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PLENARA Consfătuire

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN

naționale 
stat al

pe anul
celor două pro-

și pro- 
Republi- 

1971.

In ziua de 16 decembrie a.c. a avut loc ple
nara Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român. La lucrările plenarei au participat, 
ca invitați, miniștri și alți conducători ai insti
tuțiilor centrale de stat, șefi de secții la C.C. al 
P.C.R., membrii Colegiului Central de Partid, 
redactori șefi ai publicațiilor centrale.

Plenara a dezbătut proiectul planului de dez
voltare a economiei 
iectul bugetului de 
cii Socialiste România 
Apreciind că prevederile
iecte sînt în deplină concordanță cu obiectivele 
stabilite de Congresul al X-lea al partidului 
pentru progresul economiei, învățămîntului, 
științei și culturii, pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului în perioada 1971—1975, ple
nara le-a aprobat și a decis să fie supuse spre 
lep^rare Marii Adunări Naționale.

Plenara a aprobat, de asemenea, măsurile ho- 
tărîte de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea planului cincinal pe 
1971—1975, care vor asigura un progres mai 
rapid al economiei, o mai bună folosire a re
zervelor existente, a capacităților de producție 
și forței de muncă, creșterea eficienței întregii 
activități economice. Sporirea avuției naționale.

Plenara a aprobat propunerile de măsuri pri
vind organizarea, planificarea și conducerea 
agriculturii cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea din noiembrie 
cu cadre de conducere din agricultură si însuși
te de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în
făptuirea acestor măsuri va duce la creșterea 
producției agricole și consolidarea economică a 
cooperativelor agricole de producție, la ridicarea 
economică, socială și culturală a satelor, la dez
voltarea susținută a agriculturii noastre socia
liste și sporirea contribuției acesteia la progre
sul general al patriei.

Comitetul Central al partidului adresează 
muncitorilor, țăranilor, inginerilor, organizații
lor de partid și organizațiilor obștești, activu
lui de partid, de stat și din economie, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, cele mai calde mulțumiri și felicitări pen
tru activitatea depusă în acest an, pentru suc
cesele de seamă obținute în dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a țării. Comitetul Cen
tral al partidului cheamă întregul popor să 
muncească cu hotărîre și pasiune pentru înde
plinirea în cele mai bune condițiuni a planului 
de stat pe 1971 — primul an al noului cincinal 
— punînd astfel o bază trainică îndeplinirii 
programului de dezvoltare multilaterală a so
cietății noastre socialiste, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a celor ce muncesc, 
de înflorire a Republicii Socialiste România.

Plenara a fost informată asupra 
Comitetului Politic Consultativ 
telor participante la Tratatul 
Varșovia care a avut loc recent
Comitetul Central a aprobat activitatea delega
ției Republicii Socialiste România la această 
întâlnire, documentele adoptate cu acest prilej 
de către reprezentanții statelor participante, ex- 
primînd hotărîrea Partidului Comunist Român 
și a guvernului României socialiste de a acționa 
în continuare pentru destindere și colaborare 
internațională, pentru securitate și pace în Eu
ropa și în întreaga lume.

La dezbateri au participat tovarășii : Miu Do- 
brescu, Iosif Uglar, Traian Dudaș, Costache 
Trotuș, Constantin Cîrțînă, Marin Enache, 
Nicolae Tăbîrcă, Emeric Szabo, Ștefan Boboș, 
Traian Ispas, Gheorghe 
Constantin Dăscălescu, 
Ștefan, Mihai Dumitru, 
Baranga, Mihai Suder.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat cu
vintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ieri, a avut loc, la redacție, 
o consfătuire de lucru cu co
respondenți voluntari ai ziaru
lui și cititori din toate locali
tățile Văii Jiului. In cuvintul 
lor .tovarășii Cornel Macavei, 
Todor Mocuța, Iulian Iordache, 
Ștefan Konicska, Leon Pitic, 
Carol Andras, Petru Găină. Io
sif Tomuș, Vasile Oros precum 
și loan Badea din partea Co
mitetului municipal de partid 
au făcut numeroase propuneri 
și sugestii, menite să ducă la 
îmbunătățirea conținutului zia
rului, la lărgirea tematicii sale.

In încheierea discuțiilor a 
luat cuvintul tov. C. Magdalin, 
redactor șef al ziarului, care a 
vorbit despre sarcinile de 
viitor care stau in fața colec
tivului redacțional, în fața tu
turor corespondenților ziaru
lui.

Cu prilejul consfătuirii de 
lucru celor mai activi și mai 
merituoși corespondenți li s-au 
acordat premii.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 16 decembrie a. c. a avut loc, la 

Palatul Republicii, ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

In afara membrilor Consiliului de Stat, la 
ședință au participat, ca invitați — miniștri, 
conducători ai altor organe centrale de stat și 
președinții unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat decre
tele privind instituirea stemelor județelor și mu
nicipiilor, aprobarea statutului Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România, modificarea 
Decretului nr. 784/1969 aprobat prin Legea nr.

69/1969 privind organizarea și funcționarea Mi
nisterului Finanțelor.

De asemenea. Consiliul de Stat a ratificat 
Convenția consulară dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Belgiei și a adoptat decre
tul privind aderarea Republicii Socialiste Ro
mânia la Convenția privind instituirea orga
nizației internaționale de ramură de colabo
rare in domeniul producției chimice de mic to
naj .Intcrchim".

Au fost examinate apoi unele cereri de gra
țiere.

(Agerpres)

lucrărilor 
al sta- 

de la 
la Berlin.

Roșu, Nicolae Agachi, 
Ion Crăciun, Nicolae
Vaier Gabrian, Aurel

permanente ale
Marii Adunări Naționale

a

(Agerpres)

S. POP

MAJORATULUI
Lucrările Comisiilor

Operatorul centrator Ianc Petrică de la „Viscoza** Lupeni 
centrind un braț care dirijează firul de viscoză.

Foto; I. LICIU

In zilele de 15 și 16 decem
brie a. c„ comisiile permanen
te ale Marii Adunări Națio
nale. in continuarea lucrărilor 
lor. au examinat proiectele de 
legi ce urmează să fie supuse 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

Comisiile permanente. întru
nite sub președinția tovarășu
lui ^urel Vijoli, președintele 
Comis’eî economico-Pn-mciare. 
au ascultat expunerea tovară
șului Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat

al Planificării, privitoare la 
Proiectul planului de stat pe 
anul 1971. precum și expune
rea tovarășului Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, pri
vitoare la proiectul bugetului 
de stat pe anul 1971.

Lucrările comisiilor continuă, 
în cadrul acestora examinindu
se secțiunile planului și buge
tului de stat, precum și unele 
proiecte de legi, de competența

A devenit o tradiție ca la 
fiecare sfîrșit de an să fie 
sărbătoriți tinerii care au îm
plinit 18 ani, vîrstă ce mar
chează depășirea adolescenței, 
vîrstă a gîndurilor cuteză
toare, a idealurilor înaripate. 
Din inițiativa comitetului 
U.T.C. și a conducerii gru
pului școlar minier Petro
șani. cei peste 50 de tineri 
declarați majori de aici, au 
sărbătorit într-un cadru fes
tiv acest important eveni
ment din viața lor.

Cu această ocazie judecă
torul Teodor Oprean a ex
pus tinerilor drepturile și în
datoririle cetățenilor majori, 
Ie-a vorbit despre modul de 
comportare în societate, des
pre răspunderile ce le revin 
în calitate de cetățeni ma
jori ai Republicii Socialiste 
România. Tov. Vasile Văcaru, 
secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C.. le-a urat ti
nerilor multă fericire, sănă-
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unor produse industriale 
destinate producției 

și investițiilor în 
cooperativele agricole 

și gospodăriile țărănești
Comitetul Executiv al Comi

tetului Central al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri au adop
tat o hotărîre cu privire la re
ducerea și unificarea prețuri
lor, de la 1 ianuarie 1971, la 
produsele industriale ce consti
tuie obiectul aprovizionării teh- 
nico-materiale a cooperativelor 
agricole de producție și a gos
podăriilor țărănești individuale.

Se vor reduce prețurile la 
următoarele grupe de produse : 
mașini și utilaje agricole, piese 
de schimb, anvelope și came
re, produse petroliere, produ
se electrotehnice, ciment și al
te materiale de construcții, fu
raje concentrate, medicamente 
de uz veterinar și alte produse 
chimice.

Prin toate aceste măsuri coo
perativele agricole de produc
ție vor beneficia în anul 1971 
de o economie de circa 540 
milioane lei. iar gospodăriile 
țărănești individuale de circa 
18 milioane lei.

In vederea creării unor con
diții mai bune pentru înfăptui
rea programelor naționale de 
irigații și îmbunătățiri funci
are și de dezvoltare a creșterii 
animalelor. Comitetul Execu

tiv al C.C. al P.C.R. și Consi
liul de Miniștri au hotărît re
ducerea prețurilor la unele ma

șini. utilaje și materiale speci
fice necesare realizării acestor 
programe. In acest fel coope
rativele agricole de producție 
vor realiza, în perioada 1971 — 
1975, economii de încă 315 
milioane lei.

Aceste măsuri fac parte din 
complexul de hotărîrT stabili-' 
te de conducerea de partid și 
de stat, cuprinse în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, la 
ședința 
C. C.
23 
dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre. Ele reorezintă un 
nou și puternic sprijin pentru 
sporirea producției agricole, 
consolidarea economico-organi- 
zatorică a cooperativelor agri
cole de producție și ridicarea 
nivelului de viață al țărănimii, 
pentru creșterea aportului a- 
griculturii la aprovizionarea tot 
mai bună a populației cu pro
duse agro-alimentare, la dez
voltarea întregii economii 
(ionale.

de lucru 
al P. C.

noiembrie I97i

de
r:

A SPAȚIULUI
EXTRAATMOSFLRIC SI A■>

tate și succes în activitatea 
de viitor.

Directorul școlii, ing. Iosif 
Legrand, i-a îndrumat pe ti
nerii sărbătoriți pe calea co
rectitudinii, a abnegației, a 
dragostei pentru muncă, pen
tru tot ce-i înconjoară. „Am 
vrea, a spus directorul șco
lii, ca să auzim numai lu
cruri frumoase despre voi, 
să aplicați în practică tot 
ce învățați în această școală, 
prin aceasta ridicînd presti
giul școlii, contribuind la 
înflorirea patriei noastre so
cialiste".

In numele celor sărbăto
riți a răspuns elevul Fiilop 
Csabo, care a mulțumit pen
tru atenția acordată, pentru 
grija deosebită ce o manifes
tă partidul și guvernul pen
tru educarea și formarea ce
tățeanului de tip nou.

A urmat o masă comună 
îmbelșugată și o seară ve
selă, de neuitat. îndrumătorul U.T.C. Ion ‘nînrf felicitarea unei

tinere sărbătorite.

Fier vechi peste 
angajamentul 

anual
Realizările 

circumscripției financiare
Activitatea economică și social-culturală desfășurată 
Consiliul popular municipal se reflectă in realizările 

circumscripției financiare obținute în cele 11 luni, prin 
încasarea veniturilor Ia buget în proporție de 90 la sută, 
iar la execuția bugetară de 92 la sută.

Aceste rezultate demonstrează că acțiunile finanțate 
de la buget s-au desfășurat in bune condițiuni incasindu-se 
la timp veniturile și cheltuindu-se în mod eficient credi
tele bugetare, fapt ce a dus la îmbunătățirea continuă a 
tuturor activităților.

Bilanțul cu care uteciștii 
aninoseni încheie acest an. 
la capitolul „fier vechi", este 
edificator. Angajamentul a- 
nual al tinerilor, de a colecta 
250 tone de fier vechi a fost 
depășit substantial. Pînă în 
prezent peste 370 tone de 
fier vechi au luat drumul 
oțelăriilor din județ. Fondu
rile realizate de tineri din a- 
ceastâ acțiune ca și din alte 
activități obștești urmează să 
fie cheltuite în folosul orga
nizației, al tinerilor.

România a luat parte în mod 
activ — și în acest an — la lu
crările Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea spațiului extraat- 
mosferic în scopuri pașnice, 
organism în care deține. de 
altfel, și funcția de vicepreșe
dinte. Ea s-a pronunțat pentru 
creșterea rolului și eficacității 
Națiunilor Unite în extinderea 
cooperării internaționale spați
ale, pentru consolidarea funda
mentului juridic al acestei co
operări. Prin reprezentantul 
său, ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, România a propus la 
ultima sesiune a Comitetului 
intensificarea schimburilor de 
informații tehnice, pregătirea 
de cadre, mărirea numărului de 
burse pentru perfecționare, or
ganizarea unor vizite de studii 
în centrele de cercetări spa
țiale, inițierea de seminarii și 
colocvii internaționale pe teme 
ale aplicării tehnologici spațiale, 
la cerințele dezvoltării contem
porane. In ceea ce privește 
Convenția internațională asupra 
responsabilității statelor pentru 
daunele cauzate de obiecte spa
țiale — aflată în curs de ela
borare — țara noastră a subli
niat necesitatea ca aceasta să 
conțină prevederi clare, menite 
să asigure despăgubirea inte
grală.. a fiecărui stat care are 
de suferit de pe urma obiecte
lor lansate în spațiul extraat- 
mos feric.

Reamintim că România este 
coautoare a majorității reco
mandărilor și rezoluțiilor Comi
tetului și Adunării Generale a 
O.N.U., care au dat viață voin
ței de cooperare spațială a Na
țiunilor Unite. România se 
numără, de asemenea, printre 
primele state care au militat 
constant pentru definirea prin
cipiilor menite să stea la baza 
activității spațiale internaționa
le, subliniind necesitatea încor
porării lor. într-un instrument

juridic. In acest fel, și în acest 
spirit, delegațiile române au 
contribuit la elaborarea instru
mentelor existente astăzi în 
dreptul internațional spațial i 
Tratatul cu privire la princi
piile care guvernează ac . vi- 
tatea stolelor în explorarea și 
folosirea spațiului extraaimos- 
feric. a Lunii și altor corpuri 
cerești și Acordul privind sal
varea și înapoierea astrunauți- 
lor și restituirea obiectelorJan- 
sate în spațiul extraatmosfe- 
ric. Menționăm, totodată, că în 
momentul de față, în atenția 
Comitetului se află propunerea 
românească de a se încheia 
un acord internațional privind 
transmiterea prin sateliți, di
rect la receptor, a unor pro
grame de radio și televiziune 
care să servească, prin tema
tica lor, cauzei înțelegerii in
ternaționale, progresului gene
ral.

Aceeași atitudine pozitivă, 
constructivă, a manifestat-o ța
ra noastră și în cadrul Co
mitetului O.N.U. pentru teri
toriile submarine. După cum se 
știe, România consideră că orice 
reglementare juridică în aceas
tă sferă de activitate trebuie 
să reprezinte emanația tuturor 
statelor și să fie făcută în con
formitate cu principiile unanim 
recunoscute ale dreptului inter
național. Ea apreciază că te
ritoriile submarine situate în 
afara limitelor jurisdicției na
ționale nu sînt susceptibile de 
apropiere de către state, ele 
trebuind explorate și exploa
tate în scopuri exclusiv pașni
ce, în folosul întregii umani-* 
tăți, avîndu-se în vedere, e- 
vident, nevoile speciale ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

Nicolae VAMVU

(Continuare in pag. a 4~a)

Inspectoratul general al 
miliției. în colaborare cu 
Televiziunea română, orga
nizează, vineri 18 decembrie, 
ora 20. pe programul I. o e- 
misiune intitulată „FUGA 
DE LA LOCUL FAPTEI".

Emisiunea este recomandată 
tuturor conducătorilor auto, 
amatori sau profesioniști.

Prezentarea emisiunii se va 
face în cadrul „Reflectoru
lui”.

Demaraj pe șantierul 
motelului

Zilele trecute a fost exe
cutată trasarea fundației nou
lui obiectiv turistic al mu
nicipiului, motelul Gambri
nus. Hotelul motelului cu
prinde 100 de locuri, iar

Pentru
Gambrinus

corpul restaurantului tot 100 
de locuri.

In următoarele zile, șantie
rul I Petroșani al Grupului 
II construcții va trece la e- 
xecutarea lucrărilor de fun
dații.

Un nou magazin modernizat
terminateRecent au fost 

lucrările de renovare și mo
dernizare a magazinului de 
produse electrice din Petro
șani, înzestrat cu mobilier 
nou adecvat unei bune de
serviri.

In prezent se desfășoară o- 
perațiunile de mutare și de
pozitare a articolelor electri
ce ce se vor desface popu
lației, urmînd ca în scurt 
timp să fie redeschis.

orientarea
profesională
a tinerilor

Un grup de peste 40 elevi 
de la Școala generală nr. 5 
din Petrila, vizitează, astăzi, 
în cadrul unei excursii de 
studiu Fabrica de fire și fibre 
artificiale „Viscoza” Lupeni. 
Inițiativa excursiei aparține 
organizației U.T.C, a școlii, 
care, avînd sprijinul cadre
lor didactice, contribuie ast
fel la orientarea profesională 
a elevilor.
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A intrat in 
din Valea 

lorice deosebite 
organelor locale 
pionierilor despre semnificația și importanța acestor eve
nimente in viața poporului nostru.

In cadrul unor astfel de intilniri se creează posibili
tatea manifestării plenare a sentimentelor de recunoștință 
si caldă mulțumire pe care pionierii (de aici) le nutresc 
față de P.C.R., conducătorul înțelept al întregului nostru 
popor pe drumul victorios al socialismului.

O asemenea manifestare a avut loc duminică dimineața 
la Casa de cultură unde pionierii din Petroșani l-au avut 
ca oaspete pe tovarășul Clement 
Comitetului municipal de partid, 
executiv al Consiliului popular.

împodobită sărbătorește, sala

tradiția ailivitălii organizațiilor de pio- 
Jiului <a in preajma unor evenimente is- 
sâ unite in mijlocul lor conducători ai 
de partid și de stat care să vorbească

NegruȚ prim-secretar al 
președintele Comitetului

împodobită sărbătorește, sala de spectacole fremăta de 
tinerețea plină de sănătate a celor peste 800 de pionieri 
\ eniți să-și exprime bucuria și mulțumirea pentru minu
natele condiții de viață și învățătură pe care partidul le-a 
creat acestor mlădițe ale viitorului. Ora 9.45. In sală intră 
primul secretar al Comitetului municipal de partid, tova
rășul Clement Negruț, însoțit de un grup de pionieri, care, 
trecind printr-un adevărat culoar viu, urcă pe scenă, luind 
loc la masa prezidiului. Din piepturile sutelor de pionieri 
izbucnesc nestăvilite uralc. răsună puternice aplauze și se 
scandează P.C.R.!

Pionierul Adrian Răîleanu. ele\ in clasa a Vl-a C la
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Școala generală nr. 5 din Petroșani, rostește cuvintul de 
deschidere exprimind bucuria și fericirea unanimă pentru 
prezența in mijlocul lor a primului secretar.

In entuziasmul spontan al sutelor de pionieri, tovarășul 
Clement Negruț declară: «Vreau să vă mulțumesc pentru 
această primire care m-a emoționat profund. Văd in această 
manifestare expresia sentimentelor voastre față de P.C.R. 
care împlinește la 8 mai 1971 istorica virstă de o jumătate 
de secol. Evenimentul 
profundă semnificație 
oamenii care trăiesc și

O dată cu crearea 
forță politică care reprezintă interesele poporului și a 
condus
litatea 
(iunii.
mereu 
tru o '
gust 1944, in istoria multiseculară a poporului nostru au 
început acele profunde schimbări revoluționare care au 
descătușat forțele creatoare ale poporului, ceea ce a per
mis ca într-o perioadă scurtă, de numai un sfert de veac 
România să-și schimbe radical înfățișarea. S-a dezvoltat 
economia, știința și cultura in condiții nemaiintîlniie pină 
acum. In această activitate creatoare s-a făcut simțită con
tribuția părinților voștri, a tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Municipiul nostru a cunoscut si el adinei trans
formări, dezvoltîndu-se industria extractivă, apărînd noi ra-

acesta deosebit de important are o 
pentru toți comuniștii și pentru toți 
muncesc in România.
P.C.R. în țara noastră a apărut acea

, la luptă clasa muncitoare, țărănimea și intelectua- 
progresistă, pentru înlăturarea asupririi și a rcac- 
Infruntind anii grei ai teroarei, comuniștii au fost 
in fruntea marilor bătălii de clasă și a luptelor pen- 
viață mai bună. Prin măreața victorie de la 23 Au-

Descoperirile științifice din 
epoca noastră exercită o nebă
nuită influență asupro tinere
tului care se dezvoltă in școli. 
Epoca modernă, marcotă de 
disciplinele pozitive, nu negli
jează totuși, pregătirea uma
nistică a omului. Sistemul de 
invățămînt al țării noostre este 
echilibrat și tinde spre forma
rea unei personalități dezvol
tate armonios și nestinjenit, 
oferindu-i copilului și tinăru- 
lui posibilitatea unei depline 
opțiuni in acord cu aptitudini
le lui fundamentale. Neglijo- 
lea unui aspect al educoției 
aduce prejudicii asupro fina
lității esențiale a învățăminlu- 
lui : pregătirea complexă o 
unui om. Școola, factorul e- 
sențiol de influențare 
lui, este un izvor de 
țe care, treptat, ii 
gindireo personală, 
mintul, probitatea.

In ocest codru, 
linii mari, se află 
artistică, estetică

explicitat copiilor ce este re- 
marcobil in acest film. Exem
plul, din Lupeni, nu este 
lot. Și in Petroșani se văd 
me contraindicate care, pe 
gă faptul că sînt 
tistice de duzină, 
urmă de valoare 
O mirare, totuși, 
exprimăm : școlile 
totea să solicite 
vote virstei elevilor și scopuri
lor instructiv-educotive, fie 
prin rețeaua de invățămînt fie 
prin cinematografie. Dar aceas-

izo- 
fil- 
lin- 
a*-

nici
pelicule 
n-au 

educotivă. 
trebuie s-o 
au posibili- 
filme odec-

Educația
om.

a elevu- 
cunoștin- 
formeazo 
discernă-

estetică
schițat in 
și educația 
o elevilor. 

Observația indelungotă și sis
tematică, augmentată de im
presii culese în diferite ocazii, 
ne-au întărit convingereo că 
oceastă latură a educoției este 
în bună măsură neglijată în 
școlile din Valea Jiului ori, 
docă se moi face ceva în 
acest sens, capătă forme pro
vizorii și nesistematice, lipsite 
de continuitate. Faptul că ele
vii sint dornici să vizioneze 
filme, in grup sau individual, 
trebuie să-î facă pe educatori 
să mediteze la educația cine
matografică. A 7-a artă, cum 
e supranumit filmul, este cea 
mai răspindită și cea moi 
populară artă, fără să înțele
gem că este și ceo moi accesi
bilă. In perspectivă, printre obi
ectele de invățămînt din licee se 
vor face și ore de educație ci
nematografică (in unele părți 
și în chip experimental acest 
lucru s-a făcut deja) menite 
să formeze copiilor copacitatea 
de discernămînt valoric. Foptul 
că mulți elevi au vizionat 
„Păsările"
e reprobabil, filmul este 
operă de artă. Reprobabil 
că diriginții acelor elevi 
le-au vorbit in prealabil
pre individualitatea artistică a 
acestui cineast totol, nu li s-a

lui A. Hitchkock nu 
o 

este 
nu 

des-

BUNE.
de proble-

in
școală
o pregă

frumos
tă focilitare nu e folosită, iar 
cultura cinematografică a ele
vilor este de foarte multe oii 
aproximativă și deficitară. 
Cauza : o minimă atenție pen
tru aceostă formă de instruire 
și educație.

Cu o lună in urmă avea loc 
o expoziție și un concert Bee
thoven. In solă se aflau cite- 
va zeci de elevi, toți de la 
Școala de muzică din Petro
șani. Cu ocel prilej am putut 
constata dezinteresul copiilor 
pentru muzică (și nu pentru

este t)j 
de a se 
la inde-

• au
de a

in ic.. sanie

Despre organizațiile de co
pii din alte țări și chiar des
pre cele din țările socialiste, 
pionierii noștri nu cunosc 
prea mult. M-a convins inte- 
resul cu care pionierii din ta- 
beiele inte. n u.iunale se infor
mează despre sistemul de or- 
gani/are și .< • ilățile ”
organizații 1 copii.

in această situație 
’oria comandanților 
n forma, de a pune

mina pionierilor inijkrr 
tor; zale de informație, 
organiza discuții 
despre organizațiile de copii 
dm alte țări și despre acti
vi'alea acestora.

Prestigiul 'internațional ul 
Organiza'iei pionierilor din 
România a crescut foarte mult 
in perioada care a trecut de 
a reorganizarea mișcării pio- 

.u'-iești datorită experienței pe 
care a acumulat-o. inițiative 
loi și preocupărilor valoroase 
pc plan național și intern., 
țional. Și despre asemenea 
probleme este dator să vor
bească comandantul pionieri
lor.

In această idee, vă infor
măm că la cabinetul metodic 
al Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor primim 
un buletin lunar de informare 
privind activitatea și expe
riența organizațiilor de pio
nieri și copii din țările socia
liste. S.U.A.. Anglia. India 
etc.

Sugerăm și organizarea u- 
nor întîlniri cu oionieri care

InteresuJ față
mele altora, altruismul, spiri
tul de întrajutorare, curajul, 
vigilența, spiritul de sacrifi
ciu etc.
live de 
buie să 
înțelege 
semenea trăsături moral-cdu- 

îtive nu se poale realiza în 
nod pasiv, contemplativ, prin 

vorbe. Dar cum ele •- nuni ies 
tă zilnic în societatea in care 
trăiesc pionierii, in activitatea 
și comportarea lor trebuie 
n-apărat să le folosim in pro
gramul nostru de educație.

O discuție riodicâ lejeră, 
pe baza relatării unor fapte 
reale cunoscute de către elevi, 
viu dezbătute are nebănuit de 
multe efecte educative.

Activitatea se poate org . 
niza sub 
de jurnal 
t .riu sau, 
institui o 
pentru săvirșârea 
bune.

sînt trăsăturile pozi- 
caracter pe care tre- 
le sădim la elevi. Se 
că formarea unor fl

formă de cronică 
vorbit, de comen- 

de ce nu. am putea 
acțiune permanentă 

de fapte

3. STOP ! AȚI CONSULTAT 
< ALENDARUL?

Lunar, de preferință la în
ceputul lunii. împreună cu 
întreg detașamentul, este bine 
să consultați calendarul. E- 
venimente istorice, date co
memorative, personalități mar
cante vor prinde viață dacă, 
împreună cu pionierii care au 
primit sarcina să prezinte ca
lendarul. ne pregătim din 
timp, consultăm material bi-

rile, presa cotidiană.
Fiecare eveniment, aniver

sare, personalitate pot fi pre
zentate de cîte un pionier ca
re s-a pregătit în prealabil.

4. DE CE? PENTRU CE?

Sînt cele mai dese și... mai 
neașteptate întrebări pe care 
le pun copiii. Ele solicită cele 
mai prompte și convingătoare 
i ăspunsuri.

O dată pe lună, diferențiat 
pe vârste sau cu detașamen
tul este bine să organizăm șe
zători în cadrul cărora -zeci, 
sute de ..pentru ce și de ce" 
să primească răspunsuri de 
la colegi și. atunci cind ei nu 
pot să răspundă, de la pro
fesori.

O fascinantă discuție în de
tașament, sugerată de coman
dant, despre eu, despre noi, 
despre ei. Se poate pleca de 
la câteva întrebări simple t

— Cum sînt eu ?
— Cum sînt prietenii mei. 

oamenii de care mă simt le
gat ?

— Cum sînt oamenii 
nu-mi plac, pe care nu-i 
cept ?

Pot fi luate în discuție 
neînțeles că la clasele 
VII) raporturile sociale, 
rale, dintre eu. noi. ei; 
musețea pluralului noi; 
dițiile in care demnul eu 
te deveni egoist și urât.

l’rof. Gligor IIAȘA

ea re
ac-

(bi- 
VI, 

mo- 
fru- 
con- 
poa-

muri ale economici, orașele au cunoscut o mare înflorire 
urbanistică, intr-un cuvint fosta „Vale a plîngerii", cum 
era denumită in trecut, a devenit Valea bucuriei.

In viitor procesul acesta de înflorire a întregii noas
tre patrii va cunoaște o amprentă mai puternică și în Valea 
Jiului. Ca pionieri trebuie să vă faceți pe deplin datoria, 
să invățați bine și temeinic, să vă ajutați colegii de clasă 
și părinții, să fiți exemplu in întreaga viață școlară și 
pionierească, participind cu tot elanul la activitățile orga
nizate. In felul acesta fiecare dintre voi își poate manifesta 
dragostea față de partid, de conducătorul încercat al po
porului nostru pe drumul dezvoltării multilaterale a socie
tății socialiste".

In încheiere tovarășul Clement Negruț a felicitat, in 
numele Comitetului municipal de partid și al consiliului 
popular, pe toți comandanții de pionieri și cadrele didac
tice pentru eforturile depuse în munca de educație și for
mare a tinerei generații și a urat tuturor pionierilor noi 
succese in activitatea viitoare.

In timp ce un grup de pionieri înmânează cravata 
roșie tovarășului Clement Negruț adresîndu-i invitația de a 
participa la spectacolul artistic prezentat de formațiile cla
sificate la faza pe zonă a concursului pionierilor și șco
larilor, din glasurile cristaline ale pionierilor răsună cin- 
tecele „Azi c zi de sărbătoare" și „Mulțumim din inimă 
partidului".

A urmat apoi spectacolul cultural-artistic prezentat de 
elevii școlilor generale nr. 1 Petrila și nr. 5 Petroșani. Pri

Beethoven). 
lua forme 
culturo lor 
minimă (și 

, ci a unu-

oricine, ci pentru 
Hîrjoano multora I 
stridente. Așadar 
muzicolă e iarăși 
nu a oricărui elev, 
io de la școala de muzică !).

Un olt exemplu : de curind 
in Petroșani a concertat so- 
prono Magda lonculescu și 
orchestra simfonică și corul 
Filarmonicii din Craiova. Con
certul a prilejuit celor apro
ximativ 120 de spectatori (!). 
niște concluzii triste asupra 
melomanilor din Petroșani, la 
solă se aflau și elevi, cuprinși 
de o veselie și locvacitate ne- 
stăpinite. De la cine să în
vețe cum să aprecieze o lu
crare simfonică, un cor sau o 
orie din opere, dacă educato
rii lor ignoră cu ușurință ast
fel de evenimente ortistice ?

Am putea înmulți exemplele 
insă concluzio or rămîne ace
eași : educația artistică a ele
vilor este neglijată in școlile 
din Voleo Jiului, ocupă un loc 
nici măcar secundar, lor ocest 
fapt este întrutotul 
atunci cind vedem 
Io tinerilor Io filme 
atunci cind nu-i 
teatrul (cum ar putea să-i in
tereseze docă nu-l văd ?), cind 
nu știu să vadă o pictură sau 
să oudă o bucată muzicolă. 
Desigur, in programa școlară 
nu se oflă ore speciale afec- 
tote „educației estetice și ar
tistice". Insă ocest lucru nu 
trebuie să împiedice dirigin
ții să intrebuințeze una-două 
ore pe lună acestui scop. Nici 
pe profesorii de limba româ
nă, franceză sau de orice altă 
specialitate, să-și rezerve cinci 
zece minute dintr-o oră pen
tru o discuție de această na
tură, fără ca discuția să influ
ențeze 
obiect 
potrivă.

Acest 
in general, trebuie reconside
rat de către cadrele didactice 
din Valea Jiului purtătoare de 
responsabilitate. Oare nu se 
gindesc că peste mai mulți sou 
moi puțini ani un oarecare 
elev îi va putea învinui că 
a fost învățat să vadă și 
simtă frumosul ?

manifestat 
imbulzea- 

de duzina, 
interesează

negotiv asupra acelui 
de specialitate. Dim-

ospect al educației,

nu
să

I
T. s.

y

ma parte a programului, „ v aporașul Vacanța", realizat de 
elevii pctrileni după textul compus de tov. înv. Eugenia 
I’ricop s-a distins prin ținuta scenică, omogenitate și o au
tentică interpretare muzicală. Axat pe subiectul prieteniei, 
textul reușește, printr-o frumoasă corelare a scenelor, să 
ne transpună in atmosfera specifică a unei călătorii cu va
porașul. Au contribuit Ia aceasta (printre alții) talentații 
elevi Dinu Apetrci, Mihăiță Săcăluc, Doinița Dincă, Zina 
Hădoiu, Teodor Pădurcanu ș. a.

Partea a doua a programului, „Circus varietăți", pre
zentată de elevii școlii nr. 5 din Petroșani ne-a purtat sub 
cupola unui veritabil circ cu numere senzaționale de gim
nastică acrobatică, scamatorie, jonglerie, dresuri de purici 
și lei, dansuri moderne ș. a.

S-au remarcat din rindul „artiștilor de circ" elevii 
Viorel Pasăre, /Xurelia Trăsnea. Iuliana Demeter, Sorina 
Busuioc, Ofelia Popescu, Constantin Dumitraș, Manole Vî- 
nătoru. O contribuție deosebită la reușita acestui spectacol 
au adus-o cadrele didactice de la cele două școli, îndeo
sebi tov. Eugenia Pricop, Lucia Daniel și Iuliana Moldo
van de la Petrila, Maria Iațenco. Mihai Ferenczi. Maria 
Caraconcea, Irma Ferenczi. Ady Roman de la Petroșani.

Intîlnirea de 
a atașamentului 
nist și o dovadă 
ideilor pline de

duminică a constituit o grăitoare expresie 
pionierilor fată de partidul nostru coinu- 
a posibilităților de transpunere in viață a 
noblețe ale politicii sale.

Cornel 1I0GMAN

IN DEZBATERE
Perfecționarea continuă 

a pregătirii viitorilor 
lucrători comerciali

Pentru petrecerea, in peri
oada vocanței de iarnă, a tim
pului liber al pionierilor și e- 
levilor din Valea Jiului intr-un 
mod. cit mai plăcut, educativ 
și util, prin grija biroului Co
mitetului municipal de partid 
vor lua ființă tradiționalele 
„Orașe ale copiilor", in loca
litățile Uriconi, Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, Petrila și Petroșani.

întreaga activitate „edilitară" 
și de funcționare ulterioară a 
„cetăților" bucuriei va fi coor
donată și îndrumată de către 
un comandament special con
stituit zilele trecute, care va 
sprijini octiv organizațiile de 
partid, comitetele executive 
ole consiliilor populoie din Io- 

„ORAȘELE 
își vor aprinde, in
calitățile amintite. Se vor în
tocmi interesante și atractive 
programe culturol-artistice și 
sportive, de jocuri distractive 
etc., consultindu-se in această 
direcție copiii de virstă pre
școlară (e foarte important I), 
pionierii și elevii, cadrele di
dactice, in așa fel, incit, in 
raport cu posibilitățile locale, 
propunerile și sugestiile diver
se să concure la reușita de
plină o frumoosei acțiuni.

Comitetul executiv ol Consi
liului popular al municipiului 
Petroșani urmează să îndrume 
unitățile comerciale in scopul 
desfacerii, in oceste orășele, a 
unei variate game de produ
se care să fie pe gustul (alit 
de exigent 1) ol celor mici și 
al scolorilor. Se vor mai orga
niza standuri de cărți, se va 
putea alege din tot felul de 
jucării... Si totul in decorul de 
basm, cu brazi, tonete, insta
lații pentru jocuri distractive, 
becuri sclipind multicoloi...

In vederea asigurării și păs
trării in bune conditiuni o ex
ponatelor și bunurilor din o- 
rașele copiilor, pentru ca or

dinea și disciplina să fie Io 
ele acasă. Inspectoratul școlar 
împreună cu consiliul munici
pal al organizației pionierilor, 
va repartiza în... puncte-cheie 
comandanți de pionieri, cadre 
didactice.

La Petroșani, „Orașul copii
lor" va fi amplasat in peri
metrul Școlii nr. 4 din locali- 
tote, unde vor funcționo ri.n- 
ghișpiluri cu... învirtire orizon
tală și verticală, leagăne, un 
parc distractiv de atrocție și 
surprize. Castelul și mooro de 
vint â la Don Quijote, căsu
ța caprei cu trei iezi, animale 
(atenție la lup I). păsări de 
diverse „graiuri", vor imbia 
copiii la veselie și călătorii

COPIILOR44 
curind, lummile...
prin lobirinturi fermecate. In 
mijlocul a toate va trona im
punătorul pom de iarnă, atit 
de mult așteptat. Nu departe 
se va ridica o estradă pe care 
vor fi prezentate bogate și a- 
trăgătoore programe cultural- 
artistice, susținute de către 
formațiile de pionieri si elevi, 
precum și ale Casei de cultu
ră. Din panouri luminos împo
dobite ne vor zimbi fruntașii 
la învățătură, „prietenii lui 
Mos Gerilă"... E greu să fii 
acolo, o mindrie care presupu
ne. insă, consumarea unor 
strădanii, parcurgerea unor 
ceosuri întregi de frămintări, 
cu „încuietori" de aritmetică 
și taine gramaticale... A avea 
numai 8. 9 șî 10. întrebați pe 
oricine, nu e un lucru de joa
că...

Deschiderea festivă a „Ora
șelor copiilor" va avea loc in 
data de 26 decembrie a.c. la 
ora 16... Pregătiți-vă !

...Iarna cu zăpadă pufoasă 
poate să vină de-odevărateleo 
In curind Orașele copiilor" isi 
vor aprinde luminile...

Ion BADEA

învățământul comercial clin 
țara noastră, înscriind u-se în 
contextul general de înnoire 
și diversificare ce caracteri
zează întreaga viață socială, a 
cunoscut an de an o puternică 
dezvoltare, ca expresie a aten
ției pe care partidul și statul 
o acordă sectorului iiculațici 
și realizării produsului social, 
destinat consumului individual.

In municipiul nostru învă
țământul comercial, care a luat 
ființă in anul școlar 1962—1963, 
o cunoscut aceeași dezvoltare și 
diversificare ca întreg învăță
mântul din țara noastră.

Dezvoltarea cantitativă a șco
lii comerciale din Petroșani are 
la bază saltul calitativ, matu
rizarea cadrelor didactice, ex
perienței acumulată în pregăti- 
lea lucrătorilor comei ciaii alit 
de către dascăli cit și de or
ganismele specializate d.n ci
dru! organizațiilor comerciale 
în care își desăvîrșesc profe
sionalizarea elevii și ucenicii.

In scopul găsirii celor mai 
adecvate, mai bune și mai noi 
metode prin intermediul căro
ra să imprime muncii teore
tice și practice un suport co
respunzător clapei actuale de 
dezvoltare a scolii și a cerin
țelor societății, zilele trecute 
direcțiunea Școlii comerciale 
din Petroșani a inițial o intere
santă și utilă întâlnire cu e- 
levii școlii, cu părinții, cu pro
fesorii, în cadrul căreia au fost 
dezbătute cu seriozitate și dis
cernămînt o scamă de probleme 
deosebit de actuale pentru bu
nul mers al procesului instruc- 
tiv-educativ.

Intîlnirea și-a propus să a- 
t.ragă încă de pe acum aten
ția atît a elevilor cît și a pă
rinților că, din păcate, cu toate 
eforturile făcute de școală, 
sînt încă destul de mulți e- 
levi caro nu răspund la nive
lul condițiilor ce le sînt create 
pentru formarea lor multilate
rală. Din analiza aprofundată 
care a fost făcută cu acest 
prilej s-a desprins o suită de 
carențe caro trebuie grabnic 
înlăturate.

Este inadmisibil ca la efor
turile materiale și bănești pe 
care le face statul socialist, în
tregul nostru popor, să existe 
elemente care dovedesc pasi
vitate, indolență, rea voință în 
însușirea programei de învâță- 
mînt, în comportarea la orele 
de curs și la cele de practică.

Sînt foarte frecvente cazu
rile cind deși invitați în scris 
la școală pentru a se discuta 
situația școlară a fiului sau fii
cei lor. părinții au manifestat 
o intolerabilă tăcere și d 'in
teres. lăsând lucrurile să mear
gă la fel ca înainte, școala să 
se descurce cu elevul caro, de 
bine de rău. a reușit să se 
strecoare pe porțile ei.

Analiza a scos în evidență 
faptul că sînt organizații co
merciale care recrutează can
didați pentru concursurile de 
admitere, fie numai la nivelul

numărului de locuri repartiza
te, fie chiar sub nivelul aces
tora. In acest fel. școala este 
pusă in situația nu numai să 
nu aibă de unde selecționa pe 
cei mai buni candidați, ci 
chiar să dea dovadă de for
malism in admitere pentru a 
asigura ocuparea locurilor ce 
le au repartizate aceste organi
zații comerciale. Este clar că 
în asemenea conjunctură nu 
numai școala are greutăți dar 
și aceste organizații comerciale 
vor beneficia de absolvenți 
mediocri.

Ca un imperativ de primă 
mărime s-a impus în munca 
școlii sădirea adîncă în con
știința elevilor a dragostei față 
de meseria ce urmează să o 
practice in viață, dragostea fală 
de muncă în general, singura 
care înnobilează sufletul și 
mintea, singura care poate da 
sentimentul de realizare per
sonală. Marea majoritate a e- 
levilor sînt receptivi la efor
tul. la problematica acestei 
spinoase laturi constituind prin 
exemplu! lor personal un fac
tor de influență pozitivă în rin
dul colegilor lor. Sînt însă și 
elevi care nu cinstesc titlul pe 
eare-l poartă, care nu consti
tuie un punct de mindrie pen
tru părinți și, evident, nici 
pentru școală. Elevi ca Ziroș 
Maria. Boța Coroana, Murgu 
Grigore, Guțan Gheorghe, Ca- 
ragea Rodica. Ivăniș Angliei. 
Săndulache Gheorghe. Pascu 
Petre. Ștefan Dumitru. Cătăli
nei Ion și alții, pentru abateri 
repetate de la regulamentul 
școlar a" fost ad 
fața consiliului profesoral sau 
chiar eliminați din ș< -!ă pe 
timp limitat. In urma unor 
grave abateri săvîrșite in tim
pul perioadei de practică (fur
turi din avutul obștesc sau per
sonal) elevele Mureșan Viorica 
și Făgărășanu Rodica (O.C.L.
Mimentara ’’unedoar >). precum 

și elevul Litâ Valentin (O.L.F. 
Deva) au fost exmatriculați 
din toate școlile comerciale din 
țară. Neîndoielnic că actele de 
indisciplină sînt un rezultat al 
slabei educații primite în fami
lie, slabului interes manifes
tat de părinți pentru a da 
societății oameni adevărați. 
Trebuie însă arătat că nu în 
puține cazuri și mediul în care 
muncesc, mai ales elevii uce
nici, are o influentă totalmente 
dăunătoare asupra formării lor, 
asupra deprinderilor și mani
festărilor. Numai in puține ca
zuri lucrătorii angajați pe lin
gă care sînt repartizați elevii 
se preocupă de a le arăta a- 
ceslora lucruri bune, de a le 
da sfaturi folositoare care să 
contribuie la buna educare a 
lor. Sînt însă frecvente situa
țiile în care elevii sint jigniți, 
asistă la scene și expresii dău
nătoare virstei lor. Intr-un cu
vint, ei nu găsesc în majori
tatea unităților comerciale unde 
își desăvîrșesc pregătirea pro

fesională climatul adecvat cali
tății de elev.

In acest sens mulți dintre 
vorbitori au arătat că nu de 
puține ori se fac auzite ex
presii „asta le-nvață la școală, 
dar aici faci cum spunem noi", 
fapt care derutează pe e’> vi, 
minimalizând eforturile pedago
gice ale școlii, pe linia deprin
derii unor solide cunoștințe 
profesionale, a miei etici ade
vărate.

S-a făcut propunerea, pe ca
re o găsim deosebit de inspi
rată, de a se crea un restau- 
rant-școală deservit numai de 
e'ev . sub supravegherea unor 
elemente destoinice, apreciate 
pentru comportarea civilizată, 
cunoștințele profesionale și pro
bitatea de care dau do\ udă 
în relațiile cu clicnlii. \ici, 
elevii ospătari ar putea apbca 
în condiții optime cele învă
țate în școală, având în f.i'ă 
exemple demne de urmat, de 
la care să deprindă numai cu
noștințe utile.

Mai sînt foarte multe cazuri 
când ucenicia unor elevi nu 
este înțeleasă corespunzător 
chiar de către cei alături de 
care vor trebui să lucreze inli
ne. Participarea elevului uce
nic la rezolvarea tuturor ac
tivităților din unitatea corn'T- 
cială, nu înseamnă nicide-nm 
utilizarea acestora în exclus vi
tale la măturat, la spălat oe 
jos sau numai la aranjat am
balaje. Totalmente necoresoun- 
zătoare a fost apreciată de 
către vorbitori atitudinea unor 
lucrători care și-au înrădăcinat 
concedia că „maturatul" este 
un atribut aferent numai uce
nicilor.

Nu putem fi de acord cu 
concepția exprimată cam in a- 
eest fel de unii lucrători din 
comerț : „lasă dragă nu mai 
măturăm azi fiindcă vin mîine 
practicanții și-i punem pe ei 
să măture". Din fericire, aceste 
aspecte nu se pot generaliza, 
ele sînt localizate numai in ca
dru] anumitor unități. ȘeH de 
unități ca tovarășii Teslici. de 
la restaurantul Carpați, Kiceac 
de la cofetăria „Nufărul" ’-'ă- 
ran. de la magazinul OT'.L. 
nr. fi, Edelin. de la mac i inul 
nr. 7. Schreter Martin și alții 
dovedesc mult interes în or
ganizarea muncii. în disciplina 
elevilor ucenici.

De reținut că alături de e- 
forturile pe care le fac cadrele 
d rl-icticc de a controla prac
tica. de a se interesa do felul 
cum se desfășoară pregătirea 
profesională trebuie mărit e- 
fortul unităților comerciale de 
a urmări ucenicia, do a se in
teresa îndeaproape de profesio
nalizarea elevilor de azi care 
vor avea mîine statut de mun
citori calificați în comerț.

Intîlnirea a prilejuit un rod
nic schimb dc impresii ale că
rui urmări credem că nu se 
vor lăsa așteptate prea tnu'f,

l’rof. Petre MARCU

Oră la clasa 1 a 
Școlii generale 
nr, 1 Petrila.

Foto : E. DOBOȘ
✓



JOI 17 DECEMBRIE 1970
3Steagut roșu

PE IIEiMIII

spală pe alta

PLANTAnici una
obrazul

se

©
mmoră r

Naivitatea costă se pare bizară o asemenea

Maria BURDEA

nu glumă »
23 August nr. 20 și lucrez

Iacob BOROȘ

Soluții pentru
toate cazurile

Un nou record

de-a dreptul indignați de modul cum lucrează 
la centrala termică care alimentează și blocul

ancheta 
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de permanentizore 
aceasta, de 
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• fiecare ex-

asigure pre- 
public în 
fără nici 
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numai că

neutralizarea petrolului ajuns 
în preajma coostelor. Bineîn
țeles. noul produs nu este de 
fel ieftin.
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de miliție

De Io moi multe unități și or- 
gonizoții obștești am primit la 
redocție răspunsuri la ancheta 
ziarului intitulată „O mină spală 
pe alta, dar... nici una obrazul 
gospodarului", publicată în nr. 
6 536 din 5 noiembrie. Semnală
rile critice ale ziarului au fost 
însușite, dovedindu-se astfel 
că luorea măsurilor de imbu- 
nctotiie a condițiilor de muncă 
ale minerilor se află in preocu
pe eo factorilor vizați.

in legătură cu problemele aro- 
iote in articol - se scrie in răs
punsul primit din partea Consi
liului municipal ol sindicatelor, 
sub semnătura tovarășului pre
ședinte Gavrilă David - organul 
nostru a discutat cu președinții 
de sindicat de la exploatările mi
niere vizate, cit și de la cele
lalte unități, asupra cauzelor și 
masurilor ce trebuie luate ctit 
de către comitetele sindicale cit 
și de către conducerile tehnico- 
administrative. De asemenea, cu 
SDrijinul unui colectiv obștesc 
din comisia de asigurări sociale 
s-ou efectuat controale și la alte 
intrearinderi, pe șantiere, cu care 
pri’ej s-au stabilit măsuri ce se 
cillâ permanent in atenția noas
tră și a comitetelor sindicale. 
Am indicat - si vom sprijini in 
ocest sens comitetele sindicale - 
ca. prin președinții lor, să fie 
moi exiaenie fată de conduceri
le tehn’co-administrative, să sus
țină cu moi multă tărie in co
mitetul de direcție asemenea 
prob'eme. Venim cu sugestia ca 
in vrtor. dacă considerați util, 
să '■'-aanizăm împreună asemenea 
rcîduri-anchetă și pe alte teme 
din domeniul vieții sociale, 
chiar din domeniile 
ducative și sportive".

„In urma apariției 
critic - se scrie in
primit din partea C.C.P., 
de tovarășul loai 
rector de personal — conducerea 
centralei a convocat șefii servi-

La căminul minei" Paroșeni, 
Mircea Gogea a făcut cunoș
tință cu un tînăr electrician, 
Ge)u Popescu, căruia,, din pre
vedere, încă din prima zi, i s-a 
recomandat drept revizor con
tabil. O dată înghițită „pasti
la-4. falsului revizor nu i-a fost 
greu să cîștige deplina încre
dere a unei victime naive. Mo
mentul cînd încrederea putea 
să devină o sursă de afaceri 
nu a întîrziat prea mult.

Astfel, cînd tînărul Popescu 
a plecat într-o duminică, un
deva în Gorj. să-și vadă pă
rinții. a acceptat să fie înso
țit de proaspăta lui cunoștință, 
pe care l-a crezut revizor cu 
adevărat, fapt pentru care l-a 

în casa părinților săi. 
pe un oaspete de onoare, 

în discuție la un 
vine vorba și de 
ordinea zilei, și 
revizor se oferă 

rezolve pentru tatăl elec- 
II ie Popescu, pro- 

unei butelii

1 ratat, 
ca 
Din discuție 
moment dat 
probleme la 
mărinimosul 
să 
lucianului 
b'ema cumpărării 
de aragaz.

Nu e mare lucru, sînt re
ia o mină din Valea Jiu- 

si-a argumentat Go

se retrage

1 
i 
I
I 
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I
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I
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Lev lașin, celebrul portar 
sovietic în virstă de 41 de ani, 
se retrage din activitatea com- 
petîțîonalo. Acest „adio" in
ternațional și-l va lua cu pri
lejul meciului U.R.S.S. — res
tul lumii, ce va avea loc pro- 
bobil în moi 1971 pe stadio
nul Lenin din Moscova.

lașin și-o selecționat „Echi
pa sa mondială", care va cu
prinde următorii jucători : 
Banks (Anglia), Mozurkiewicz 
(Uruguay). Schnellinger (R.F.G.), 
Bobby Moore (Anglia), Be
ckenbauer (R.F.G.), Foche'.ti 
(Itolia), Overoth (R.F.G.), Eu
sebio (Portugalia). Joirzinho și 
Pele (Brazilia). Amoncio (Spa
nia), Geaici (Iugoslavia) 
Bobby Chorlton (Anglio).

ciilor administrative de la uni
tățile subordonate, a prelucrat 
conținutul anchetei precum și mă
surile ce necesită a fi luate, pentru 
a crea condiții optime minerilor. 
Șeful serviciului social-gospodă- 
resc din cadrul GC.P. va urmă
ri în mod periodic ca la toate 
băile să fie create condiții co
respunzătoare pentru deservirea 
minerilor".

„Conducerea tehnico-administra- 
tivă a minei Dilja - scrie în răs
punsul ocestei unități, semnat 
de ing. Emil Muru, director - 
a luat măsuri de sancționare a 
responsabilului băii minerilor. 
Totodată, s-au luat măsuri in 
vederea unei mai bune întreți
neri a băii și a instalațiilor sani
tare. Conducerea minei, secreta
rul comitetului de partid, preșe
dintele sindicatului fac numeroa
se vizite in baia minerilor la 
sfîrșitul fiecărui schimb".

Avem convingerea că prin mă
surile luate de factorii vizați de
servirea minerilor se va îmbună
tăți radical, creindu-se astfel 
reale condiții 
a cadrelor și, prin < 
îndeplinire exemplară 
lor de plan de către 
ploato

critice

14, să fii în Vulcan

Am primit, de asemenea, 
redacție răspunsuri la 
intitulată „Igiena - o 
minoră ?“ publicată in 
din i 1 noiembrie a.c.

„Cele relatate in articol 
juste - se scrie in răspunsul 
Bazei de oprovizionore și tran
sport din codrul C.C.P., semnat 
de tov. ing. Aureliân Bortea, di
rectorul bozei. Pentru inlătuia- 
rarea deficiențelor semnalate 
s-au luat următoarele măsuri : 
1) angajarea la cantina min 
Dilja a incă două salariate 
completarea personalului de i 
treținere de către mină, in se 
pul de a se evita aglomerația 
obonațiJor la ghișeu in orele de 
viif ; 2) dotarea cantinei cu de- 
tergenți și alte articole necesare 
întreținerii curățeniei ; 3) amena
jarea magaziei in mod corespun
zător pentru a se asigura astfel 
buna păstrare a alimentelor ; 4) 
interzicerea cu desăvîrșire a acce
sului in bucătărie a persoanelor 
străine. Vom lua, în continuaie, 
si alte măsuri ce se impun, ast
fel ca pe viitor asemenea ca
zuri de abatere de la regulile 
de igienă să nu 
te".

Din răspunsul 
la semnalările

oferta. Dacă-mi dai ceva bani, 
se rezolvă...

Din satul cu pricina „revi
zorul" s-a înapoiat cu suma 
de 400 lei plus o damigeană 
de țuică cu care — credea Ilie 
Popescu — va putea fi „cum
părată" butelia. Dar „revizorul" 
nu s-a mulțumit doar cu atîta. 
După vreo două zile a mai 
făcut un drum pînă undeva în 
județul Gorj — de această dată 
singur — cerîndu-i tatălui lui 
Popescu încă 125 lei.

— In ziua de 23 octombrie, 
la ora 
să-ți dau butelia, i-a spus Go
gea. naivei victime.

Fapt care s-a și întîmplat. 
Adică s-a întîmplat că victima 
să vină în Vulcan, dar nu s-a 
întîmplat să intre în posesia 
buteliei mult rîvnite pe care 
și-o dorea cumpărată, cu orice 
preț și pe orice cale.

..Revizorul" este căutat în 
prezent să i se facă o revizie. 
Cum rămîne însă cu victima ? 
Naivitatea, mai ales cind e de 

se plătește...

Una dintre marile respon
sabile pentru poluareo per
manentă o mărilor și oceane
lor cu reziduuri tehnice și pe
trol este și faimoasa compa
nie petroliera onglo-olandezâ 
„Shell". Dorind să-și ispășeas
că greșeala, direcția compa
niei a pus la punct, 
țările ofectote de 
neagră", 
produs ,

pentru 
„mareea 

, fabricarea unui nou 
„Shell" care ajută la

același 
teme de igienă, răspuns 
nat de directorul trustului 
varășul Constantin Ciolofan 
desprindem că s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
gradului de igienă in unitățile 
vizate în cuprinsul articolului. 
Conducerea T.A.P.L. ne informea
ză că s-au făcut demersuri pen
tru obținerea unui spațiu cores
punzător celor două loboratoore 
(de cofetărie și patiserie) în ve
derea eliminării neajunsurilor 
create de actualele spații insu
ficiente. .Jn ceea ce privește co
fetăria „Favorit" - se mai scrie 
în răspunsul T.A.P.L. - s-a soli
citat organelor sanitare autoriza
ția de funcționare a unității insa, 
datorită unor defecțiuni in sis
temul de aerisire, această auto
rizație incă nu ne-a fost elibe
rată. In cursul lunii decembrie, in 
local va fi montat on ventilator 
acționa» electric nentru a asigu
ra aerisirea coresDunzătoare"

AsteDtăm ca măsurile ne 
si le-a 
T.A.P.I. să fie trai 
reol>zîndu-se astfel un pos 
te :n deservirea rivilizată, 
nică o consumatorilor, 
totodată că pentru 
indicatorilor de plan 
esle necesară dezvoltarea acti
vităților in cele două laboratoare, 
cerințele consumatorilor la pro
dusele de cofetărie și patiserie 
nefiind in prezent sotisfăcute.

r ormația vocal-instrumen- 
tală „Amicii" a Casei de 
cultură a studenților din 
Timișoara va susține în Va
lea Jiului un concert-spec- 
tacol de muzică ușoară. ..A 
micii" au o veritabilă carte 
dc vizită : premiul I la Fes
tivalul „Mărțișorul studen
țesc" Timișoara 1969: premiul 
Comite’ului executiv al 
U.A.S.R. 1969; participantă 
„hors concurs" la Festivalul 
național studențesc de mu- 

ușoară Timișoara 1970.

In repertoriu 
lodii originale 
poeților clasici 
melodii din repertoriul inter
național beat și de muzică 
ușoară. Soliști : Puiu Ciasc, 
Dorel Petruescu, George Bal
ta, iar conducerea mu icală 

George Balta.
„Amicii" va concerta astăzi 

la ora 17 (clubul muncito
resc din Lonea) și la ora 20 
la Casa de cultură din Pe
troșani.

se afla ine- 
pe versurile 

români și

CIND SE VOR

Pe marginea străzii Oituz 
care se intersectează cu strada 
Republicii, la intrarea în car
tierul Aeroport, au fost să
pate, luna trecută, cîteva gropi 
pentru plantarea unor stîlpi de 
beton meniți să 
lungirea iluminatului 
această zonă rămasă 
o sursă de lumină. 
S.D.E.E. Petroșani nu 
este meritorie și corespunde u- 
nei necesități dar ea satisface 
și dorința cetățenilor care dc 
foarte multe ori au solicitat, 
în cadrul întîlnirilor cu depu
tății. extinderea iluminatului 
public pe această distanță.

Dacă lucrarea, prin impor
tanța ei, se înscrie în planul

Apartamentele nr. 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101. 113 din 
blocul nr. 33, cartierul „8 Martie"-Petrila nu au apă la baie 
din data de 15 noiembrie. Motivul ? S-a spart o conductă 
la subsolul blocului. E drept că au venit niște meșteri de 
la I.G.L., au demontat conducta pe o lungime de 2 m, au 
bătut cîte un dop de lemn în capetele desfăcute și au ple
cat. De atunci batem drumul la sector, dar ne întoarcem 
dc fiecare dată numai cu promisiuni. Și e vorba de apă...

Cine-mi dă 3 tone 
cărbune ?

Pentru că lucrez la mina Lonea, beneficiez de trei 
tone de cărbune pe an. E bine că beneficiez, dar e rău că 
nu-1 primesc. O săptămînă întreagă am stat în poarta casei 
mele de pe strada Burdești nr. 56, Petrila și am oprit ma
șinile ce mergeau cu cărbune la Cimpa și la Răscoala, ru
gind șoferii să-mi lase și mie cele două tone de cărbune 
la care mai am dreptul. Nu mi-au lăsat, spunînd că dacă 
nu am 5 tone n-au cu ce-mi măsura mai puțin și m-au 
trimis să reclam la ,.șeful" la mina Petrila. In biroul tov. 
Crăiniceanu era cald; el avea cărbune. I-am spus necazul 
și nu mică mi-a fost mirarea cînd m-a întrebat și dînsul : 
nAi 5 tone ? Dacă nu... așteaptă !“ Cine-mi dă 3 tone de căr
bune ca să fac și eu 5 tone că altfel nu primesc rația de 
2 tone care mi se cuvine ? Mi 
metodă petrileană.

Aș vrea să știu
Locuiesc în Lupeni, strada 

la mina Uricani. Din anul 1940 nu s-a efectuat nici o re
parație la locuința mea care a ajuns într-o stare de șubre- 
zime ayansată. Apelez de 4 ani la sectorul l.G.L. Lupeni — 
in scris și verbal — să-mi repare locuința, dar nimeni nu 
mă ascultă, nu mă aude. Este permisă oare atîta superfi
cialitate, atîta neglijență în rezolvarea doleanței unui om 
muncitor. Aș vrea doar să știu.

Sîntem 
fochiștii de 
nr. 6 din strada Calea Brăii-Lupeni, ca și de indiferența 
celor de la sectorul l.G.L. din localitate față de reclama- 
țiile cetățenilor. Astfel, noi, locatarii dc la etajul IV. scara I, 
nu avem de loc căldură cu toate că o plătim. Și e frig des
tul, iar unii avem și copii. Dc ce nu avem căldură ? Deoa
rece fochiștii nu-și fac meseria cum trebuie — probabil 
nu o cunosc — se formează aer pc conducte care blo
chează intrarea apei calde în recipienți și căldura ne lip
sește complet din apartamente. De mai multe ori am făcut 
noi. locatarii, aerisirea necesară, dar este oare de datoria 
noastră acest lucru ? Așteptăm răspuns prin căldură nu 
prin promisiuni și amînări, cum obișnuiesc să procedeze 
tovarășii dc la sectorul l.G.L. din Lupeni.

Liviu FILIP 
Darie VACARIL'C 

Gheorehe ASPROIU

La Tăby, localitate din preaj
ma Stockholmului, a fost sta
bilit un nou record - cel al 
duratei dansului. După cum 
scrie publicația „Affonblodet", 
Lennart Malmgre (36 de ani) 
și Vonjo Persson (17 oni) au 
dansat 22 ore și 15 minute fără 
întrerupere. Precedentul record

- de 22 de ore - fusese sta
bilit in R. F. a Germaniei.

după Atlanta
Cileva sute de spectotori 

„mai cu vază" care asistase
ră la senzaționala intilnire din
tre Cassius Clay și Jarry Quary 
de la Atlanta (S.U.A.) ou pri
mit invitații la o recepție de 
gală în cinstea învingătorului. 
Invitații, o dată ajunși Io adre
sa indicată, au fost întimpi- 
nați la ușă de o portăreasă 
zimbitoore și, in spatele ușii, 
de... cinci gangsteri înarmați. 
Invitindu-i „grațios" in pivnița 
casei, organizatorii recepției 
au „împrumutat" de la invi
tați in jur de 100 000 dolari 
după care au dispărut fără 
urmă. Printre victime — un 
funcționar al poliției judiciare 
din New York...

STÎLFII ?
general de înfrumusețare 
gospodărire a orașului nostru, 
nu înțelegem de ce la ora ac
tuală S.D.E.E. Petroșani a a- 
ban'donat-o tocmai în perioada 
cînd fiecare unitate se 
duioșie să finalizeze în 
mai bune condițiuni și la 
toate obiectivele propuse pen
tru realizare în acest an. 
trecut multe săptămîni dc 
au fost săpate gropile, 
stilpii nu au fost plantați, 
tificarea ? „N-avem cu 
transporta".

Tată cu cîtă ușurință se 
lâ pe mîini de orice fel de 
pundere unitatea care s-a anga
jat să execute această lucrare 1 
Gropile au rămas deschise aș- 
toptînd să cadă cineva în ele. 
Și noaptea pe întuneric mulți 
trecători au măsurat adîncimea 
lor.

S.D.E.E., dacă nu a vrut 
termine lucrarea, de ce a m 
început-o ? Sau a săpat gro
pile numai așa pentru a pre
găti surprize neplăcute trecă
torilor? Tn cazul acesta n-ar fi 
exclusă posibilitatea ca ele să 
se întoarcă îmnotriva celor ca
re le-au pregătit. Tntr-o bună 
zi sau noade tot va cădea ci
neva de la S.D.E.E. înlr-una 
din ele. Atunci se vor planta 
cu siguranță si stîlpii.

WAK&QjCO-

I’rincipi 
există multi — 
Beethoven este 
unul singur!"

Șederea la Viena a fost 
scurtă durată. Beethoven este 
chemat la Bonn, unde mama 
sa se afla pe moarte. Pentru 
Beethoven incepc o viață plină 
de griji materiale, în condițiile 
in care familia sa era ruinată 
din punct de vedere material 
de boala mamei, iar tatăl său 
căzuse în patima băuturii. Lud
wig dă lecții de pian, il înlo
cuiește pe tatăl său in serviciul 
princcpelui elector, este orga- 
nistul curții, este obligat să a- 
ctiveze ca violonist atît

orchestra curții cit și în cca a 
noului teatru național înteme
iat de principe — dar pretutin
deni lumea este zgîrcită, cind 
este vorba de remunerare.

Cel care il scoate din acest 
cerc de obligații este Joseph 
Haydn care, la înapoierea din- 
Ir-un turneu Ia Londra, in 1792, 
se oprește la Bonn. Aici cu
noaște pe Beethoven și compo
zițiile sale și se oferă să-i in- 
druineze viitoarele sale studii, 
cu condiția să se stabilească la 
Viena.

In viața lui Beethoven inter
vine o schimbare. Datorită 
numeroaselor recomandări cu 
care a venit de la Bonn, el 
frecventează de la început cer
curile aristocratice — ceea ce 
influențează modul său de 
viață. Ca aspect exterior, dintr. 
un tinerel neglijent îmbrăcat.

care nu punea preț pe conven- 
ționalisniele sociale, el s-a 
transformat înLr-un bărbat în
grijit, chiar se spune, elegant 
purtind ciorapi de mătase 
pantofi cu catarame. Are un 
servitor, ba chiar un cal de 
călărie... „trebuie să mă înno 
iese cu totul", scrie el in jur
nalul său. Ia lecții de dans. 
Prost dansator, deși pasionat, 
frecventează și animatele ba
luri ale Vienei. Desigur că toa
te acestea nu se încadrează în 
tabloul general cunoscut al lui 
Beethoven. Unii biografi vor
besc de complexe «le inferiori
tate. Numai astfel s-ar putea 
explica, de pildă, această ieșire, 
după un conflict cu protecto
rul său Lichnovschi: „Princi
pi există mulți — Beethoven 
este unul singur!“

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I

(Va urma)

Sugestie
pentru un

La clubul minier dm A- 
ninoasa are loc, astăzi, la 
ora 18, o dezbatere pe tema 
..Preocuparea activului U.T.C. 
din localitate pentru petre
cerea timpului liber al tine
rilor". In jurul mesei rotun
de vor fi prezenți peste 20 
de tineri, salariați ai exploa
tării miniere precum și din 
rîndul cadrelor didactice din 
localitate.

cadou

• MINERUL și
• PARÎNGUL Petroșani
«MINERUL Lupeni
• PĂLTINIȘ Uricani
• STRAJA Vulcan
• TRANSILVANIA Petrila

CĂRBUNELE Lonea

Vor fi puse în vînzare, în 
unitățile cu amănuntul ale 
O.C.L. produse industriale, 
filtre de cafea electrice, de 
patru persoane.
(R. P. Ungară).
că e o sugestie pentru un 
dar plăcut și util destinat 
gospodinelor, cu ocazia 
nii cadourilor".

din import
Considerăm

18,00 Deschiderea emisiunii.
18.30 La volan — emisiune 

pentru conducătorii au
to.

18.50 Mult e dulce și fru
moasă.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Festival Beethoven. Sim

fonia a V-a. Interpre
tează Orchestra simfo
nică a Radîoteleviziunii. 
Transmisiune din stu
dioul de concerte al 
Radîoteleviziunii.

20.50 Școala cu un singur 
învățător. Reportaj din 
satul Subcoastă. jud. 
Cluj.

21,05 Partea a Il-a a Festiva
lului Beethoven. Con
certul nr. 3 pentru pian 
și orchestră. Solist Emil 
Ghilels.

21.50 In reluare, filmul se
rial ..Vidocq" (III).

22.15 Teleglob.
22,45 Acrobație pe zăpadă.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Departe de lumea dez
lănțuită, seriile T și II (17— 
20 decembrie); LONEA — 7 
Noiembrie: La război ca la 
război (17—19 decembrie); 
Minerul: Această femeie (17 
—20 decembrie): ANTNOA- 
SA : Să ucizi o pasăre cingă
toare (17—18 decembrie); 
VULCAN : Mayerling, seriile 
I și II (17—20 decembrie); 
LUPENI — Muncitoresc: Ste
lele din Eger, seriile 1 și IT 
(17—19 decembrie): BARBA 
TENI : Cuțitul în apă (17—18 
decembrie).

Se oferă un bogat meniu special și un sortiment variat de băuturi.

Muzică — surprize — dans pînă în zori.

Locurile fiind limitate, rețineți mese din timp.

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

® maistru transport subteran 
• maistru electrician

Concursul se va ține în ziua de 18 decembrie 1970 ora 
pot participa și angajați ai altor exploatări care îndeplinesc 
rute de nomenclator.

Informații suplimentare se pot obține de la serviciul 
aplicare norme al exploatării.

10. La concurs 
condițiile ce-

salarizare

VINERI 18 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Do 
la 6 la 9,30; 9.30 Aieam i 
pâmintului românesc; 10,05 
Muzică populară; 10.30 Fono
teca pentru copii; 11,05 Din 
muzica popoarelor: 11,15 Con
sultație juridică; 12,00 Melo
dii de Gelu Solomonescu;
12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat: 13,00 Radiojurnal; 13,22 
Muzică ușoară: 15.05 Revista 
economică: 15.20 Cîntece cu 
și fără cuvinte; 16,00 !.' id - 
jurnal: 16,30 Muzică ușoară; 
17,00 Pentru patrie; 17.10 
Concert de muzică populară: 
18,00 Orele scrii: 20.00 Ta
bleta de seară: 20,05 Zece 
melodii preferate: 20,39 Biju
terii muzicale: 21.00 M” ■ că 
de cafe-concert; 21,25 Anul 
50: 21,30 Revista șlagărelor; 
22.00 Radiojurnal: 22,20 S->
22.30 Concert de seară: 22.55 
Argheziană: 23.00 Concert c • 
seară (continuare): 0,03—6.00 
Estrada nocturnă.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la con

cursul nr. 51 din 16 decembrie 
1970

Fond general de premii: 
1 574.175 lei, din care 625 117 
lei report.

Extragerea 1 : 11 20 38 3 23 
17

Fond de premii : 1 040 930
lei. din care 543 295 lei report 
categoria 1.

Extragerea a Il-a : 44 28 35 
7 15

Fond de premii: 533 445 ici, 
din care 82 152 lei report ca
tegoria A.
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România se pronunță penlro 
folosirea pașoicâ a spațiului

extraatmusferic si a
teritoriilor submarine

Este cunoscut faptul că Ro
mânia s-a pronunțat pentru în
treprinderea unor măsuri pe li
nia prevenirii poluării mărilor 
și oceanelor, pentru asigurarea 
libertăților de navigație, cer
cetare științifică și pescuit în 
mareo liberă, a susținut și sus
ține necesitatea interzicerii fo
losirii militare a teritoriilor 
submarine.

Prin însăși natura lor. acti
vitățile spațiale și în terito
riile submarine sînt globale,

ele interesînd și vizind întrea
ga comunitate internațională. 
Iată pentru ce România soco
tește ca fiind absolut necesară 
asigurarea principiului univer
salității O.N.U. Nici o țară nu 
trebuie să fie lipsită de po
sibilitatea de a lua parte la 
cooperarea internațională. Cu 
prilejul sesiunii jubiliare a 
O.N.U.. România și-a reafirmat 
hotărîrea de a se asocia, pe 
mai departe, eforturilor Orga
nizației Națiunilor Unite puse 
în slujba adîncirii acestei con
lucrări între națiuni.

și-a încheiat cu succes zborul

Declarația cu privire la întărirea
securității internaționale

Adunarea Generală a 0. N. Uadoptată de ■

Vizita ministrului comerțului exterior
al României, Cornel Burtică, în Grecia

guvernatorul

cu strictețe 
țări și drep- 

a-și hotărî

A 13-a ședința din cadrul 
convorbirilor S. A. L. T

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Activitatea Centrului de legă
turi radio la mare distanță din 
Uniunea Sovietică este în aceste 
zile deosebit de încordată. Du
pă ce, la 14 decembrie. Cen
trul a avut o ședință de aproa
pe cinci ore pentru dirijarea 
laboratorului selenar autopro
pulsat „Lunohod-1", în dimi
neața zilei de 15 decembrie a 
început urmărirea prin radio 
în spațiu a stației automate in
terplanetare sovietice „Venus- 
7". care și-a încheiat cu succes 
zborul de aproape patru luni 
spr? planeta Venus.

Cu încă o oră și jumătate 
înaintea intrării capsulei erme
tice în atmosfera planetei, de 
pe Pămînt au fost verificate 
toate aparatele și sistemele de

bord ale stației automate. Tem
peratura în compartimentul or
bital era menținută în perma
nență în limitele optime, iar 
capsula de coborîre a fost ră
cită pînă la temperatura de 
minus 8 grade Celsius. Acest 
lucru a fost necesar pentru 
ca aparatele, emițătorul de ra
dio și altele să nu se supra
încălzească în timpul trecerii 
prin atmosferă.

O ilustrare a preciziei cal
culelor este și aceea că „Ve^ 
nus-7" trebuia să pătrundă în 
atmosfera planetei la ora 7.58 
minute și 30 secunde ora Mos
covei și a pătruns în această 
atmosferă cu o întîrziere de 
numai 6 secunde, deși distanța 
parcursă a fost de 320 mili
oane kilometri.

NEW YORK 16. —' Trimi
sul special Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în ultima sa ședință 
„Declarația cu privire la întă
rirea securității internaționale", 
a cărei text a fost-propus de 
zece state, între care și România.

In preambulul declarației se 
subliniază hotărîrea popoarelor, 
proclamată în Carta O.N.U. dc 
a salva generațiile prezente și 
viitoare de flagelul războiului 
și, în acest scop, de a trăi în 
pace, în bunăvecinătate și de 
a-și uni eforturile pentru men
ținerea păcii și securității lu
mii. Adunarea Generală afir
mă în mod solemn validitatea 
universală și necondiționată a 
scopurilor și principiilor Cartei 
ca bază a relațiilor dintre sta
te, indiferent de mărimea lor, 
poziția geografică, gradul 
dezvoltare sau de sistemul lor 
politic, economic și social, și 
declară că încălcarea acestor 
principii nu-și poate găsi nici 
o justificare.

Declarația cheamă statele să 
respecte scopurile și principiile 
cuprinse în Cartă, inclusiv prin
cipiul rezolvării diferendelor pe 
cale pașnică și obligația de a 
nu interveni în probleme a- 
parținînd jurisdicției altui stat. 
Adunarea Generală reafirmă, în 
mod solemn, datoria ca sta-

de

Janos Kadar
l-a primit pe

De Martino
BUDAPESLA i- 1 Agerpres). 

— Janos Kadar. prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. precum 
și Jeno Fock președintele Gu
vernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, l-au pri
mit pe vicepremierul italian. 
De Martino, care face o vizită 
oficială în Ungaria la invita
ția guvernului acestei țări.

După cum menționează agen
ția MTT, în timpul întrevederii 
au fost dezbătute posibilitățile 
de dezvoltare a legăturilor eco- 
nortree dintre Ungaria și Ita
lia. De asemenea Jeno Fock 
și De Martino au procedat la 
un s'himb de păreri în legă
tură ci unele probleme inter
naționale inclusiv securitatea 
în Europa.

Vicepremierul italian a trans
mis președintelui guvernului 
ungar invitația de a face o 
vizită oficială în Italia și a 
reînnoit o invitație în acest 
sens adresată anterior minis
trului ungar al afacerilor ex
terne.

Evoluția
situației

Iordania

tele să respecte 
suveranitatea altoi
tul popoarelor de 
singure propriile destine, fără 
intervenție din afară, presiuni 
sau constringcri, în special prin 
amenințarea, deschisă sau mas
cată, cu forța sau folosirea ei, 
și să se abțină dc la orice în
cercare de scindare parțială 
sau totală a unității naționale 
și integrității teritoriale a al
tei țări. Evidențiind principiul 
potrivit căruia teritoriul unui 
stat nu poate forma obiect de 
ocupație militară rezultată ca 
urmare a folosirii forței și nici 
obiect de acaparare de către 
un alt stat, documentul procla
mă hotărîrea de a nu fi recu
noscute actele dc anexiune te
ritorială rezultate din folosirea 
forței.

Printre măsurile prevăzute 
pentru prevenirea și stingerea 
pericolelor la adresa păcii, do
cumentul recomandă tuturor 
statelor de a contribui la efor
turile pentru asigurarea păcii 
și securității tuturor națiuni
lor prin edificarea unui sistem 
de securitate colectivă și des
ființarea alianțelor militare.

Adunarea Generală a O.N.U. 
cheamă toate statele să nu se 
asocieze acțiunilor îndreptate 
spre negarea dreptului inalie
nabil al popoarelor. în soecial 
al acelora care se mai află în
că sub jugul colonial, la auto
determinare. libertate, inde
pendență, să acorde ajutor po
poarelor oprimate in lupta lor 
legitimă pentru grabnica lichi
dare a colonialismului și să se 
abțină de la măsuri militare 
și represiuni.

Relevînd pericolele
de cursa înarmărilor. Adunarea 
Generală cheamă toate statele, 
în special cele care posedă ar
ma nucleară, să întreprindă e- 
forturi 
cadrul 
pentru 
mărilor nucleare și convențio
nale, pentru eliminarea armelor

generate

urgente și concrete în 
Deceniului dezarmării 
încetarea cursei înar-

nucleare și a altor arme dc dis
trugere în masă și pentru în
cheierea unui tratat asupra 
dezarmării generale și comple
te sub un strict control inter
național și, totodată, să asi
gure ca de tehnologia folosirii 
pașnice a energiei nucleare să 
beneficieze toate statele, cit mai 
mult posibil și fără nici o dis
criminare.

In continuarea declarației, a- 
dunarea generală reafirmă ne
cesitatea de a se întreprinde, 
în cadrul celui de-al doilea De
ceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare, acțiuni urgente 
pe plan internațional în sco
pul micșorării și eliminării, cit 
mai devreme posibil, a mare’ui 
decalai economic d;nt»-e lările 
dezvoltate și cele aflate în curs 
de dezvoltare, problemă care 
este strîns legată de întări
rea securității tuturor națiu
nilor și edificarea unei păci 
durabile pe plan internațional.

Vizînd creșterea eficienței or
ganiza* ici. sporirea prestigiului 
ei în lume și îndeplinirea ro
lului ce trebuie să-1 joace în 
eforturile de c’ădire a păcii și 
securității. Adunarea Generală 
își exnr’mă convingerea în ne
cesitatea realizării universali
tății Organizației Națiunilor U- 
nite.

Tn încheierea declara*iei asu
pra întăririi securități inter
național. Adunarea Generală 
apreciază că promovarea coope
rării internaționale. inclusiv 
regionale, subregionale și bila
terale între state, în conformi
tate cu prevederile Cartei, cu 
principiile egalității în drepturi 
și prin respectarea suveranită
ții și independenței statelor, 
poate contribui la întărirea se
curității internaționale. Secreta
rul genera] al O.N.U. este 
sărcinat să întocmească un 
port pentru cea de-a 26-a 

Adunării
măsurilor

se
siune a Adunării Generale a- 
supra măsurilor întreprinse 
pentru aplicarea în practică a 
prevederilor acestei declarații.

HELSINKI 16 (Agerpres). — Miercuri a avut loc la 
Helsinki. în sediul ambasadei sovietice, cea de-a 13-a șe
dință de lucru din cadrul convorbirilor sovieto-americane 
asupra limitării cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.).

După cum precizează agenția UPI. ședința de miercuri 
a fost consacrată pregătirii comunicatului comun, care va 
fi publicat vineri, cu ocazia ultimei reuniuni din cadrul 
actualei runde.

ATENA 16 Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Cîmpeanu 
transmite : Primul ministru al 
Greciei, Gheorghios Papado
poulos a primit într-o vizită 
protocolară pe ministrul co
merțului exterior al Româ
niei, Cornel Burtică. Ministrul 
român a fost însoțit de amba
sadorul României la Atena, 
Francisc Păcuraru.

In cursul zilei de miercuri,

Cornel Burtică a avut convor
biri cu ministrul industriei, C. 
Kypreos, și cu 
Băncii Greciei, D. Galanis.

Guvernatorul D. Galanis, a 
oferit în cinstea oaspetelui ro
mân o masă, la care au luat 
parte ministrul 
Spyros Zappas, 
Camerei de Comerț și Industrie 
din Atena, I. Kanelopoulos, 
industriași, oameni de afaceri.

comerțului, 
președintele DIVERGENȚE Șl PESIMISM 

IN PIAȚA COMUNA

Primul ministru britanic
Edward Heath, la Ottawa

OTTAWA 16 (Agerpres). — 
Primul ministru britanic. 
Edward Heath, a sosit miercuri 
dimineața la Ottawa, într-o 
vizită oficială. în cursul căreia 
urmează să se întîlnească cu 
premierul canadian, Pierre 
Elliott Trudeau, și cu ministrul 
de externe, Mitchell Sharp. 
Cu această ocazie, vor fi abor
date probleme ale securității 
europene, ale situației din o- 
rientul Apropiat, precum și ale

relațiilor bilaterale. După pă
rerea observatorilor, partea ca
nadiană manifestă, de aseme
nea, interes pentru discutarea 
consecințelor aderării Marii 
Britanii la Piața comună, a- 
supra comerțului reciproc, pre
cum și ale intenției cabinetului 
conservator de la Londra de 
a relua livrările de arme către 
regimul rasist 
Sud-Africană.

din Republica

Incidente în orașul polonez Gdansk
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

Agenția PAP transmite că la 
14 și 15 decembrie, la Gdansk 
au avut loc grave excese de 
stradă. Folosind situația creată 
in cadrul colectivului de saia- 
riați ai Șantierelor navale de 
la Gdansk — arată agenția — 
clemente aventuriste și huliga
nice au devastat și incendiat 
citeva clădiri publice și au je
fuit cîteva zeci de magazine. 
S-a ajuns la uciderea unor a- 
părători ai ordinii publice, care 
au încercat să intervină. In ur

provocate dcma ciocnirilor 
huligani, șase persoane au fost 
ucise, iar cîteva zeci de per
soane rănite.

Măsurile luate de autorități 
in aceste condiții au dus la 
zdrobirea elementelor aventu
riste și la restabilirea ordinii 
în oraș. In același timp, auto
ritățile au avertizat că vor re
acționa cu toată hotărîrea față 
de orice încălcare a ordinii 
publice, față de orie 
antiguvernamentale.

HAGA 16 (Agerpres). - Fă- 
cind un bilanț al evoluției Pie
ței comune după Conferința la 
nivel înalt de la Haga (decem
brie 1969), cercurile politice 
olandeze apreciază că „in 
acest sfirșit de an, Comunita
tea ’
(CEE) pare expusă, mai 
decit oricind, divergențelor in
terne". Spiritul de la Haga, a- 
firmă aceste cercuri, a încetat 
să mai impulsioneze ideea trip
ticului francez : lărgirea, 
profundarea, desăvirșirea 
ceetei organizații.

Intre altele, se subliniază 
deși au fost angajate 
cieri pentru primirea de 
membri, ultimul Consiliu Mi
nisterial. desfășurat la începu
tul săntăminii la Bruxelles, a 
evidențiat existența unor seri
oase divergente. Pesimismul 
este si mai evident atunci cind 
se vorbește de desăvirșirea Pie
ței comune, deoarece „oole- 
mica asunra unificării mone
tare a reliefat ex:«»“nța deza
cordurilor doctrinale".

Economică Europeană 
mult
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„POLSKI FIAT 125 COMBI"

O declarație 
a ministrului 

afacerilor 
externe al 

Israelului
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban, care se 
află în capitala Marii Britanii, 
a afirmat că guvernul său spe
ră să reia negocierile de sub 
auspiciile ambasadorului Gun
nar Jarring la începutul anului 
viitor, dacă va primi din par
tea guvernului S.U.A. anumite 
„clarificări" de ordin militar. 
„Ne găsim într-un stadiu a- 
vansat al discuțiilor, iar în 
zilele care mai rămîn din anul 
1970, sperăm să depășim obsta
colele existente încă", a pre
cizat el.
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RABAT 16 (Agerores). - în 
holul Teatrului „Mohomed ol 
V-lea" din capitala Marocului 
s-o deschis recent o exaozi- 
ție a cârtii românești. Cele a- 
proaoe 400 de lucrări expuse, 
oferă oublicului lara marocan 
o imaoine sugestivă despre 
realizările și preocupările oa
menilor de litere și ale editu
rilor românești.

Prezente

vest-german. Gerhard 
Schroder,, a sosit la Belgrad 
la invitația Skupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia.

românești
BUDAPESTA 16 (Agerpres).

- La posturile de televiziune 
ungare a fost organizată marți 
o seară a televiziunii române, 
pe parcursul a cinci ore de 
transmisie. Au fost prezentate 
filmele „Fantezie și Ritmuri", 
„România inedită", „Gratie șl 
poezie", „La poarta luminii". 
„Căldura" și un film cu soliș
tii Operei Române, Elena Cer
ne! și Nicolae Herlea.

©• Cu 55 de voturi pentru. 
4 contra și 33 abțineri. Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat o 
rezoluție prin care se cere „tu
turor statelor interesate11 să ia 
măsurile necesare pentru asi
gurarea descoperirii, arestării, 
extrădării și pedepsirii crimi
nalilor de război sau a per
soanelor vinovate de crime con
tra umanității, care nu au fost 
pînă în prezent judecați sau 
pedepsiți.

@ Guvernul Peruvian a anun
țat că a preluat administrarea 
minelor care au aparținut so
cietății nord-americane ..Ana
conda". Industria extractivă și 
de prelucrare a cuprului din 
Peru, care furnizează 5 la su
tă din totalul veniturilor din 
exporturi ale țării, a trecut 
astfel în întregime în proprie
tatea sau sub controlul direct 
al statului.

„Cosmos-387"

VARȘOVIA 16 fAqerp'es). 
— Fam-lia automohile'ar ..Pols
ki Fini" se va imhoqă»i ci un 
nou membru — .Fiat 125 Com
bi". produs, de asemenea, 
dona |iren»a cunoscutei între
prinderi itol’ene. Primele nw«i"i 
d“ acest fel. din seria de pr«- 
bă. vor cobori de oe 
rulantă a minei din 
in anul 1971.

Cit privește tioul 
anterior, ..Fiat 125",

banda
Varsov-a

asimilat 
uzina a 

atins în octombrie 1970 capa
citatea finală de producție 
prevăzută, ceea ce ii va per
mite să livreze începind din 
anul 1971 cite 50 000 de auto
mobile „Polski Fio’" anual, re
latează agenția PAP.

URAGAN
IN PENINSULA KAMCIATKA

MOSCOVA 16 fA^erpres). 
In Peninsula Kamciatka s-a 
dezlănțuit un uran^n. viteza 
vinlulu’ donăsied 50 A* metri pe 
secundă. Potrivit datelor meteo
rologice. in timnul viscolului 
care a durat două zile si do
uă nontî deoune’ile de 
au deoăsit media pe 
săntâmini. Pentru a 
viola normală sint 
mijloace tehnice, iar 
speciale înlătură

zăoadă 
două 

asigura 
folosite 
echine 

distrugerile.

AMMAN 16 (Agerpres). — 
Primul ministru al Iordaniei, 
Wasfi Tall, a declarat că for
țele armate iordaniene și orga
nizațiile rezistentei palestinie
ne an început sâ pună în apli
care programul adoptat recent 
de către cele două părți, în 
vederea evitării producerii unor 
noi incidente în tară. El a pre
cizat că la Amman, precum și 
în orașele Zarka, Jerash și Ir- 
bid au fost deja luate primele 
măsuri în vederea dezarmării 
grupurilor paramilitare ale for
țelor guvernamentale și ale pa
les--n ionilor. Aceste grupuri ur
me? -ă să fie dezarmate com
plet tină la 20 decembrie. In- 
cepînd de la aceeași dată, au
toritățile iordaniene vor inter
zice < " strictețe portul dc arme 
tn regiunile populate. Wasfi 
Tall a anunțat că toți cei care 
nu vor respecta aceste dispo
ziții vor fi aduși în fața Curții 
Marțiale.

Tot în cadrul noilor măsuri 
adontate în vederea normali
zării situației în țară, premie
rul iordanian a anunțat câ in
stalație militare din Amman. 
Jerash și Irbid sînt în curs de 
demontare, iar forțele de se
curitate iorduniene se retrag 
din capitala iordaniană pe po
ziție deținute anterior.

Un purtător de cuvînt al Co
mitetului Central al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei a confirmat afirmațiile pri
mului ministru al Iordaniei, 
exprimîndu-și sprijinul față de 
acorda’ intervenit luni între o- 
ficialitâțile iordaniene și orga
nizațiile palestiniene în vede
rea încetării incidentelor.
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Ziarul „L'Unita" publică un 

editorial semnat de Luigi Lon
go, secretarul general al Par
tidului Comunist Italian, care 
se referă la ultimele evenimen
te din Italia. După ce mențio
nează că toate forțele demo
cratice italiene cer ca, în le
gătură cu manifestațiile anar
histe de la Milano, să se ia 
măsuri pentru a se preîntimpi- 
na repetorea unor asemenea 
acțiuni, pentru a se respecta 
libertățile constituționale, auto
rul articolului subliniază : înno
irea națională constituie o 
cerință urgentă, pentru care 
luptă clasa muncitoare, țără
nimea, tineretul studios, pă
turile mijlocii, forțele cele mai 
avansate din domeniul invă- 
țămintului și culturii.

Guvernul de centru-stinga 
s-o angajat ca, împreună cu 
cele trei mari centrale sindi
cale, să poarte o discuție asu
pra reformelor privind folosi
rea deplină o forței de muncă, 
construcția de locuințe, asis
tența sanitară, transporturile, 
invățămintul, taxele fiscale. 
Dar componentele de dreapta 
ale coaliției de centru-stinga 
au cerut guvernului să mai 
„reflecteze". Reluorea. intr-un

spirit unitar, a mișcărilor re
vendicative de mare amploare 
demonstrează că gruparea de 
centru-stinga iși face iluzii 
cind se gîndește că ar mai 
putea evita cerințele urgente 
ale maselor largi de oameni 
ai muncii.

Noi nu sintem dispuși 
intrăm in nici o coaliție 
forțe care nu-și propune și 
este capabilă să realizeze 
transformare profundă o 
ternului, o 
Longo. Dar, chiar 
in opoziție, 
gata pentru orice 
și apropiere, chiar

să 
de 
nu 

o 
sis- 

subliniat Luigi 
rămînînd 

noi sintem mereu 
înțelegere 

_r._,____ ___ și cu foi
țele coaliției guvernamentale, 
care să poată face să avan
seze. în tară și in adunările 
reprezentative, revendicările jus
te populare și reformele cele 
mai urgente. De fapt, in ulti
mul timp, problemele soluțio
nate sau in curs de rezolvcre 
(pensiile, statutul oamenilor 
muncii, îmbunătățirile aduse 
decretului economic, reforma 
regională) au aiuns in stadiul 
in care se află numai după 
ce și-au adus contribuția toate 
forțele de stingă, și îndeosebi 
comuniștii, deci dc fiecare dală 
cind s-a renunțat la princi-
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NOI MĂRTURII
ASUPRA MASACRULUI 
DE LA SONG MY

In Uniunea Sovietică a 
fost lansat miercuri satelitul 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-387". Satelitul este desti
nat explorărilor cosmice po
trivit programului anunțat.

FORT BENNING 16 (Ager- 
pres). — In cea de-a doua zi 
a audierii martorilor apărăm 
in procesul intentat locotenen
tului William Calley, acuzat 
de participare directă la ma
sacrul comis de plutonul pe 
care il comanda in localitatea 
sud-vietnameză Song My, toa
te depozițiile au confirmat fap
tul că ordinul de a distruge 
in întregime localitatea și de 
a ucide „tot ce este viu" a fost 
dat de către comandantul de 
companie, căpitanul Medina. 
Michael Benhardt, fost soldat 
în plutonul lui Calley, a măr
turisit că Medina a dat acest 
ordin cu un ton „foarte pasio
nat". Un alt martor, fostul ser
gent Charles West, a recunos
cut că, acționînd in baza a- 
cestui ordin, a omorit 10 fe
mei și copii, care fuseseră ră
niți grav cu foc de armă au
tomată de către un alt sol
dat.

Mărturiile susțin argumenta
rea apărării că la originea 
crimelor denunțate in instan
ță se află însăși angajarea 
S.U.A. in războiul din Viet-

Agenția China Nouă in
formează că, la 15 decembrie, 
un avion militar al S.U.A. n 
pătruns în spațiul aerian al 
R. P. Chineze, deasupra pro
vinciei Guandun. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe a fost autori
zat să dea un avertisment se
rios în legătură cu această pro
vocare militară.

@ La Canberra au fost a- 
nunțate oficial rezultatele a- 
legerilor organizate pentru de
semnarea membrilor Senatului 
(Camera Superioară a parla
mentului țării). Coaliția guver
namentală. formată din par
tidele liberal și agrarian, a 
obținut 26 dc mandate, cu unul 
mai puțin față de prâteden- 
tcle alegeri.

Guvernele Marii Britani 
Statelor Unite au hotărî t 
construiască, începind din 
a martie 1971. o bază co

mună de comunicații în Insula 
Diego Garcia, teritoriu sub ad
ministrație britanică în Ocea
nul Indian. Noul centru de co
municații de la Diego Garcia 
va fi construit în conformitate 
cu acordul anglo-american din 
decembrie 1966 în baza căruia 
această insulă este pusă la 

în scopuri

ca 
ne

dis- 
mi-

de

Tiparul — întreprinderea pellfiraflcâ Hunedoara — Subunitatea Petroșani

piui pe baza căruia 
constituită așa-zisa grupare 
organică de centru-stinga. In 
acest sens, în ultimul timp 
s-au obținut rezultate însem
nate. Ele au fost posibile dato
rită politicii noastre unitare... 
Datorită acestei politici și re
zultatelor realizate pină acum, 
astăzi s-ou creat noi posibiii- 
tăți de colaborare și de con
fruntări de opinii intre noi. 
comuniștii, și celelalte forțe 
democratice de stingă, laice și 
catolice.

Nu mai este posibil ca as
tăzi să fie negată, in fața om- 
plorii și a gravității crescin- 
de a problemelor aflate la or
dinea zilei, necesitatea de 
duce țara înainte, pe 
unei profunde reînnoiri, 
sitatea de a căuta un echil 
br»« politic nou si moi avansat.

După părerea noastră, .tre
buie depășite timiditatea și 
frinele prin care unele partide 
împiedică constituirea unui 
nou echilibru, prîntr-o con
fruntare deschisă si aenerali- 
zată, utilizînd pe depiin posi
bilitățile, ba chiar noile cerin
țe de acțiuni unitare «i de co
laborare în toate domeniile 
si în toate forurile.

(„L' UNIT A")

Președintele Comisiei 
politică externă a Bundesta-

Cel de-al XX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
din Uruguay și-a încheiat 
lucrările. Delegații au adop
tat rezoluții asupra proble
melor dezbătute și au ales 
noul Comitet Central. Rud
nev Arismendi a fost reales 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Uruguay.

® Aseară la Schwerin în 
cadrul turneului internațional 
masculin de handbal echipa 
României a învins cu scorul 
de 18—14 (8—9) echipa secundă 
a R.D. Germane.

Luptele din , 
Cambodgia

PNOM PENH 16 (Agerpres). 
In prima perioadă a lunii de
cembrie, forțele de rezistență 
populară cambodgiene au scos 
din luptă aproape 200 de soldați 
inamici în provinciile Kompong 
Cham și Sien Reap, anunță A- 
genția Khmeră de informații. 
Totodată. 35 de soldați din rîn- 
dul trupelor regimului Lon 
Noi au trecut de partea unită
ților F.U.N.K. Alți 500 de sol
dați din armata administrației 
de li» Pnom Penh au dezertat 
in timpul luptelor angajate de 
patriot i cu 3 batalioane inamice 
în localitatea Peam Chikang.


