintă acest sector, apa
ratul de control al băncii a ur. 
mărit, de asemenea,/ decadal 
mersul lucrărilor pe șantierele 
de construcții de locuințe. Lip
surile constatate au fost ară
tate attt organelor locale ci* 
și celor regionale. Trebuie să 
scoatem în evidență faptul că 
din cauză că beneficiarul lu
crărilor (secția de investiții a 
Sfatului popular regional) se 
află la Deva, niciodată nu s-a 
putut face o analiză completă 
și nici operațiunile curente nu 
se desfășoară în condițiuni 
mulțumitoare.- Pentru obține
rea unor rezultate mai bune 
în sectorul construcțiilor de lo
cuințe, considerăm că ar fi ne
cesar ca Sfatul popular regio
nal să analizeze această pro
blemă și, prin măsurile pe care 
le va dispune, să asigure ca în

cepînd cu anul 1967 beneficia
rul lucrărilor să fie cît mai a- 
proape de șantierele de con
strucții, pentru a urmări zi de 
zi mersul lucrărilor pe aceste 
șantiere.

Banca
I

de investiții, prin 
controlul pe care-1 exercită, 
urmărește realizarea obiective
lor respective^ la termenele 
planificate, în bune condițiuni 
și la un preț de cost cît mai 
redus. In îndeplinirea acestor 
sarcini, colectivul nostru a 
verificat între altele și justa 
întocmire a documentației de 
deviz. Ca urmare 
verificări, în cele 10 
efectuat reduceri în 
de 43 958 mii lei 
42 068 mii lei 
rile miniere și

ale

a acestor 
luni s-au 

valoare 
din care 

la lucră- 
geol ogi- 

ce ale Combinatului car
bonifer Valea Jiului. Aceste

N. CERBU
director. Banca de investiții, 

filiala Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)



SBEate8a,Bi0SB

ȘCOALĂ - EDUCAȚIE ELEVI EXCLUȘII

REZULTATELE DE PINA AuJrl
PREMISĂ A CELOR FINALE

In aceste zile, e- 
venimentul nr. 1 
în școli îl consti
tuie tezele.

Iată în clișeu 
un aspect din 
timpul unei teze 
la clasa a V-a A 
de la Școala ge
nerală nr. 3 Lu
peni. In prim 
plan: elevii frun
tași Șandor Ilea
na și Raicu A- 
drian.

i

Trimestrul I a fost bogat în excursii pentru elevii șco
lilor generale <Un Valea Jiului. Cunoscând rolul instructiv- 
educativ al excursiilor, importanța lor pentru dezvoltarea la 
copii a interesului pentru învățătură și chiar pentru forma
rea personalității acestora, conducerile școlilor, dirigințiî, 
consiliile organizațiilor de pionieri au colaborat util pentru 
organizarea unor excursii în regiune și în țară.

Iată cîteva însemnări despre două din ultimele excursii ale 
trimestrului — acum nu se mai fac excursii, ci se dau teze 
— transmise de un profesor din Vulcan și de 
din Lupeni:

o elevă

Vulcan — Sarmizegetusa 
cu autobuzul

I parte a 
măsuri

Prima
luat din timp

Iată ce ne scriu tovarășii Cocheci 
din

anului școlar se apropie de siîrșit. Directorii de școli, cadrele didactice au 
eficiente pentru Încheierea cu succes a

Vasile și Tetileanu
acum școlile pe care le conduc :

primului trimestru.
Emil despre activitatea de pînă

Duminică, ora 7,30. Zeci de 
elevi ai Școlii generale nr. 1 
Vulcan așteaptă nerăbdători au
tobuzul care să-i ducă în excur. 
sia anunțată în cursul săptămî- 
nii. Autobuzul sosește. Elevii 
își ocupă locurile. Plecăm. Tre
cem pe lîngă impunătoarele clă
diri ale Casei de cultură și Poș
tei din Petroșani. Elevii admiră 
siluetele zvelte, elegante ale 
noilor construcții. Lăsăm în 
urmă Petroșaniul. Mașina go
nește pe excelenta șosea as
faltată înghițind kilometru du
pă kilometru. După ce trecem 
peste marele viaduct de la Cri- 
vadia — rezultat al îndrăznelii, 
priceperii și hărniciei oamenilor
— intrăm în Țara Hațegului. Sa. 
tele acestei regiuni, cu frumoa
sele lor case — foarte multe noi
— ne zîmbesc în lumina soare
lui. Trecem pe lingă Combinatul 
de carne, prin centrul orașului 
și ne îndreptăm spre rezervația 
de zimbri din pădurea Slivutu
lui. Elevii nu se mai satură pri
vind în dreapta și în stînga. 
Li se dau explicații despre lu
crurile mai 
discută 
pletîndu-și

semnificative. El 
cu aprindere, com- 

astfel cunoștin -

țale de cultură genera
lă. Ajungem la punctul 
terminus : Sarmizegetusa. Vizi
tăm mai întîi amfiteatrul. In să
lile muzeului aflăm lucruri inte
resante despre viața locuitorilor 
coloniei romane de la Sarmize
getusa. Vizităm apoi vestigiile 
Palatului Augustalilor. Profeso
rul de istorie, Ion Fillmon, este 
în elementul său. împărtășește 
excursioniștilor din cunoștințele 
sale despre locurile pe care le 
vizităm.

Au urmat apoi jocuri în aer 
liber: fotbal și volei. Antren, 
bună dispoziție, veselie genera
lă.

Soârele se pregătea să coboa- 
re după munți cînd noi aruncam J 
ultimele priviri asupra Sarmi- 
zegetuseL Am părăsit cetatea, 
lăsînd în urmă vestigiile unei 
civilizații vechi, ducînd în su
flet emoțiile contactului vizual 
cu locurile și, imaginar, cu stă- 
pînii acestor locuri.

A fost o excursie frumoasă, 
.instructivă, de care ne vom a- 
duce aminte cu plăcere multă 
vreme.

MIRCEA MUNTEANl
profesor

primele
Liceului
de învățătură și odihnă pentru elevi a-

zile 
din

ale anului 
Uricani a

școlar în ateu ti a 
stat organizarea

. încă . din 
conducerii 
unui regim 
decv-at condițiilor existente. Orarele au fost întoc
mite la timp și respectate cu strictețe. Pentru evita
rea supraîncărcării elevilor la învățătură și pentru 
oa aceștia să asimileze cu ușurință noțiunile predate 
la orele de ours, profesorii și-au sporit exigența față 
de propria pregătire profesională, folosesc la lecții 
materiale didactice intuitive adecvate, se încadrează 
în timpul afectat celor trei momente principale ale 
lecției. Unele cadre didactice, dădeau elevilor teme 
pentru acasă numai de dragul de a le da, iar altele 
dădeau teme peste posibilitățile și particularitățile de 
vîrstă ale elevilor. Pentru remedierea acestor lipsuri 
s-au luat măsurile cuvenite. Mai sînt însă cazuri clnd 
temele pentru acasă se anunță după ce a sunat de 
recreație. Faptul are urmări asupra efectuării temelor 
de către elevi, deoarece în graba profesorului și în 
nerăbdarea elevilor de a ieși în pauză, nu se mai ex
plică -tema dată, sau dacă se explică, elevii nu mai 
sint atenți. Este greșit și procedeul de a se controla 
ternele de ac-asă — îndeosebi la matematică -— de că
tre elevi, responsabili pe rînduri. In felul acesta se 
nasc „prietenii" între elevi sau nu li se pot explica a- 
cestora greșelile făcute și astfel fenomenul duce la 
supraîncărcarea lor la învățătură. Dar vorbind la ge
neral, temele pent-ru acasă date elevilor de cadrele 
noastre didactice au contribuit în bună măsură la 
fixarea, cunoștințelor predate, la dezvoltarea și stimu
larea gândirii elevilor, la orientarea lor spre o muncă 
independentă.

Pentru remedierea lipsurilor amintite și pentru conti
nua îmbunătățire a procesului instructiv-educativ, ca
drele dida-ctice au ținut o strânsă legătură cu faihilia. 
Aceasta atît prin vizitele iăcute la domiciliile elevi
lor, aît și prin diferitele ședințe și lectorate cu pă
rinții, în cadrul cărora li s-a vorbit acestora despre 
rolul familiei în instruirea și educarea propriilor copii.

Față de anii trecuți lucrările trimestriale au fost 
planificate diin timp ;urmînd oa ele să se termine până 
la data de 10 decembrie. Ele au fost planificate în așa 
fel înalt să nu se dea mai mult de două pe săptămână la 
0 dasă pentru ca elevii să se poată pregăti mai bine. 
Conducerea școlii a urmărit respectarea acestor indi
cații și se pare că procedeul nostru a dat, cel puțin 
plnă acum, rezultate bune.

Cu mici, excepții, activitatea Liceului Urioani este 
deci bună pînă acum. Conducerea școlii, cadrele di
dactice au certitudinea că, muncind în continuare cu 
pasiune și simț de răspundere, vor putea raporta lu
cruri bune la apropiata încheiere a primului trimestru 
al anului școlar.

Pentru prevenirea 
a unor elevi s-a ținut »o strânsă legătură cu familiile 
elevilor, cu organizația U.T.C. și Consiliul Organiza
ției pionierilor din școală. Cadre didactice ca Napău 
Maria, Tudor Maria, Vulpe Cornelia, Cernăianu Ele
na, Duncea Ecaterina și altele aplică în munca la 
clasă mijloace eficiente de predare și seminarizare, 
care dau rezultate bune.

Știind că legătura cu familia are o influență pozi
tivă asupra dezvoltării aptitudinilor copilului, asupra 
obișnuirii lui cu efortul, asupra orientării spiritului 
lui de răspundere, asupra întregii sale personalități, 
cadrele didactice, dirigințiî au accentuat această legă
tură. Uneori cauzele nivelului scăzut de pregătire a 
unor elevi își au originea în familie. Lipsesc con
trolul și supravegherea copiilor de către părinți asu
pra modului cum învață și efectuează temele, în tim
pul adecvat învățăturii li se încredințează diferite sar
cini gospodărești, nu toți dispun de cele mai bune 
condiții materialei De aceea, profesorii noștri diri- 
gtați s-au deplasat mai des la domiciliile elevilor 
pentru a le cunoaște condițiile de viață și învățătură 
și a lua în consecință, și în limita posibilităților, mă
surile corespunzătoare. De altfel vizitele la dornici-, 
liu se efectuează după un grafic bine întocmit. Diri- 
ginții au caiete în care-și notează observațiile, con- 
diiziile ședințelor cu părinții, frecvența neregulată 
le cursuri a elevilor cu rezultate slabe la învățătură.

Sigur că și în activitatea școlii noastre mai sint 
unele lipsuri pe care ne străduim să Ie înlăturăm, 
contribuind astfel la continua 
de învățămînt. Rezultate bune 
stituie și notele obținute pînă 
ai școlii noastre la lucrările de

Sperăm ca pînă la încheierea trimestrului să obți
nem și alte rezultate bune și să ne înscriem în rln- 
dul școlilor fruntașe pe acest prim trimestru școlar

A

rămânerii în urmă la învățătură

creștere a procesului 
pe această linie con- 
aoum de mulți elevi 

control trimestriale.

Emil TETILEANL'

Vasile COCHECI
Trimestrul 1 al acestui an școlar a pus și în fața 

cadrelor didactice din Școala generală nr. 5 Lupeni 
sarcini majore.

Mergînd pe linia lichidării lipsurilor semnalate în 
anii trecuți, noi ne-am axat întreaga activitate pe o 
bună organizare a muncii profesionale, pe fo
losirea unor metode de predare, ridicând necon
tenit calitatea lecțiilor. Aceasta s-a reușit prin de
monstrații în laboratorul școlii, prin experiențe, cu 
ajutorul mijloacelor audio-vizuale, prin fotnatrea ma
terialului didactic, existent. Pentru bunul mers al mun
cii metodice, cadrele noastre didactice folosesc expe
riența cadrelor mai în vîrstă, organizează lecții des
chise, interasistențe, convorbiri în cadrul comisiilor 
metodice din școală.

Pentru cunoașterea regiunii
33 de elevi de la Școala gene

rală nr. 2 Lupeni, însoțiți de to
varășii profesori Voinea Gabrie
la, Tătar Florica și Ianoș Anton, 
am făcut o excursie în regiunea 
noastră pentru a-i cunoaște fru
musețile, bogățiile, oamenii har
nici și buni.

Primul popas l-am făcut în 
pădurea Slivutului unde le-am 
făcut o vizită tioroșilor zimbri, 
A fost o cunoștință deosebit de 
plăcută pentru noi.

Apoi ne-am oprit la Hunedoa
ra. Ne-a impresionat foarte mult 
Castelul Huniazitor, pe oare 
l-am văzV pentru prima rată 
Privindu-1 și ascultînd explica 
tiile ghidului am făcut o incur
siune cu gîndul în trecutul re
giunii noastre.

Ne-am îndreptat apoi spre De
va — reședința regiunii noastre. 
Am vizitat orașul și cetatea. De 
sus, de pe zidurile cetății, am 
privit panorama orașului, a îm
prejurimilor sale.

Păstrînd în minte amintirile 
trecutului ne-am oprit la Simeria 
și am făcut o incursiune pe alei
le Parcului dendrologic din loca
litate. A fost minunat. Frumu
sețea parcului, multitudinea 
plantelor, a animalelor și păsă
rilor ne-au cucerit pur și simplu.

Np ne mai puteam urni din lo
curile în oare ne opream 
Dar vroiam să vedem totul 
Ne supără venirea serii căc 
trebuie să ne întoarcem.

Am revenit însă în orașul 
nostru cu un bogat bagaj de cu- , 
noștințe noi, voioși, reconfor
tați. Am avut ce povesti părin
ților și colegilor. Ce minunate 
sînt excursiile! Desigur că to
varășii profesori vor mai orga
niza pentru noi și alte asemenea 
excursii. Sînt frumoase și în ace
lași timp instructive. Iar nouă, 
elevilor ne plac foarte mult.

REIF ADRIANA 
elevă, 'clasa a VHI-a B

IMBINÎND TEORIA CU PRACTICA
o «

Introducerea în planul de în
vățământ în orarele clasei or de 
liceu, atît la secția reală cit și 
umanistică, a lecțiilor practice 
— ore de studiere a mașinilor - 
unelte pentru prelucrarea me- 
țațelor, a proprietăților șl ca
racteristicilor acestora, și a 
domeniilor de utilizare — se 
constată că are o influență po
zitivă asupra formării elevilor.

Pentru ca studiul acestui 
obiect de învățămînt să fie cît 
mai eficient, este absolut ne
cesară organizarea cît 
multor vizite cu elevii in 
tr aprinderi.

Nu de mult un număr 
160 de elevi ai claselor a
a și « din școala noastră

mai
în-

de
IX-

au vizitat cele mai importante 
puțuri ale E.M. Lonea și de
poul de locomotive din gară. 
La mina 2, elevii conduși de 
tehnicienii Smida loan, Teș- 
can Cornel și Balint Dezideriu, 
au vizitat atelierele de deser
vire a procesului de produc
ție, înzestrate cu noi mașini 
unelte și prevăzute cu instala
ții de verificare și control mo
derne.

Ba mina Jieț, cu ocazia vi
zitării stației de salvare, a să
lii compresoareler și a stației 
de transformare a curentului, 
tov. Voicescu Vasile, maistru 
principal, a explicat modul de 
folosire a apărutelor de detec-

mc Reșița.
15 kV etc.

tare a gazelor, iar tov. Nyieste 
loan, maistru mecanic, a vor
bit amănunțit elevilor despre 
rolul compresoarelor cu aer 
comprimat, elevii văzînd pen
tru prima dată compresorul 
românesc de 45 
liniile aeriene de

Vizite ca aceea întreprin
să de elevii Liceului Petrila 
dau posibilitatea îmbinării ar
monioase a cunoștințelor teo
retice cu cele practice, să sc 
cunoască mai bine, nemijlocit 
elementele caracteristice ale 
producției, și au totodată un 
rol educativ.

Ion TEȘCAN

Mici artiști amatori 
pe scenă

Elevii claselor I—IV de la Școa
la generală nr., 1 Petrila au pre
zentat în sala alubului din localita
te, în fața a 600 spectatori, un fru
mos program artistic.

Programul a fost deschis de e- 
levii clasei a III-a cu cântecul „Re
publică, măreață vatră". Appi e- 
levii Bretoiu Mircea, Marinescu 
Ioan. laoob Rozalia, Costea Anto
nica, Colban Rozalia, Vorodi Ilea
na, Babuți Iruse, Raioa Elena și 
alții au recitat frumoase poezii, 
s-au străduit să le redea cu căl
dura sufletului lor. Nu ș-au lăsat 
mai prejos nici micii interpreți de 
muzică populară Dincă Constantin, 
Popescu Ileana, Dincă Doina și 
Mareș Rozalia, care au adus pe 
scenă melodii îndrăgite din boga
tul nostru folclor muzical.

Dansul păpușilor și dansul rîn- 
dunelelor executate de elevii clasei 
a IJI-a, sub îndrumarea învățătoa
rei Smeu Sabina, baletul prezentat 
de elevii clasei a IV-a, conduși de 
învățătoarea Moacă Aurelia, ca de 
altfel și celelalte numere 
gram au fost interesante.

La reușita spectacolului 
dus contribuția atît elevii
maiori cît. și cadrele didactice ca
re i-au pregătit: Tolomei Victoria, 
Prtoop Eugenia, Udrea Maria. En- 
ciu V., Biro Eugen, Nagy Elvira.

GAlNA PETRU 
corespondent

și-au a- 
artisti ș-
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Locatarilor li s-a făcut de curîud o 
mare bucurie — in clubul căminu
lui a fost instalat un televizor. Și 
sala de mese întrece tot ce am vă
zut plnă atunci: parchet cernit, 
preșuri înftonate, zugrăveală mo
dernă, completate de mobila nouă, 
fețele de mese și perdelele albe și 
reproducerile de pe pereți.

Așadar, incluzînd și cantina mi
nieră de la Petrila — singura care 
s-a menținut de-a lungul anilor — 
în acest început de decembrie, 
cinci oahtine prevăzute cu 315 lo
curi și având 471 abonați, sînt gata 
să-și primească oaspeții. Este îh- 
tr-adevăr un succes. Pentru această 
reușită se cuvine să adresăm cu
vinte de laudă zugravului, tâmpla
rului, intendentului, celor care au 
făcut ca totul, până in cel mai mic 
amănunt, să merite calificative la 
gradul absolut. Alături de ei s-a 
aflat, zile de-a rândul, de multe 
ori până tîraiu în noapte, prezent 
cu îndrumarea și sfatul competent, 
tov. Bejan Adrian, directorul admi
nistrativ al combinatului.

De ce n-am continuat drumul 
spre Luipeini și Uricani ? Aici nu 
au fost înființate, deocamdată, can
tine. Omul fără familie continuă 
să fie obligat să facă apel la în
găduința unei gazde sau la restau
rant. Cu toate demersurile între
prinse, inclusiv la nivel regional, 
nu s-a repartizat încă spațiul ne
cesar înființării unei cantine la Lu
peni, cantină care urmează să asi
gure hrană și abonaților din Uri
cani. Ținînd seama de importanța 
problemei, considerăm că pentru 
rezolvarea cazului este necesară 
intervenția neîntârziată a organelor 
locale de partid, ale sfiatului popu
lar.

UNDEVA, LA UN CAPAT
Acest capăt de linie 

este ultima stație a au
tobuzelor care vin de 
la Petroșani la Aninoa- 
sa și prima stație pen
tru cele care fac ruta 
invers. Deși acest ca
păt de linie se află în 
plin centru] unei loca
lități, șoferii I.C.O. de 
la volanul autobuzelor, 
au probabil impresia 
că se află undeva, în- 
tr-uin loc nedefinit, unde 
.neregulile bunei cuvi
ințe, ale respectului 
față de cetățean nu mai 
au nici o valoare.

Numai aceasta pbate 
fi explicația unui obi
cei de la care nu se 
abate nici un șofer. 
După sosirea la capă
tul liniei, pasagerii aș
teaptă — cum este și 
normal ■— să se des
chidă ușile autobuzului 
pentru coborâre. Dar 
nu se întâmplă așa. So

sit în mica piață din 
centrul Aninoasei, au
tobuzul rotește la 
dreapta în fața școlii, 
după care urmează o 
manevră prudentă, mers 
înapoi, pentru întoar
cerea mașinii. Hîrîitul 
roților dințate din cu
tia de viteze, ambală
rile de motor, smuci- 
turile la mersul' îna
poi, teama de a nu in
tra cu autobuz cu tot 
prin curțile oaselor din 
jur pun capăt în mod 
cu fotul neplăcut unei 
călătorii care, poate, a 
decurs agreabil.

Care , să fie cauza 
pentru care șoferii 
I.C.O. fac manevra de 
întoarcere înainte de 
coborîrea călătorilor nu 
e greu de ghicit. Le e 
„greu" ca, după sosi
rea la capul liniei, să 
aștepte pînă aoboară

DE LINIE CONSFĂTUIRE
călătorii, ca apoi să în
toarcă autobuzul. Dar 
aceasta nu e altceva 
decit lipsă de - respect 
față de călători. Același 
motiv pentru care șo
ferul autobuzului 31 
HD 1 625, în ziua de 24 
noiembrie, înainte de a 
pleca în cursa de la 
ora 9, a deschis ușile 
mașinii cu numai 3 mi
nute înainte de pleca
re, linînd oamenii în 
ploaie. Probabil că nu 
ținea să fie deranjat 
din discuția pe care o 
avea cu taxatoarea.

Este oare imposibil 
pentru conducerea I.C.O. 
să ia măsuri pentru ca 
și la acest capăt de li
nie să existe un pic de 
respect față de omul 
muncitor care vrea să 
urce sau să coboare din 
autobuz ?

1. BARBU

In aula Institutului de Științe E- 
conamice „V. I. Lenin" din Capi
tală, au început joi lucrările unei 
consfătuiri privind perfecționarea 
în continuare a învățământului su
perior economic din țara noastră. 
Consfătuirea reunește un mare nu
măr de specialiști, cadre didactice, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, lucrători din a- 
paratul de stat.

Participanții dezbat timp de două 
zile probleme cuprinse într-un am
plu referat întocmit de o Comisie 
numită 5e Ministerul învățământu
lui.

La lucrări participă tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al Comite
tului Central al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Teoreanu, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Jean Livescu, 
adjunct al Ministrului tnvățămîn- 
tului. (Agerpres)

CE PUNE ÎN LUMINA CONTROLUL
(Urmare din pag, 1) 

reduceri provin din supraevaluări la 
cantități, depășiri ale cotelor procen. 
tuale comune și ale prețurilor pen
tru produsele de balastieră. Astfel, 
la lucrarea „Deschiderea orizontului 
400" Lupeni, s-au făcut reduceri în 
valoare de 4 498 mii lei, iar la „Des
chiderea orizontului 440“ Dîlja de 
4 580 mii lei.

Pentru prevenirea cheltuirii ne- 
economicoase a mijloacelor materia
le și bănești, prin Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri nr. 46/1959 s-a pre
văzut că investițiile nenominalizate 
prin plan se pet executa numai dacă 
la documentația tehnică pentru a- 
ceste investiții s-au întocmit me
morii din care să rezulte oportuni
tatea și justificarea economică a a- 
cestora, mentorii care tiebuie veri-

asupra folosirii fondurilor 
de investiții

TELEVIZIUNE
2 decembrie 1966

Ala-Bala18,00 Pentru copii:
— Pe aripi de legendă. 

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Buletinul circulației ru

tiere. \
19,30 Dicționar de personaje. 

Litera F (I).
20,00 Săptămlna.

21,00 Avanpremiera,
21,15 Teleglob — emisiune de 

călătorii geogratice : Jur
nal de bord ții).

21,35 Interpreți de seamă : so
prana Bella Rudenko.

22,00 Un bilet la alegere... E- 
xaznen muzical de Enrico 
Fanciotti.

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

PROGRA M DE RADIO
3 decembrie

PROGRAMUL I : 6,25 Program
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 In sunet de fanfatră; 7,30 In 
excursie ne însoțește muzica ușoa
ră; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,11’ 
Orchestra de muzică populară „Cin- 
drelul" din Sibiu; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului : 
Spondiloza,- 9,35 Așa-i jocul pe la 
noi; 9,49 Suita pentru pian „Impre
sii de la \țară" de Marțian Negrea; 
10,00 BULETIN DE ȘURI; 10,03 
Coruri bărbătești; 10,15 Melodii 
populare; 10,30 EMISIUNE MUZI
CALĂ PENTRU SCOLARI; 11,20 
REVISTA LITERARĂ RADIO; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Opera 
Săptămînii: „Paiațe" de Leonca
vallo; 12,30 Prelucrări corale de 
Sabin Drăgoi; 12,45 Cînteoe pentru 
tineri și vîrstnici; 13,14 Uvertura la 
opera „Coțofana hoață" de Resstai; 
Vals din opera „Faust" de Gounod; 
13,30 întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Din al

bumul muzicii ușoare; 14,40 Arii 
din operete; 15,00 Doi soliști de 
muzică populară: Ion Crăstareauu 
și Marin Chisăr; 15,20 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Pagini din muzica in
strumentală; 16,30 Emisiune muzi
cală <}e la Moscova; 17,00 Piese 
corale; 17,10 Mituri și legende; 
17,40 Marea fantezie pentru pian 
și orchestră de Chopin,- 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzi
cale; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ. 
FANTEZIE; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dvs; 19,30 Concert de melo
dii românești; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,20 Sport; 20,30 Con
cert de melodii românești (partea 
a Il-a); 21,05 Cine știe cîștigă: 
Concurs muzical distractiv; 21,35 
Soliștii Nicalae Nițescu, Betty 
Curtis, Luminița Oosmin, Charles 
Aznavour și orchestrele Edmond 
Deda și Franck Pourcel vă invită 
la dans,- 22,00 RADIOJURNAL.
Sport; 20,20 Ritm, melodii și bună 
dispoziție; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

ficate de Banca de investiții. Legat 
de această problemă, trebuie să 
menționăm că în urma analizei me
moriilor depuse de beneficiarii de 
investiții, au fost respinse de la fi
nanțare investiții în valoare de 2 801 
mii lei din care 1 625 mii lei la Com
binatul carbonifer Valea Jiului, 336 
mii lei la termocentrala Paroșenî, 
350 mii lei la Viscoza Lupeni și al
tele. Analiza făcută, a scos în evi
dență faptul că utilaje și mobilier 
în valoare de 566 mii lei nu erau 
necesare; că nu erau justificate prin 
memoriu utilaje în valoare de 950 
mii lei, că nu erau cuprinse în lis
tele de utilaje și în documentația de 
execuție utilaje în valoare de 641 
mii lei etc. Trebuie să subliniem însă 
că în îndeplinirea acestei sarcini am 
întîinpinat greutăți din cauză că alît, 
Combinatul carbonifer cît și parte 
din celelalte întreprinderi n-au reu 
șit să întocmească memorii corespun
zătoare, iar organele noastre n-au 
restituit aceste memorii pentru refa
cere.

Pe linia asigurării la timp a de
contării lucrărilor executate, deși 
s-a acționat permanent, rezultatele 
obținute nu ne pot mulțumi atîta 
timp cît și în prezent există nede- 
centat un volum de lucrări în va
loare de peste 31 milioane Iei. Aici 
trebuie să subliniem că peste 20 mi
lioane lei provin din lucrări fără fi
nanțare, executate de Grupul 2 
TR.C.H. Petroșani și din depășirea 
valorii devizului general pentru casa 
de cultură Petroșani, documentație 
care încă nu s-a definitivat de către 
secția de investiții a Sfatului popular 
regional. Peste 8 milioane lei lucrări 
executate de Șantierul T.C.M.M. Va- 
lea Jiului pentru Combinatul carbo
nifer nu pot fi decontate din cauza 
depășirii valorii documentației de 
execuție, depășirii fondurilor afectate 
prin plan pentru anumite lucrări, re
ducerilor efectuate de diriginti etc. 
Toate aceste valori neîncașate, con
tribuie Ia înrăutățirea situației eco-

nomico-financiare a celor două or
ganizații de construcții care în pre
zent utilizează un volum mare de 
credite pentru care plătesc zilnic do- 
bînzi bancare în valoare de peste 
6 800 lei.

Se impune ca atît secția de inves
tiții a Sfatului popular regional cît 
și Combinatul carbonifer Valea Jiu
lui să urgenteze definitivarea docu
mentației. Din partea aparatului de 
control al băncii este necesar a se 
depune în continuare un efort sus
ținut pentru rentabilizarea organiza
țiilor de construcții și în mod deose
bit a șantierului T.C.M.M. Valea Jiu
lui care în prezent are o situație e- 
conomico-financiară cu totul nesatis
făcătoare.

Controlul preventiv adîncit asupra 
plăților în numerar constituie un o- 
biectiv important în activitatea apa
ratului nostru punându-se un accent 
deosebit pe verificarea documenta
țiilor prin care se solicită salarii, pre
mii și despăgubiri pentru ex
proprieri.

In ce privește urmărirea realizării 
surselor de finanțare a investițiilor, 
prin controlul efectuat s-au depistat 
amortismente necalculate și nevăr
sate în valoare de 2 019 mii lei din 
care 1 931 mii Iei la Combinatul car
bonifer Valea Jiului. In această pro
blemă, cele mai mari deficiențe s-au 
constatat la întreprinderea forestie
ră Petroșani. Cu toate sesizările fă
cute încă din 1965, Direcția regio
nală a economiei forestiere Deva n-a 
determinat această întreprindere 
să-și pună la punct evidența mij
loacelor fixe.

In vederea obținerii unor rezultate 
cît mai bune în realizarea sarcinilor, 
este necesar ca aparatul bancar, să 
pună un accent deosebit pe pregă
tirea temeinică din punct de vedere 
profesional, aplicînd cu strictețe nor
mativele în vigoare, iar beneficiarii 
de investiții și organizațiile de cons
trucții să tină seama de indicațiile 
care se dau din partea băncii.

POȘTA 
REDACȚIEI

< BAN AMBROZIE. In legătură 
cu cele sesizate de dv. prin scri
soarea ce ne-ați adresat-o, avind în 
vedere că sînt necesare lămuriri 
suplimentare, vă rugăm să treceți 
pe la redacție.

> SOCSE& MARIA, Lupeni, str. 
Vulturul nr. 1. Am primit fotogra
fia și scrisoarea ce ne-a adresat-o 
tov. Oancea M. Pentru a o face 
aptă de publicare sînt necesare u- 
nele completări: cine sînt cei doi 
copii din fotografie, unde muncesc 
iiii dvs. etc. Vă rugăm să ne 
scrieți.

< CHIRU QCTAVIAN, prolesor. 
Petroșani. Ne-ațj adresat o sesiza
re legată de prețul abonamentului 
pe distanța Aeroport III — mater
nitate. Conducerea I.C.O. a recurs 
la o verificare și s-a stabilit că a- 
cest preț este legal, fiind fixat pe 
baza unei decizii a Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regional.

+ Următorii corespondenți ai 
ziarului nostru sint invitați ca, in- 
tr-una din zilele săptămînii viitoare 
să treacă pe la redacție, între orele 
9—13: DOBOȘ EMILI AN (Petrila), 
BERTOTI IOAN (Petroșani), VULPE 
GHEORGHE (Livezeni), CORNEA 
TITU (Iscroni), TAT IOAN și NE- 
GRARU GHEORGHE (Aninoasa), 
BRtNDUȘOIU GHEORGHE (Co- 
roești), IORDACHE IULIAN (Vul
can); POPA IULIU, MUNTEANU 
VIOREL și BOZU GHEORGHE (Pa- 
roșeni), GILESCU ECATERINA, 
CÎRSTOIU VALENTIN și POPA 
EUGEN (Lupeni).

< PREOTEASA MIHAI, Petro
șani. Ne faceți cunoscut că una 
dintre vecinele dumneavoastră vă 
„verifică" scrisorile ce le primiți 
prin poștă. Fiind vorba de violarea 
corespondenței credem că este ca
zul să vă adresați tribunalului.

Â început campionatul 
orășenesc de popice

CINEMATOGRAFE
3 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Triumful lui Robin Hood; Republi
ca : Cit timp ești sănătos; LONEA: Minerul: Procesul de la 
Nurnberg; 7 Noiembrie: Muncile lui Hercule; GRIVLDIA; Camera 
în formă de L.

Șase echipe masculine au luat zi
lele trecute startul în campionatul 
orășenesc de popice, ediția 1966/ 
1967.

In actualul campionat participă 
echipele asociațiilor sportive Pa
rângul Lenea, Jiul Petroșani, Utila
jul Petroșani, Minerul Vulcan, Mi
nerul Lupeni și Minerul Uricani. 
După cum se vede lipsesc echipele 
Viscoza Lupeini și Voința Petroșani, 
care au activat ani de-a rîndul în 
acest campionat. Cauzele nepaxtlci- 
pării Ier în această ediție a cam
pionatului nu le cunoaștem.

In prima etapă s-au disputat doar 
două meciuri. Jiul Petroșani ne- 
prezemtîndu-se la Lonea. Partida 
de la Vutoan dintre Minerul din 
localitate și Minerul Lupeni a fost

echilibrată. După ce lupenenii au 
condus o bună parte din timp, for
ma bună a jucătorului Blok Cons
tantin de la gazde, care a totalizat 
821 p.d., a făcut ca victoria să trea
că de partea echipei sale. Astfel 
vulcănenii au învins cu 4 436—■ 
4 404 p.d.

Cu 4 388 p.d. jucătorii de la Uti
lajul Retroșani au obținut victoria 
pe arena din Uricani în dauna e- 
chipei locale, care a reușit un nu
măr de 4 183 pd.

După cum se poate constata, re
zultatele din prima etapă nu sînt 
pe măsura posibilităților jucători
lor angajați în întrecere și denotă 
că se stă destul de slab la capitolul 
pregătiri.

B. STAICU
Interior de la „Viscoza" Lupeni.

Foto : N. Moldovean u
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O. J¥. U.
Moguiea ooei tezololii pinii interziterea 
loltsihi toilei io reliliile internaționale
NEW YORK 1. — Trimisul special 

Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite: „Toate statele trebuie să res
pecte cu strictețe în relațiile lor in
ternaționale interzicerea folosirii 
forței sau amenințării cu folosirea 
acesteia împotriva integrității terito
riale sau independenței politice a 
oricărui stat" — s,e subliniază într-o 
rezoluție adoptată! miercuri seara de 
Adunarea Generală a O.N.U. Acest 
document, elaborțpt de un grup de 
22.de țări’-constituie o concretizare 
finală a dezbaterilor care au avut 
loc în Adunarea Generală în legă
tură cu punctul de pe ordinea de zi, 
înscris de delegația Cehoslovaciei, 
privind „respectarea strictă a inter
zicerii folosirii forței sau amenință
rii cu folosirea acesteia în relațiile, 
internaționale, preouim și respecta
rea dreptului popoarelor la autode
terminare".

In rezoluție — adoptată cu 98 de 
voturi pentru, 2 împotrivă și 8 abți
neri — se arată de asemenea qă 
orice atac armat al unui stat împo-

Anglia evacuează o parte 
din instalațiile sale militare din Cipru

LONDRA 1 (Agerpres). -— Minis
terul Apărării al Marii Britanii a dat 
publicității joi un comunicat, prin 
care anunță că guvernul englez 
a hotărît să evacueze o parte din 
instalațiile sale militare din Cipru, 
în vederea reducerii efectivului tru
pelor britanice dislocate în insulă, 
care numără în prezent 5 000 de mi
litari. Numărul cetățenilor ciprioți 
care deservesc bazele britanice va 
fi, de asemenea, redus. Comunicatul 
reamintește că această hptărîre se 
încadrează în măsurile preconizate: 
de guvernul britanic de reducere a 
cheltuielilor de întreținere a trupe
lor sale din Cipru, avînd în vedere 
dificultățile economice prin care 
trece Anglia.

Se menționează totodată,,«că hotă
rârea guvernului englez nu va afec
ta cu nimic statutul de suveranitate 
al bazelor sale militare din Cipru. 
De asemenea, guvernul britanic va 
continua să se achite de obligațiile 
pe care și le-a asumat de a sprijini 
forțele O.N.LT. staționate în Cipru, 
cu contingentele și instalațiile sale 
militare care vor rămîne în insulă.

Kurt Georg' Kiesinger — 
noul cancelar al R. F. G.
BONN 1 (Agerpres). — La 1 de

cembrie, președintele Republicii Fe
derale a Germaniei, Heinrich Lubke, 
a acceptat demisia lui Ludwig Er
hard din funcția de cancelar al 
R.F.G. In aceeași zi, Bundestagul, 
întrunit într-o ședință specială, l-a 
ales cancelar federal pe Kurt Georg 
Kiesinger cu 340 de voturi, 109 ds- 
putați s-au pronunțat împotrivă, iar 
23 s-au abținut de la vot. După 
ședința de învestitură a Bundesta- 
gului, Kiesinger a fost primit de

Ce arată fotografiile luate 
de „Lunar Orbiter-2“

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a dat 
publicității fotografiile suprafeței 
Lunii luate de sonda „Lunar Orbi- 
ter-2". care arată că craterul „Co- 
pernic" este un deșert accidentat 
și arid. Fotografiile, de o plaritate 
excepțională, âu fost luate la 23 
noiembrie, în momentul cînd sonda 
se găsea la aproximativ 46 km de 
Lună.

triva altuia sau folosirea forței sub 
orice altă formă constituie o încăl
care a Cartei Națiunilor Unite și o 
violare a dreptului internațional. Fo
losirea directă sau indirectă a for
ței pentru a lipsi popoarele aflate 
sub dominația străină de dreptul lor 
la autodeterminare, libertate și in
dependență și de dreptul de a-și a- 
lege liber calea dezvoltării lor po- 
lilice, economice, sociale și cultu
rale — se subliniază totodată în do
cument — constituie o violare a Car
tei O.N.U. și a principiilor neinter
venției. Rezoluția cere tuturor sta
telor să promoveze o politică ex
ternă „în deplină armonie cu inte
resele păcii și securității internațio
nale" și să ia toate măsurile nece
sare pentru „a facilita exercitarea 
dreptului la autodeterminare de că
tre popoarele aflate sub jugul colo
nial, slăbirea încordării internațio
nale, întărirea păcii și promovarea 
de relații prietenești și de colabo
rare între state".

Se precizează că guvernul' Cipru
lui a fost informat asupra hotărîrii 
Angliei și că, în scurt timp, vor avea 
loc convorbiri între oficialitățile bri. 
tanice și cipriote în legătură cu pro
blemele pe care le implică această 
botărîre.

Scrisoarea adresată Consiliului de Securitate 
de către guvernul Cambodgiei

NEW YORK 1 (Agerpres). — Gu 
vernul cambodgian a adresat o 
scrisoare Consiliului de Securitate, 
în care șl-a exprimat protestul fa-, 
ță de acțiunile agresive provoca
toare ale trupelor saigoneze împo
triva ‘teritoriului Cambodgiei. In 
scrisoare se arată că l-a 22 noiem
brie un. post de grăniceri situat în 
provincia Prey Veng a fost atacat 
timp de cinci ore cu foc de mor- 
liere de către trupele saigoneze, 
fiind uciși un militar și patru ci
vili cambodgieni. Reprezentantul 
permanent al Cambodgiei la O.N.U.,' 
Huot Sambath, a cerut ca acest me- 

președintele R.F.G., care l-a confir
mat în funcția de cancelar federal.

Din noul guvern, a cărui compo
nență a fost dată publicității joi, 
fac parte zece miniștri creștin-de- 
mocrați, (dintre care trei, reprezin
tă Uniunea creștin-socială U.C.S., 
ramura bavareză a U.C.D.) și nouă 
miniștri social-democrați.

Observatorii din Bonn relevă că 
rezultatul votului pentru alegerea 
noului cancelar a ilustrat o.opozi
ție mai' puternică decît se aștepta

Craterul „Copernic", cu un dia
metru de 96 km și o adîncime de 
3,2 km, este văzut de pe Pămînt 
in partea stingă a Lunii. Fotogra
fiile prezintă coline cu o înălțime 
de 914 metri în centrul craterului 
și indică faptul că pantele acesto
ra au o înclinație de 30 de grade.

Aceste fotografii sînt cu atît mai 
interesante cu cît craterul „Coper- 
nic" se găsește la limita zonei 
unde, potrivit- programului N.A.S.A., 
vor aseleniza primii cosmonauți a- 
mericani.

Lucrările Congresului al IX-lea 
al P. M. S. U.

BUDAPESTA 1. — Trimisul spe
cial N. Popescu, transmite: In șe
dința de joi a Congresului, pe mar
ginea raportului C.C. al P.M.S.U. au 
luat cuvîntul Szirmai Istvan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Peter Janos, ministrul a- 
facerilor externe, Lajos Czinege, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării naționale al R. P. Ungaie 
și alții.

Delegații care au luat cuvîntul 
la Congres s-au referit pe larg la 
perspectivele de dezvoltare a eco
nomiei și culturii R. P. Ungare, la 
întărirea capacității de apărare a 
țării, au subliniat succesele obținute 
în diverse domenii de activitate,

VIETNAMUL DE SUD
„Operațiunea de curățire Affleboro" a suferit
un e$ec total

9 Noi crime comise de 
rului sud-vietnamez

SAIGON 1 (Agerpres). — Agenția 
sud-vietnameză de presă Eliberarea 
anunță că așa-zisa mare operațiune 
de curățire Attleboro, începută la 
mijlocul lunii octombrie în provin
cia Tay Ninh, . cu participarea a 
30 000 de soldați americani și sai- 
gonezi, a suferit un eșec total. Po
trivit unor date de pe front, agen
ția Eliberarea transmite că circa 
3 000 de, soldați inamici au fost scoși 
din luptă, iar 40 de avioane de di- 

saj. să fie difuzat în calitate de 
document al Consiliului de Secu
ritate.

Intr-o altă scrisoare adresată Con
siliului de Securitate, guvernul Cam
bodgiei a protestat pentru faptul 
că la 22 noiembrie spațiul aerian 
al țării a fost violat de elicoptere 
saigoneze, care au deschis focul a- 
supra unui post de grăniceri din 
provincia Kauk Tex.

PARIS. La Besancon s-a 
deschis expoziția „Imagini din 
România", care a lost prezen
tată în lunile iulie și august 
Ia Paris, sub auspiciile Asocia
ției Franța-România și ale Am
basadei României la Paris.

< NEW YORK. Membrii 
Consiliului de Securitate s-au 
reunit din nou miercuri după- 
amiază, cu ușile închise, pentru 
a pune la punct textul unui 
apel care va fi remis oficial 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant. Apelul îl invită pe 
U Thant să-și asume un nou 
mandat, pe o perioadă de cinci 
ani, în funcția sa actuală.

♦ DAR ES SALAAM. Ra- 
shidi Kawawa, al doilea vice
președinte al Tanzaniei, a con
firmat intr-un ' discurs radio
difuzat că trupele portugheze 
aflate în Mozambic au atacat 
marți teritoriul Tanzaniei, tre- 
cînd rîul Ruvuma. Soldați i por
tughezi au plantat mai multe 
mine a căror explozie a pro
vocat moartea a patru cetățeni 
pașnici.

< WASHINGTON. Ca ur
mare a necesității asigurării de 
noi efective pentru ducerea 
războiului din Vietnam, Minis

au vorbit despre politica interna
țională a Ungariei.

Congresul a fost salutat de Frie- 
de-ri-ch Ebert, conducătorul delega
ției P.S.U.G., Max.' Reimann, preșe
dintele P.C. din Germania, Fran- 
ciszek Waniolka, conducătorul de
legației P.M.U.P., Hans Male, con
ducătorul delegației P.S.U.G. din 
Berlinul occidental, Ervin Wik, con
ducătorul delegației P.C. din Nor
vegia, Arturi Colombi, conducătorul 
delegației P.C. Italian, Antonio Ro
mos, conducătorul delegației P.C. 
din Portugalia, și de. alți reprezen
tanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești frățești prezente la 
Congres.

Lucrările Congresului continuă.

agresori împotriva popo-

ferite tipuri, precum și 30 de vehi
cule militare au fost distruse.

Parălel cu luptele violente din 
Tay Ninh, transmite aceeași agen
ție, forțele patriotice au desfășurat 
atacuri și în provinciile Bien Hoa, 
Tan An, Cholon, Thu Dau Mot, Qu- 
ang Ngai, Tay Nguyen, în împre
jurimile Saigonului, la Nam Bo etc, 
înregistrînd succese însemnate.

HANOI 1 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament a,l Armatei Populare Viet
nameze a adresat un mesaj Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control în Vietnam, în care pro
testează împotriva noilor crime co
mise de Statele 'Unite și adminis
trația de la Saigon împotriva po
porului sud-vietnamez. In mesaj se 
arată că în noaptea de 20 noiem
brie, unități americane și ale regi
mului de la Saiigon au deschis focul 
asupra locuințelor și ambarcațiuni
lor de pescuit aparținînd populației 
civile aflate de ambele părți ale 
canalului Xa No din provincia Can 
Tho. Acest atac s-a soldat cu 100 
de morți și răniți, cu distruge
rea unui mare număr de locuințe 
si alte bunuri materiale.

terul Apărării al S.U.A. a a- 
nunțat o nouă reducere a nor
melor privind testele dezvol
tării mintale a recruților. De 
la 1 decembrie vor fi chemați 
la verificare și tinerii care an
terior au lost declarați inapți, 
fiind considerați arierați min
tali.

+ ROMA. Consiliu] Superior 
al Sănătății din Italia a cerut 
guvernului să interzică vînza- 

PE SCURT
rea țigărilor fără filtru, întru- 
cît prin nocivitatea lor acestea 
provoacă cancer la plămîni.

Propunerea urmează să iacă 
obiectul unei dezbateri a gu
vernului.

4. ALGER. Agenția „Algerie 
Press Service" anunță că „A- 
sociația algero-franceză — 
A.S.C.O.O.P. (organism creat 
după încheierea tratativelor 
petroliere dintre Franța și Al
geria din iulie 1965) a desco
perit, în urma unor forațe tă
cute in bazinul saharian Po- 
lignac, un nou și important ză- 
cămint petrolier.

> LUXEMBURG. Pierre Wer
ner, fostul prim-ministru lu

Alexei Kosîghin 
a sosit în Franța

PARIS 1 (Agerpres). — Alexei Ko
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a sosit joi în
tr-o vizită oficială în Franța, El este 
însotit de V, A. Kirillin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, A. 
A. Gromîko, ministrul de externe 
al U.R.S.S. și de alte persoane ofi
ciale.. ,

Pe aeroportul Orly se aflau gene
ralul Charles de Gaulle, Georges 
Pompidou, primul ministru al Fran
ței, Maurice Couve de Murville, 
ministrul de externe, și alle persoa
ne oficiale.

In cuvîntul de salut, președin
tele de Gaulle a arătat că vizita 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. demonstrează colaborarea 
existentă între cele două state, spre 
binele celor două popoare, în inte
resul echilibrului, progresului și pă
cii în lumea întreagă.

In cuvîntul său de răspuns Alexei 
Kosîghin a subliniat că vizita sa es
te o expresie a dorinței puternice 
a celor două părți de a nu se limita 
la rezultatele obținute pînă în pre
zent și de a face și mai mult pefitru 
dezvoltarea înțelegerii și prieteniei 
dintre U.R.S.S. și Franța.

In aceeași zi președintele Franței, 
Charles de Gaulle, a oferit un de
jun în cinstea oaspetelui sovietic. 
La Palatul Elysee au început apoi 
convorbirile franco-sOvietice.

Ninsori și viscole 
puternice în Italia

ROMA 1 (Agerpres). — După 
ploile torențiale urmate de inun
dații de proporții tragice, pe în
treg cupTiinsul Italiei au început 
să cadă ninsori abundente. Mercu
rul termometrelor a coborît brusc 
în toate regiunile Italiei. Viscole 
puternice au fost semnalate la Ve
rona, Aquila și în numeroase alte 
localități. Troienele de zăpadă au 
blocat drumurile în regiunile de 
murite. Un număr de 14 muncitori, 
care lucrau la construirea unul 
hotel în localitatea San Giorgio, au 
rămas izolați. In ajutorul tar, an 
fost trimise echipe de salvare.

xemburghez, al cărui cabinet 
a demisionat la 25 noiembrie, 
a fost însărcinat de marele du
ce al Luxemburgului, Jean, să 
formeze un nou guvern.

> KINSHASA. Trustul mi
nier belgian „L'Union Miniere 
du Haut Katanga" își va în
ceta activitatea în Congo 
t Kinshasa) în noaptea de 31 
decembrie a. c. El va fi înlo
cuit de la 1 ianuarie 1967 de 
compania congoleză „L'Union 
Miniere du Congo" la care gu
vernul congolez va dispune de 
50 la sută din totalul acțiu
nilor.

& ATENA. Ca urmare a 
inundațiilor redSnte din județul 
Heleia, 21 de localități au su
ferit pagube însemnate. ''36 de 
case au fost luate de ape, 73 
au fost parțial dărimate, iar 
432 au fost inundate.

+ BERNA. Șeful Departa
mentului militar al Elveției, 
Paul Chaudet, și-a prezentat 
demisia. El va părăsi postul a 
sflrșitul acestei luni, după ce 
a tăcut parte din guvern timp 
de 11 arii, fiind însărcinat CU 
reorganizarea forțelor armate 
ale Elveției.
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