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Intîlmrea dintre secretarul general 
al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, 

și Maiestatea Sa Imperială, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 

Șahinșahul Iranului

Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind transformarea Scolii superioare de partid 

în Academia de științe social-politice
Comitetul Executiv al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român a adoptat o hotărîre cu pri
vire la transformarea Școlii supe
rioare de partid în ACADEMIA 
DE ȘTIINȚE SOCIAL-POLITICE 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" DE PE 
LÎNGĂ C.C. AL P.C.R.

Academia de științe social-politi- 
ce va funcționa cu trei facultăți: 
FACULTATEA DE FILOZOFIE ȘI 
ȘTIINȚE POLITICE, cu secția filo- 
zofie-sociologie și secția socialism

științific (științe politice); FACUL
TATEA DE ISTORIE A MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI; FACULTATEA DE 
ECONOMIE, cu secțiile — economie 
generală, organizarea și conducerea 
economiei, economie mondială. Dura
ta studiilor la cursurile cu frecvență 
ale Academiei este de 4 ani, iar la 
cursurile fără frecvență de 5 ani.

Cursurile Academiei pot fi ur
mate, pe bază de concurs, de acti
viști de partid, de stat, ai organiza
țiilor de masă, de lucrători din do-

meniul ideologic, absolvenți ai li
ceului, care au recomandarea or
ganelor de partid.

Absolvenții Academiei de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
se bucură de toate drepturile ab
solvenților instituțiilor de învăță- 
mint superior.

Academia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" are dreptul să 
organizeze doctoratul 
titluri științifice în: 
pentru specialitățile 
dialectic, materialism
cialism științific, istoria filozofiei; 
ECONOMIE pentru specialitățile e- 
conomia politică a capitalismului, 
economia politică a socialismului, 
organizarea și conducerea econo
miei, istoria economiei naționale, 
istoria doctrinelor economice, eco
nomia mondială; ISTORIE pentru 
specialitățile istoria Partidului Co
munist Român, istoria mișcării mun
citorești internaționale.

și să acorde 
FILOZOFIE 
materialism 

istoric, so-

BILANȚUL LUNII MAI PE C. C. V. J.
Bine la producfie

Semn că au muncit cu spor în 
luna mai, minerii de la Dîlja au 
reușit să ocupe din nou mult rîv- 
nitul loc I în întrecerea dintre cele
lalte exploatări miniere din bazin. 
Am aflat de Ia conducerea secto
rului I producție 
duse de minerii 
Ungvary Iuliu, 
meana Augustin, 
și Cosma Remus 
buție 
cestui

Este 
sfîrșit
tremitatea vestică a Văii Jiului — 
mina Uricani — se clasează pe locul 
secund. Un fapt îmbucurător : mina 
Petrila este iar prezentă în clasa
mentul 
ni ere
noasa s-au menținut De linia rea
lizărilor bune pe cînd' vecinii lor, 
minerii din Vulcan, au rămas și în 
această lună în urmă...

Un aspect demn de relevat : din 
cele 33 de sectoare productive, 27

încheie luna mai cu sarcinile de 
plan depășite 1

Cu cele 10 360 tone extrase pes
te plan, în luna mai plusul pe com
binat se ridică acum la 33 600 tone 
cărbune cocsificabil și energetic.

Joi după-amiază, secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
s-a întîlnit cu Șahinșahul Iranului 
Maiestatea Sa Imperială Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Au fost de față Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Teheran.

Au luat parte Abbas Aram, mi
nistrul afacerilor externe, și Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului la 
București.

Cu acest prilej, Șahinșahul a ex
primat încă o dată mulțumiri pen
tru posibilitatea ce i s-a oferit de 
a vizita România și pentru deose
bita ospitalitate a locuitorilor țării. 
Suveranul 
apreciere 
poporului 
îndreptate 
prosperă.

Secretarul general al C.C. al

P.C.R. a mulțumit pentru cuvintele 
de caldă prețuire la adresa muncii 
și realizărilor poporului român și 
a transmis poporului iranian, po
por cu vechi tradiții de cultură și 
civilizație, urări prietenești de suc
ces în eforturile sale pentru pro
gres economic, social și cultural, 
pentru dezvoltarea continuă a pa
triei sale.

In timpul întîlnirii s-a apreciat 
că relațiile dintre România și Iran 
evoluează în mod pozitiv, în spiri
tul respectării suveranității, al nea
mestecului în treburile interne, al 
avantajului reciproc, și s-a expri
mat dorința comună ca aceste re
lații să fie dezvoltate continuu, în 
folosul ambelor popoare.

Totodată, a avut loc un schimb 
de vederi 
tuale ale 
discuțiile 
belor țări
itor contribuția la promovarea co
laborării internaționale și asigurarea 
păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

asupra problemelor ac- 
situației internaționale, 

evidențiind dorința am- 
de a-și aduce și în vi-

...nesatisfăcător 
la calitatecă brigăzile con- 

Rotaru Dumitru, 
Bartoș loan, Ar- 
Scredeanu Petre 

au avut o contri-
hotărîtoare în obținerea a- 

succes.
pentru a treia oară cînd, la 
de lună, colectivul din ex-

hărniciei. Exploatările 
de la Lupeni, Lonea și Ani-

mi-

Și în luna mai, pentru minerii din 
Petrila și Aninoasa îmbunătățirea 
calității producției a continuat să 
constituie o preocupare de seamă; 
dovadă — procentul mai mic de ce
nușă (cu 1,3 puncte) decît cel ad
mis. Merită, 
că a 
Dîlja 
(iilor

Cu
centul de cenușă admis a fost în
trecut cu 0,7 puncte deoarece mi
nerii din Vulcan, Lonea și Uricani 
au depășit și în luna mai cenușa 
admisă cu 3,8, 3,0 și respectiv, 2,6 
puncte.

de asemenea, amintit 
fost prima lună cînd minele 
și Lupeni au trimis prepara- 
cărbune de bună calitate.
toate acestea, pe C.C.V.J. pro-

PE URMELE
UNEI ANCHETE
LA MINA
URICANI

Iranului a dat o înaltă 
activității creatoare a 

român, eforturilor sale 
spre o viață tot mai

(Agerpres)

MU NUMAI
DAR ȘI
0 A scăzut dar...

Concepția unora : „Pe 
reseazâ calitatea 1“

MULT,

mine nu mă inie

00 Se așteaptă răspuns de la C. C. V. J,

La U.R.U.M. Petroșani

încă de la începutul 
anului, comitetul sindi
catului Uzinei de repa
rat utilaj minier Petro
șani a pus în discuția 
activului sindical, a în
tregului colectiv de 
muncă, problema îmbu
nătățirii continue a ca
lității producției. Aten
ția a fost îndreptată 
îndeosebi spre reduce
rea procentului de re
buturi. In acest scop a 
fost adoptat un plan

judicios de măsuri teh- 
nico-organizatorice care 
cuprinde numeroase 
propuneri izvorîte din 
căutările muncitorilor, 
tehnicienilor și ingine
rilor în direcția orga
nizării superioare a 
muncii, a procesului de 
producție.

Printre altele, planul 
de măsuri prevede îm
bunătățirea asistenței 
tehnice în schimburile 
II și III, ridicarea cali-

ficării profesionale a 
muncitorilor prin orga
nizarea de cursuri pen
tru cei mai tineri mun
citori, precum și pen
tru acei care dau pro
ducție de slabă calita
te. Măsurile luate — a- 
sigurarea unei asisten
te tehnice permanente.

Ioan BERTOTI, 
tehnolog

(Continuare în pag. 3-a)

In urmă cu două luni, ziarul nostru a publicat o anche
tă efectuată la mina Uricani. Ancheta purta titlul : „CARE 
ESTE RESPECTUL FAȚĂ DE CRITERIUL PRINCIPAL AL ÎN
TRECERII — CALITATEA CĂRBUNELUI". Cum se prezintă 
acum calitatea cărbunelui extras la mina Uricani ?

Comparativ cu lunile trecute, procentul de cenușă din 
a mai scăzut; atunci, 
în aprilie a scăzut Ia 
fost de 2,6 puncte, 
se încadreze în pro- 
răspuns la întrebare

cărbunele trimis preparației din Lupeni 
în martie, depășirea era de 4,6 puncte, 
2,3 puncte. La sfîrșitul lunii mai a 
De ce n-a ajuns însă mina Uricani să 
centul de cenușă admis ? Pentru a afla 
am solicitat părerea cîtorva cadre din conducerea exploatării.

Primul interlocutor: președintele comitetului sindicatu
lui, Iov. ZELENEAK GHEORGHE:

— Am folosit metoda discuțiilor 
cu oamenii din brigăzile penalizate 
des pentru depășirea cantității de 
steril admisă. Așa a fost cazul bri
gadierilor Bria loan, Grădinaru Con
stantin, Spătaru Gheorghe, Năstase 
Jenică,- i-am invitat să vadă pie
troaiele găsite în vagonetele ce 
le-au trimis brigăzile lor Ia ziuă. Mai 
avem însă oameni care, cu toată 
munca de convingere depusă, nu

au ajuns să înțeleagă importanța 
calității producției. Și iată un caz. 
Făcînd o vizită in abatajul brigăzii 
lui Grădinaru Constantin, am con
statat că în rol cărbunele este a- 
mestecat cu piatra. L-am întrebat 
pe brigadier care e motivul. A re
plicat • „Pe mine nu mă interesea
ză calitatea. Metrii să

Curioasă concepție, 
gadier ! Am aflat Ia 
transport că în luna
lui Grădinaru i-au fost rebutate în 
jurul a 1 000 vagonete de cărbune.

Un alt interlocutor, responsabilul 
cu calitatea, tov. HEȚ GHEORGHE:

— Adevărul este că acum există, 
mai multă preocupare pentru cali-

iasă !". 
tovarășe bri- 
sectorul de 
mai, brigăzii

Lignit, bitum plus ulei polar
T Tn fluierat scurt, și pri- 

virile se opresc, pen
tru citeva clipe doar, asupra 
trenului care duce spre unul 
din multele cuptoare ale tă
rii. lignitul — energie în de
venire. De scoaterea la lu
mină a valoroasei bogății se 
leagă nemijlocit numele a 
peste 3 800 de mineri. Salba 
vagoanelor de lignit repre
zintă un vibrant mesaj ai 
celor pe care-i simțim in ga
leriile dăltuite undeva la 40 
sau 70 de 
scormonind 
mint ului.

Galeriile,
paralele, pe care sintem con
duși aproape 50 de km, sînt 
de fapt cele 12 abataje fron
tale care. înmănuncheate, re
prezintă cea mai mare ex
ploatare de lignit din țară — 
Exploatarea minieră Voivozi 
din regiunea Crișana .- 2 680 
de tone de lignit in medie 
sini scoase de aici zilnic cu 
ajutorul combinelor și al ben
zilor transportoare.

metri adîncime 
măruntaiele pă-

prinse între două

Dispunind de utilaje mo
derne și de oameni care le 
stăpînesc la perfecție, mine
rii de la Voivozi au realizat 
o producție care, în anumite 
zile, a depășit limita maximă 
planificată pentru zilele tri
mestrului 1 din anul 1967. Și 
cind te gîndești că de abia 
am ieșit din primul trimestru 
al anului în curs ! Minerii au 
adus cu ei din adîncuri în 
primele 4 luni peste plan: 
10 013 tone lignit, 1165 tone 
nisip bituminos, 336 tone bi
tum.

Așadar, 
„Voivozi"
și nisip bituminos, 
din care se 
brăcămintea" 
asfalt.

La Ioc de 
ță economică
un alt produs al exploatării: 
este vorba de uleiul polar, a 
cărui descoperire este legată 
de numele inginerului Ernest 
Varodi, laureat al Premiului 
de Stal.

Acum el este pe cale 
obțină un nou sortiment 
uleiului polar: un ulei spe
cial hidromecanic, necesar 
Uzinelor „Steagul roșu"-Bra- 
șov, și care, o dată realizat, 
va înlocui importul. Probele 
obținute în laborator sînt 
perfecte, se face o ultimă 
nalizare a lor.

să 
al

O nouă insta
lație de suprafa
ță la mina Dîlja : 
moara de ram
bleu de la puțul 
auxiliar nr. 1.

Mă refer îndeosebi la brigă- 
conduse de minerii Cazan Ste- 
și Lițcan Gheorghe, care au 
criticate cu ocazia anchetei;

spune

tate. 
zile 
lian 
fost
nu același lucru se poate 
însă despre brigăzile minerilor Ti- 
mofte Spiridon, Mischie Gheorghe, 
Neagu Gheorghe, Năstase Jenică, 
Rîpeanu Gheorghe. I-am cerut 
explicații brigadierului Rîpeanu 
de ce nu aleg șistul ortacii din 
brigada lui ? Mi-a răspuns scurt: 
„Eu am normă cu piatră!“ De bri
gada lui Grădinaru să nici nu mai 
vorbim; ne-a speriat cu șistul ce-I 
găsim în vagonetele controlate; 
cite 150—200 kilograme...

La ancheta efectuată în urmă cu 
două luni, șeful exploatării se ex
prima astfel: „Pentru cointeresarea 
brigăzilor, am dat dispoziție ca Ia 
calcularea normelor să se aibe în 
vedere cantitatea de steril aleasă 
în abataje. Rămine să urmărim cum 
se respectă această dispoziție și, în 
general, sporirea răspunderii tutu
ror factorilor față de calitatea pro
ducției''. Să vedem în ce măsură 
s-au îndeplinit aceste promisiuni.

Francisc VETRO

(Continuare in pag. 3-a)

la Exploatarea 
se scoate și bitum 

produse 
realizează „îm-
drumurilor de

mare importan- 
se situează insă

Recuperarea 
timpului pierdut

In abataje ca și in labora
tor se dă astăzi o adevărată 
luptă pentru recuperarea tim
pului pierdut în anii trecutu
lui. Datele ne spun că de la 
primele semnalări ale prezen
tei bitumului și lignitului in 
a doua jumătate a veacului 
precedent a urmat o perioa-

I. CHIVARI, 
Corespondentul Agerpres 

în regiunea Crișana

(Continuare in pag. 3-a)



2 roș»

Dcinia zi de iunie, Eter-
* vescența examenelor a 

cuprins din nou tineretul stu
dios din patria noastră. După 
patru luni de zile studenții se 
prezintă in fața comisiilor de 
examinare pentru a face do
vada pregătirii lor, pregătire 
ce va marca încă un pas in 
drumul lor spre ziua de miine. 
Pentru a cunoaște modul in 
care se pregătesc pentru exa
mene studenții de la Institutul 
de mine din Petroșani, condi
țiile ce le-au fost create in a- 
cest sens, precum și primele 
rezultate obținute in actuala 
sesiune, ne-am deplasat la in
stitut, am vizitat sălile de lec
tură și laboratoarele, bibliote
ca, amfiteatrele, căminele. Pes
te tot am intilnit aceeași at
mosferă febrilă de pregătire, 
aceeași preocupare din partea 
fiecărui student și cadru di
dactic, pentru ca actuala se
siune de examene să reflecte 
tidel bagajul de cunoștințe a- 
cumulat în timpul unui an de 
zile.

In pagina de față vom reda 
citeva din constatările noastre, 
urmînd ca pe parcursul sesiu
nii de examene să revenim cu 
amănunte despre modul ei de 
desfășurare, despre rezultatele 
obținute de studenți, precum 
și despre unele lacune ce se 
mai manifestă în pregătirea u- I 
nora dintre ei.

Ioan a obținut cu un 
punct mai puțin. Prof, 
univ. dr. ing. Covaci 
Ștefan a fost foarte 
mulțumit de comporta
rea celor doi studenți 
și a altora. De aseme
nea, trei studenți din 
anul V mine; Neag Pe
tru, Plămădeală Gheor- 
ghe și Dochiței Con
stantin au obținut note 
de 9 la Electrificarea 
minelor, examen susți
nut cu conf. univ. Igor 
Sabatln.

Desigur că numărul 
acelora care au obținut 
note bune în prima zi 
a actualei sesiuni de e- 
xamene este mult mai 
mare și nu le putem 
enumera în rîndurile 
de față. Cert este însă 
că strădania Ia învă
țătură a studenților de-a 
lungul semestrului dă 
acum roadele așteptate.

PRIMELE REZULTATE
Ziua întiia de exame

ne de la I.M.P. a fost 
de bun augur pentru 
studenți. Mulți dintre 
aceia care s-au perin
dat prin fața comisiilor 
de examinare au obți
nut note bune și foar
te bune. Vom da doar 
citeva din numele a- 
celora care au obținut 
note de 9 și 10 la pri
mul lor examen din ac
tuala stagiune. Astfel, 
dind răspunsuri promp
te, bine gindite, stu
denții Crișan Vasile și 
Mitrea Aurel din anul 
II mine au obținut note 
de 9 la Matematici spe
ciale cu lector univ. 
Szabo Ștefan. Note de 
9 au primit în prima zi 
de examene și studen
ții Negreanu Vasile și 
Vranău Radu din ace
lași an la disciplina 
Geologie, examen sus

ținut cu prof. Pop Emil. 
Printre fruntașii primei 
zile de examene se 
numără și doi studenți 
din anul I: Panek Eli- 
sabeta și Koronka 
Francisc, care au obți
nut note de 9 și res
pectiv 8 la Chimie ge
nerală.

Dar cele mai bune 
rezultate le-au obținut 
studenții din anul V, 
care au susținut în 
prima zi un număr mai 
mare de examene. Pri
mii ar fi studenții 
Găvruș Alexandru și 
Rotunjeanu Ilie din anul
V mine, care au luat 
examenul la Aeraj cu 
note de 10. Nota 10 a 
obținut și studentul 
Goga Tiberiu din anul
V mine la examenul 
de la Exploatări subte
rane, în timp ce cole
gul său lupulescu G.

OPTIMISMUL 
VIITORILOR 
ABSOLVENȚI

Primul interlocutor din rîndul ab
solvenților din acest an ai Institu
tului de mine ne-a fost tovarășul 
Ionescu Emilian din anul V elec
tro, care ne-a spus: „Intr-adevăr, 
am terminat cursurile, dar încă n-am 
încheiat socotelile cu facultatea, pe 
care am îndrăgit-o în urmă cu cinci 
ani. In față îmi mai stă sesiunea de 
examene — ultima din viața mea 
de student — și, mai apoi, exame
nul de stat. Dar la ordinea zilei e 
sesiunea, pentru care atît eu, cît și 
întreaga noastră grupă — 2114 — 
ne pregătim de mult și cu temei. 
Acum, cînd am ajuns la capătul 
studenției, optimismul nostru este 
mai puternic ca oricînd pentru a 
putea porni cu pași siguri pe calea 

Aii ÎNCEPUI EXAMENELE 
UNIVERSITARE

cem cu succes și această sesiune 
de examene, precum și examenul de 
stat, pentru ca atunci cînd vom 
merge în producție să îmbinăm cu 
pricepere cunoștințele teoretice cu 
cele practice, să putem face fată lu
crărilor complexe din subteran, uti
lajelor celor mai moderne, înaltelor 
cuceriri ale științei și tehnicii. De 
aceea sînt optimist. De aceea aîn- 
tem optmiști noi, studenții grupei 
2 114, că vom promova și cele șase 
examene pe care le avem, după 
cum am promovat cu toții cele două 
colocvii și am luat nete bune și la 
cele două proiecte pe care le-am 
susținut de curînd".

„Eu consider — și-a spus părerea 
studentul Goga Tiberiu din anul V 
mine — că reușita la examene, în 
general, depinde de mai multi fac
tori printre care aș enumera: pre
zența la cursuri, semlnarii, lucrări 
de laborator,- pregătirea sistematică 
zi de zi pentru a nu rămîne goluri 
în însușirea materiei; consultarea, 
pe lîngă cursurile predate și a ce
lor litografiate, și a altor cârti și 
reviste de specialitate pentru a pu
tea fi la curent cu ultimele cuceriri 
din știința și tehnica mondială; și, 
ce-i mai important, studiu] indivi
dual — baza celei mai temeinice 
pregătiri, Achitîndu-ne de aceste 
îndatoriri studențești care sînt nu
mai în folosul noetru putem fi op
timiști și convinși că examenele ce 
ne stau în față le putem trece. Și 
eu sînt optimist, chiar dacă pe 
parcursul celor cinci ăni de stu
denție am avut și unele neconcor
dante cu adevăratul nostru stil de 
muncă pe care trebuie să-i aplice 
cu strictețe fiecare student. Sînt

PĂRERI
La catedra de Exploatări miniere, 

tovarășul decan, conf. univ. dr. ing. 
Lețu Nicolae ne-a dat unele date 
edificatoare privind preocuparea 
conducerii institutului, a tuturor 
cadrelor didactice, sub îndrumarea 
comitetului de partid și cu spriji
nul organizațiilor U.T.C. și A. S. 
pentru ca studenții să aibă condiții 
optime de pregătire. „Această se
siune — ne-a spus tovarășul Lețu 
Nicolae — este ceva mai dificilă 
decît cea din iarnă. Spun aceasta 
gîndindu-mă în primul rînd la nu
mărul dublu de examene pe care 
îl au studenții în această sesiune 
fată de cea din iarnă. Unele disci
pline ca Termotehnica, Rezistența 
și altele înglobează un volum mare 
de materie (pe un an de zile) de
oarece în prima sesiune nu s-a dat 
examen la aceste obiecte. Or, acest 
lucru presupune eforturi sporite 
din partea studenților și mai ales 
din partea acelora care în timpul 
celor două semestre nu s-au înca
drat întocmai în programa univer
sitară. Dar pentru ca sesiunea să 
decurgă în condiții normale s-au 
luat din vreme o serie de măsuri.

Saat! Aici se studiază. Instantaneu de la biblioteca 
institutului.

Am coborît in grabă 
scările institutului, con
vinși că sesiunea a fost 
pregătită din timp, că 
studenții sini conștienți 
de importanța examene
lor și învață de zor. 
N-am mai intilnit ca 
înainte alifia studenți pe 
străzi, prin parcuri. M-am 
abătut pe la căminul lor 
nr. 1. Pe foarte mulți 
studenți i-am găsit în ca
mere sau în sălile de lec
tură. Am stat de vorbă 
cu cițiva dintre ei: Su
biectul .- examenele, fi
rește. Studentul Șoiman 
Stefan din anul III elec
tro, eroul nostru dintr-un 
reportaj mai vechi, răs
foia cu grabă un curs de 
Electrotehnică. Avea de 
clarificat unele scheme, 
legi, formule. In altă ca
meră l-am găsit la masa 
de lucru pe studentul 
Bercea Nicu, tot din a- 
nul III electro.

— La ce și cind aveți 
primul examen, tovarășe 
Bercea ?

— La Mașini electrice 
pe 5 iunie — a venit 
prompt răspunsul.

In cadrul ședințelor lărgite ale con
siliilor științifice pe cele două 
facultăți — exploatări miniere și 
electromecanică minieră — s-au dis
cutat probleme importante privitor 
la sesiunea de examene. Astfel, bi
letele de examene au fost întoc
mite din timp și în așa fel îneît 
subiectele ce le conțin să poată re
da fidel bagajul de cunoștințe al 
studenților. In timpul semestru
lui s-au dat lucrări de control la 
unele materii. In telul acesta profe
sorii cunosc lacunele pe care le 
au studenții la diferite materii și

DESPRE
acum, la examen, știu asupra căror 
probleme să insiste mai mult, pen
tru ca nota dată să reflecte, de 
asemenea, fidel nivelul de pregătire 
al fiecărui student. Profesorii au 
dus o campanie susținută pentru 
a-i determina pe studenți să șe pre
zinte la toate examenele (să nu li 
se mai amîne examenele din mo
tive neîntemeiate), iar în timpul 
ascultării studenților se va urmări 
dacă aceștia gîndesc problemele, 
dacă le înțeleg și nu le memorează. 

De asemenea, profesorii stau la 
dispoziția studenților, dîndu-le infor
mările, indicațiile necesare.

In ceea ce-i privește pe stu
denți, li s-au asigurat toate condiți
ile. Ei s-au pus la dispoziție săli de 
lectură; s-a prelungit orarul de 
funcționare al bibliotecii, al labora
toarelor și al laboranților; s-a cău
tat să li se asigure un climat fa
vorabil de studiu, să se păstreze li
niștea și disciplina. La dispoziție le 
stau cele 114 000 de volume ale bi
bliotecii institutului, cursuri litogra
fiate, cărți și reviste des specialitate 
în mai multe limbi străine. Planifi
carea examenelor s-a făcut cu mult 
timp înaintea începerii sesiunii. La 
întocmirea acestei planificări au 
participat reprezentanți ai studenți
lor din fiecare an de studii, s-a 
ținut cont de propunerile și dolean
țele lor, îneît să aibă timp suficient 
de pregătire între examene.

Sperăm ca toate aceste măsuri ale 
conducerii institutului, ale șefilor 
de catedre, ale tuturor cadrelor 
noastre didactice, îmbinate cu pre
gătirea conștiincioasă a fiecărui stu
dent să dea rezultatele așteptate".

SESIUNE 

— Și merge ca,., pe 
roate la Mașini i

— E materie cam mul
tă, dar sper să meargă. 
Examenul la limba rusă 
l-am dat deja... in schim
bul unui 10. Proiectul, 
de asemenea, l-am sus
ținut cu bine; așa că...

— Sesiunea din iarnă 
cum a mers ?

— Un 8 șl doi de 9. 
De-ar merge și actuala 
ia fel... Numai că acum 
nu mai am doar 3 exa
mene, ci 6. Dar dacă în
veți, dacă știi Ia exa
men, profesorul nu te 
pică. Asta-i clar.

Intîmplarea a făcut ca 
în altă cameră să fntll- 
him 3 studenți din anul

ingineriei, Aș vrea »ă vorbesc în 
numele întregii grupe (cred că sînt 
de acord cu mine toți studenții gru
pei 2114) că sîntem hotărîți să tre-

NICI O ȘOAPTĂ
Am pătruns o dată cu fotorepor

terul în marea bibliotecă a institu
tului. A trebuit să imităm cîțiva 
studenți care intraseră înaintea 
noastră și să mergem și noi numai 
în vîrful picioarelor. O liniște de- 
săvîrșită domina biblioteca. Tovară
șul lector univ. Teodorescu Con
stantin, directorul bibliotecii, ne-a 
vorbit cu amabilitate despre intere
sul pe care-1 manifestă studenții 
pentru studiu, despre numărul mare 
de volume pe care le împrumută în 
fiecare zi, despre hărnicia și bună
voința bibliotecarelor, care abia mai 
prididesc să-l servească pe fiecare 
după preferințe, dar mai ales după 
necesitate. Și nu-i vorbă că au și 
cu ce. In rafturile înalte, bine în
treținute stau aliniate adevărate co
mori de știință, tehnică și cultură. 
In cele 114 000 de volume cîte nu
mără biblioteca, fiecare student gă
sește tot ceea ce îi trebuie pentru 
toate disciplinele de studiu. Si 
deși mulți vin la bibliotecă șl multi 
pleacă nu se aude aici nici măcar 
o șoaptă. Febra examenelor a re
dus totul la tăcere, la meditare. Iar 
condițiile de învățătură sînt exce
lente. Fiecare student, la locul lui 
nu poate fi deranjat nici măcar de 
privirea colegului de alături. Lu-

V electro: Bolocâ O- 
noirei, Dumescu Petru și 
Neag Virgil.

— Metoda dvs, de stu
diu care-i ? ne-am adre
sat în bloc celor trei.

— Studiem individual 
și cind întîmpinăm unele 
greutăți ne consultăm — 
a clarificat studentul 
Neag Virgil.

— Și dacă nici îm
preună nu reușim să lă
murim problemele ne a- 
dresăm tovarășilor pro
fesori care ne ajută cu 
multă bunăvoință — a 
ținut să completeze 9o- 
loca Onofrei.

— Cum s-ar zice, sus
țineți ultimele examene 
din activitatea de stu
denți, da '< Ce sentimen
te încercați ?

Răspunsul l-am citit 
pe fețele lor, dar Du
mescu Petru a ținut să 
adauge :

— Nu uitați că mai e 
șj examenul de stat I Și 
noi nu uităm asta. Abia 
atunci vom putea zice 
„La revedere" Institutu
lui de mine din Petro
șani care ne-a făcut in
gineri. 

aptimist, măi ales, că am început 
sesiunea cu un 10 la Exploatări . 
subterane cu tov. prof, dr. ing. 
Covaci Ștefan".

mina și-o potrivește cum îi place 
de la veioza din peretele despărți
tor.

Și deși știam că timpul le este 
foarte prețios în aceste zile de ma
ximă tensiune, am profitat de o 
scurtă pauză a doi studenți pentru 
a le adresa cîteva întrebări la 
care ne-au răspuns cu amabilitate. 
Așa am aflat că ' studentul Jurje 
Ioan din anul III mine, ca de altfel 
si colegul său Magyary Ladișlau din 
anul II electro privesc cu multă se
riozitate această sesiune de exa
mene.

„In iarnă — ne spunea studentul 
Jurje Ioan —■ am avut numai trei 
examene. Le-am luat toate cu note 
de la 9 în sus. In această sesiune 
numărul examenelor mi s-a dublat: 
am șase. Dar sper să meargă. De 
fapt Ia limba rusă am susținut deja 
examenul și am obținut nota ma
ximă. Aceeași notă am obținut-o 
și la proiectul de Mecanisme și or
gane de mașini. Mă voi strădui să 
trec cu succes și celelalte exame
ne. Pronosticuri însă nu fac“.

„Și anul nostru se bucură de a- 
preciere — completă studentul Ma
gyary Ladișlau, iar grupa 2 123, din 
care fac și eu parte, este fruntașă 
pe an. Acest lucru a fost confirmat 
încă o dată cu puțin timp în ur
mă cînd la colocviul pe care l-am 
susținut, toți cei prezenți l-am tre
cut cu succes. Aș vrea să mai a- 
daug ceva : unii studenții susțin că 
sînt examene grele și examene 
ușoare, Nu neg acest lucru, dar eu 
consider că oricum ar fi el, exa
menul e examen. Fie greu sau ușor 
trebuie să-l pregătești cu aceeași 
conștiinciozitate".

I-am lăsat pe cei doi studenți să 
meargă la locurile lor pentru a-și 
continua învățătura, dorindu-le tot
odată mult succes la examenele ce 
le mai au de susținut.

Ulterior cineva ne-a confirmat pă
rerea că discutasem cu doi studenți 
fruntași la învățătură și în activi
tatea obștească. Primul — Jurje 
Ioan — a obținut numai note bune 
la sesiunea din iarnă, fiind și organi
zatorul grupei de partid pe anul III 
mine. Cel de-al doilea — Magyary 
Ladișlau — a obținut, de asemenea, 
rezultate bune la învățătură (la pri
mul examen din actuala sesiune a 
înregistrat deja un 9) și este locți
itorul secretarului U.T.C. pe anul 
II electro.

Pagină realizată de 
DUMITRU GHEONEA



LIGNIT, BITUM PLUS ULEI POLAR
'Urmam din pag. l-a)

dă de exploatate rudimentară 
care asigura o medie anuală 
a extracției de lignit, între 
anii 1893—1917, de numai 
73 000 tone. La ce salt uriaș 
am fost martori I La finele a- 
cestui an, producția de lig
nit se va apropia simțitor de 
impresionanta cifră : 1 milion 
tone.

N-a fost ușor drumul par
curs pînă aici. Au fost și din 
aceia care au cedat in fața 
greutăților. „Cînd m-am ho- 
tărît să îmbrățișez meseria 
de inginer minier, mi-am dat 
seama că mina nu se află în 
centrul vreunui oraș, cu străzi 
și trotuare asfaltate" — ne 
spunea inginerul șef Alexan
dru Gigei. Au știut acest lu
cru și Mănescu loan. Darie 
loan, Săsăran loan, Kertesz 
Petru și Mara loan, cate du
pă ani de lucru în mină au 
fost trimiși la Institut, deve
nind ingineri, s-au întors în 
mină, alături de tovarășii din 
mijlocul cărora s-au ridicat, 
stîrnind in jurul lor admira
ția pentru robustețea pasiunii 
de exploratori ai adîncurilor.

Toți aceștia, și alături de 
ei minerii, au continuat in ul
timii doi ani, amplificînd la 
condițiile dezvoltării masive 
a exploatării, lupta pentru 
cîștigarea deceniilor pierdute. 
Soseau mereu utilaje perfec
ționate, necunoscute, trebuiau 
introduse metode noi, mai 
productive. Spre finele lui

'964, problema calificării oa
menilor devenise de extremă 
importantă. Exploatarea rămî- 
nea încă sub posibilități în 
realizarea planului. Trebuia 
introdus sistemul de tăiere a 
lignitului în fronturi lungi, 
care șă înlocuiască îngustele 
camere-abataj existente. Oa
menii și-au fixat un obiectiv 
de o mare îndrăzneală; să 
deschidă, cit mai repede 9 
abataje frontale. Dar pentru 
aceasta trebuiau calificați, și 
nu de mintuială, peste 800 
de mineri. $i mai trebuia lup
tat, uneori, cu neîncrederea 
a nu mai putini mineri față 
de noile metode. Această ne
încredere, avîndu-și baza în 
experiența mineritului trans
misă din tată în fiu, cuprin
dea pînă și mineri dintre cei 
mai destoinici. In această 
luptă s-au avîntat, fără să 
aibă sentimentul propriului e- 
roism, toți inginerii și șefii 
de sectoare. Ei au rămas în 
mină, nu de puține ori, două 
și chiar trei schimburi, învă- 
țindu-i pe mineri și ei înșiși 
învățind în acest timp să fo
losească utilajele noi, necu
noscute, să aplice sistemele 
perfecționate de armare.

Dar munca aceasta de re
cuperare a timpului nu s-a 
sfîrșit aici și nu se va termi
na vreodată. Perspectivele 
dezvoltării bazinului minier 
impun și vor impune cadrelor 
tehnice etape noi ale acestei 
bătălii. Căci, așa cum spu
nea bătrînul Ernest Varodi,

„mline trebuie să știm mal 
mult ca azi. Avem condiții 
pe care atunci cind îmi în
cepeam cariera de inginer nu 
le-ași fi bănuit. Mi-am pro
pus multe, foarte multe pen
tru viitor. Caut să recuperez 
timpul pierdut .altă dată din 
cauza lipsei de sprijin".

In perspectiva 
anilor ce vin

Ne găsim în biroul ingine- 
rului-șei, în fața hărților pe 
care sint trasate deja liniile 
de dezvoltare, în perspectiva 
anilor ce vin, a exploatării 
miniere V oivozi.

„lată obiectivele noastre 
de viitor apropiat". Și spe
cialistul nostru marchează lo
cul, din sectorul Vărzari, un
de se va deschide în curînd 
o nouă galerie în direcția 
Varviz, oprindu-se apoi la 
sectorul Borumlaca, precizîn- 
du-ne că în vecinătatea lui 
se va înființa un nou sector 
— Suplacul de Barcău, care 
in 1974—1975 va ajunge să 
ridice producția de lignit a 
exploatării cu încă 500 000 
tone. Gft privește sectorul 
Cuzap 11, el va da încă în 
1968 o producție medie de 
385 tone pe zi, ajungînd apoi 
la 1 135 tone zilnic.

Sint numai cîteva din mo
mentele care vorbesc de la 
sine despre dezvoltarea vi
itoare a acestui bazin carbo- 
niier.

In atenția posesorilor 
de motociclete și scutere !

In zilele de 12-13 iunie a.c., la 
sediul Miliției orașului Petroșani se 
va efectua preschimbarea tuturor 
permiselor de circulație și a nume
relor de înmatriculare ale motocicle
telor șl scuterelor.

In acest scop posesorii de motoci
clete și scutere din Valea Jiului 
sînt obligați să se prezinte la lo

cul preschimbării cu motocicletele și 
scuterele pe care le posedă, permi
sele de circulație, precum și cu bu
letinele de identitate.

Cei care nu respectă data fixată 
vor fi nevoiți să se prezinte Ia 
D.M.R. Hunedoara — Deva pentru 
preschimbare.

ANUNȚ
Preparația cărbunelui Corcești

Angajează
(B lin maistru întreținere cale (pi

cher). Concursul pentru ocuparea postului respectiv 
va fi organizat în ziua de 6 iunie a.c., ora 10, la se
diul preparației din Vulcan;

# Un merceolog I aprovizionare
Cei Interesat! se vor adresa cu cererile la 

biroul personal al preparatei.

Nu numai
(Urmare din pag. l-a)

Ca și In urmă cu două luni, nor- 
matorii sectoarelor productive de la 
mina Uricani își exprimă și în pre
zent dezacordul pentru modul în 
care sînt întocmite normele — pe 
baza instrucțiunilor organelor su
perioare — pentru abatajele came
ră din stratul 17-18 deoarece nu 
duc la cointeresarea minerilor de a 
alege și depozita sterilul în spațiul 
exploatat. Referitor la „sporirea 
răspunderii tuturor factorilor", s-a 
făcut cite ceva, dar probabil nu-i 
deajuns deoarece la sectorul I preo
cuparea pentru îmbunătățirea cali
tății continuă să nu se ridice la 
nivelul necesităților și posibilități
lor.

mult, dar și bun !

Excursie la Reșița
Filiala din Petroșani a O.N.T. 

„Carpați" organizează duminică o 
excursie pentru vizionarea meciu
lui Jiul — C.S.M. Reșița și vizita
rea localităților Hațeg și Caran
sebeș. Plecarea din Petroșani va 
avea loc la ora 5, iar întoarcerea 
la ora 20. Prețul excursiei este de 
79 lei (transport cu autocarul dus 
și întors și masa de prînz la res
taurant). înscrierile pentru excursie 
se pot face la sediul filialei pînă 
azi, inclusiv.

Mult timp, cînd venea vorba de 
calitatea producției, tovarășii din 
Uricani obișnuiau să arunce vi
na pe preparatori sau organele 
C.T.C. Cu prilejul anchetei, s-a 
propus să fie ' trimiși delegați la 
preparație pentru a se convinge la 
fața locului de felul cum lucrează 
controlul calității. Șeful exploatării, 
tov. ing. CO1IBABA EUGEN, ne in
formează că s-a găsit de cuviință 
precum că n-ar fi oportun să fie 
trimiși...

Din cauză că șistul nu poate fi 
evacuat de lingă siloz, de cfteva 
luni nu se mai alege sterilul la ban
da de claubaj. Bineînțeles că pre
paratorii continuă să primească zil
nic pietre multe și mari. Un colec
tiv de specialiști din cadrul exploa
tării a propus ca evacuarea sterilu
lui ales din cărbune să fie mecani
zată. Se așteaptă răspuns de la

C.C.V.J. dacă lucrarea va fi execu
tată sau nu.

Considerăm că este oportun ca 
organele de resort din C.C.V.J. să 
trimită o comisie la mina Uricani 
pentru a lămuri situația normelor 
de la stratul 17—18.

Se impune, de asemenea, ca la 
mina Uricani măsurile pentru îmbu
nătățirea calității să fie extinsa șl 
la lucrările de pregătiri. Comitetul 
sindicatului va trebui să facă uz 
mal mult de agitația vizuală. Măsuri 
energice se așteaptă îndeosebi la 
sectorul I de unde continuă să 
iasă încă vagonete cu un conținut 
ridicat de șist.

Este timpul ca minerii de la Uri
cani să alăture realizărilor frumoa
se obținute la producție, producti
vitate și preț de cost succese și în 
ceea ce privește calitatea produc
ției extrase.

iăsfrite imn nlililil Ho nule
(Urmare din pag. l-a) 

necesară in special la 
executarea utilajelor 
miniere mai complexe 
și la unele reparații 
capitale, cuprinderea a 
300 muncitori la cursu
rile de ridicare a cali
ficării și formarea unei 
opinii colective împo

triva tendințelor de su
perficialitate în muncă 
— și-au arătat roadele. 
In toate secțiile uzinei, 
în mod deosebit în sec
ția construcții metalice 
a scăzut considerabil 
procentul de rebuturi, 
atît la piese turnate 
din oțel și fontă cit și

la prelucrări. De exem
plu, la piesele turnate 
din oțel, procentul de 
rebuturi s-a redus cu 
3 puncte față de cel 
admis, la cele din fon
tă de la 6,50 la sută a 
scăzut la 2,24, iar la 
prelucrări de la 0,37 la 
sută la 0,08 la sută.

PROGRAM DE RADIO
/ A ■ ■4 iunie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastica de în
viorare,- 5,40 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL.’ 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,10 
Program muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 7,15 
Program muzical de dimineață; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Alimentația și sănătatea,- 
9,35 Sonatina pentru pian de Con
stantin Derussi; 9,43 Ilustrate mu
zicale; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 
10,05 Drag mi-e cîntecul și jocul; 
10,30 Roza vînturilor; 11,00 Prelu
diu, coral și fugă de Cesar Franck; 
11,20 Revista literară radio; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 12,10 Cu microfonul prin 
sălile de concert ale Capitalei; 12,45 
REVISTA REVISTELOR ECONO

MICE de Emil Burlacu; 13,00 Gintă 
Iolanda Mărculescu și Ion Stoian. 
Arii din operete,- 13,30 Muzică popu
lară la cererea ascultătorilor,- 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teo-rutier; 14,08 Două melodii in
terpretate de Barbu Constantinescu,- 
14,15 Concert de estradă; 14,50 
Mici piese instrumentale; 15,00 Doi 
interpreți din două regiuni folclo
rice : Cristina Speriosu — Banat, 
Florea Burnea — Oltenia,- 15,20 Va
rietăți muzicale; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
16,20 Fantezie în do minor de 
Mozart; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,00 Prelucrări 
de folclor; 17,20 RADIOSIMPO- 
ZION; PSIHOLOGIA MUNCII ÎN 
ETAPA ACTUALĂ; 17,40 Clasici 
ai muzicii corale românești: Gheor- 
ghe Cucu( 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 File din albumul de romanțe; 
18,30 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTE

ZIE; 19,00 Jocuri populare bihore- 
ne interpretate la vioară de Dezide- 
riu Ardeleanu; 19,15 Sport, Au cu- 
vîntul crainicii reporteri; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,30 Muzică populară cu Ravecă 
Săndulescu și Constantin Dobre; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Așa 
se dansează acum,- 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Vă invită la dans orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii. 
Soliști: Margareta Pîslaru și Lui
gi Ionescu,- 22,50 Cîntă Rita Pa- 
vone,- 23,10 Dansurile celor trei ge
nerații,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI-

CINEMATOGRAFE
4 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Că
pitanul zero,- Republica: Cea mai 
Irumoasă; LONEA — Minerul î Ca
mera albă,- 7 Noiembrie : W met ou 
I,- CR1VIDIA.- America, America; 
LUPENI — Cultural: Barcagiul.

I.R.E.H. — Secția rețele Petroșani
ANGAJEAZĂ

1 contabil I abonați —
salar 1 025 — 1 175 lei

Condiții; 2 ani vechime li funii etimniie

Exploatarea minieră Aninoasa
Organizează în 10 și 11 iunie a.c. la sed<U’ 

exploatării un concurs pentru ocuparea posturilor: 
—• 2 maiștri minieri
— 1 maistru aeraj
— 1 maistru lămpărie
— 1 maistru funicular

Cererile de înscriere se vor depune la bi** 
roul persona! ai exploatării.

EXPLOATAREA MINIERĂ LONEA
Angajează :

— maiștri minieri principali
— lăcătuși și electricieni pentru 

subteran.
Cei interesași se vor adresa la serviciul or

ganizării muncii al exploatării cu sediul în Lonea, 
str. Republicii 273.

0.C1. ALIMENTARA PETROȘANI
Anunță populația din cartierul „Carpați" Petroșani 

că, începînd cu luna iunie a.c., asigură zilnic aprovizio
narea la domiciliu cu lapte asteurizat pe bază de 
abonament săptămînal, decadai sau lunar (cu plata an
ticipat).

înscrierile se fac prin delegații 0. C. L. Alimentara 
Petroșani, care se vor deplasa pe teren în vederea 
perfectăm abonamentelor. Delegații vor avea asupra lor 
împuternicirea scrisă din partea conducerii O.C.L.

Laptele se livrează îmbuteliat, ia prețul de 2,20 
iei loco domiciliu.



Lucrările Congresului al XIH-lea 
al P. C. din Cehoslovacia

FRAGA Z — Corespondentul A- 
gexpres, AL Liță, transmite : Joi au 
continuat în Palatul Congreselor 
din Parcul Julius Fucik din Praga 
lucrările Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist din Ceho- 
tiovaăa.

In cadrul discuțiilor pe margi
nea raportului de activitate prezen
tat, de A. Novotny, prim-secretar 
■1 C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
an lnat cuvîntul numeroși delegați 
la Congres printre care J. Dolan- 
skv, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, J. Hendrych, 
secretar al CC al P.C. din Ceho
slovacia, B. Lcmsky, ministrul apă
rării naționale, J. Lenart, președin
tele guvernului cehoslovac.

Congresul a fost salutat de Dang 
Quang Minh, membru al C.C. al 
frontului national de eliberare din 
Vietnamul de sud, șeful delegației 
F.NI-, Ignacio Gallego, membru al 
Cmnitetului Executiv al C.C. al P.C. 
din Spania, Orlando Miljias, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C din Chile, Maria Urban, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C din Austria, B. Gupta, secre
tar al Consiliului național al P.C.

Criza din N.A.T.O.
OTTAWA 2 (Agerpres). —■ Mi

nistrul canadian al afacerilor ex
terne. Paul Martin, a declarat 
miercuri seara, într-o conferință de 
presă ținută la Ottawa, că „prima 
sarcină a conferinței ministeriale 
NATO. de la Bruxelles" este de a 
găsi o soluție „la situația creată 
prin hotărîrea franceză de a se re
trage din forța integrată". Sublini
ind că este important pentru viito
rul Alianței atlantice ca membrii 
ei să mențină legături strînse cu 
Franța, Martin a indicat că țara sa 
ar putea acționa ca mediator între 
Franța și Statele Unite.

El a subliniat, de asemenea, că 
guvernul canadian va aproba tran
sferarea sediului Comandamentului 
suprem aliat pentru Europa 
(S.H.A.P.E.) la Bruxelles dacă gu
vernul belgian va fi de acord cu 
aceasta. Paul Martin a adăugat to
tuși că guvernul său nu conside
ră că trebuie luată o hotărîre la 
actuala sesiune în problema tran
sferării sediului Consiliului N.A.T.O. 
de la Paris într-o altă capitală vest- 

PARIS. La I iunie, francezul Jean Pierre Mairetet, în 
vîrstă de 25 de ani, a coborît într-una din grotele munților 
Alpi, unde timp de șase luni va încerca să demonstreze po
sibilitatea de a trăi sub pămînt la o adîncime de 100 de 
metri. Precedentul record, înregistrat tot de un francez, a 
fost de 125 de zile. Mairetet, care este îmbrăcat într-un 
costum asemănător cu cel al cosmonauților, păstrează le- 
qătura cu echipa care urmărește experiența sa prin inter
mediul unui telefon.

SAN SALVADOR. Sub presiunea opiniei publice, auto
ritățile din Salvador au pus în libertate, după o detențiune 
de opt luni, pe liderul sindical Antonio Velasco Iglesias si 
pe muncitorii Julio Quintanillia și Jose Reies Donseis. Aceș
tia fuseseră învinuiți de „atentat la securitatea statului", 
deoarece au protestat vehement împotriva imixtiunii S.U.A. 
în treburile interne ale țării.

KINSHASA. La Kinshasa s-a confirmat miercuri moartea 
lui Hugh von Open, comandant adjunct al mercenarilor sud- 
africani aflați în Congo. Hugh von Open a fost găsit îm
pușcat la reședința sa de pe lîngă cartierul general al mer
cenarilor din Albertville.

SOFIA. La 1 iunie a fost inaugurat noul traseu aerian 
Sofia—Istanbul, cate este parcurs în aproximativ 70 minute.

Noua linie internațională realizează cea mai scurtă le
gătură între Istanbul și Europa occidentală, reducînd timpul 
de zbor cu peste două ore față de ruta prin Atena.

STOCKHOLM. La Stockholm a avut loc o întrunire a or
ganizațiilor studențești social-democrate din țările nordice. 
Cu acest prilej, participanții la întrunire și-au exprimat so
lidaritatea cu lupta poporului vietnamez, condamnînd agre
siunea SIL.A. in Vietnam și cerînd soluționarea pașnică a 
conflictului în baza acordurilor de la Geneva din 1954.

din India, Mitsos Percalidis, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.C. din Grecia, James 
West, membru al Prezidiului C.C 
al P.C. din S.U.A., N. Jeffrey, mem
bru al Comitetului Politic al Comi
tetului Executiv al P.C. din Marea 
Britanie, S. Vilargues, secretar al 
C.C. al P.C. din Portugalia, D. D. 
Neeme, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Siria, Lebadi, 
președintele Partidului Comunist 
din Republica Sud-Africană, A. 
Altesor, membru al Comitetului E- 
xecutiv al P.C. din Uruguay, Hus
sein Zulfikar Sabri, membru al Se
cretariatului general al Uniunii So
cialiste Arabe, Louis Van Geyt, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Belgia, A. M. Verdugo, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Mexic, I. Diarra, secretar politic 
al Uniunii sudaneze din Mali, Zaki 
Khairi, membru al C.C. al P.C. din 
Irak, K. P. de Silva, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Ceylon, Ludvig Hansen, secretar 
al C.C. al P.C. din Danemarca, Ed
gar Argent Ross, membru al C.C. 
al P.C. din Australia.

Lucrările congresului continuă.

europeană. Ministrul canadian a 
precizat, totodată, că va avea o în
trevedere cu ministrul francez al 
afacerilor externe, Maurice Couve 
de Murville.

Situafia din Nigeria
LAGOS 2 (Agerpres). — La Ka

duna, capitala regiunii de nord a 
Nigeriei, unde la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute au avut loc ciocniri vio
lente între triburile de limbă haussa 
și trupele guvernului generalului 
Ironsi, a avut Ioc o reuniune la 
care a participat Hasan Katsina, 
guvernatorul militar al provinciei, 
și șefii triburilor din această pro
vincie. Participanții au examinat, 
potrivit agenției U.P.I., modalitățile 
de a preveni izbucnirea altor cioc
niri de genul celor soldate cu moar
tea și rănirea a cîtorva sute de 
persoane. Luînd cuvîntul, guverna
torul militar al provinciei a preci
zat că guvernul nu va ezita să de
clare regiune militară orice locali
tate unde vor mai avea loc demon-

1 PREZEIITE mftllESTI
TEHERAN 2 (Agerpres). — 

La Universitatea din Teheran 
s-a deschis Expoziția româ
nească „Natura și oamenii", 
conținînd numeroase fotografii 
și produse de artizanat — ca
re înfățișează vizitatorilor rea
lizările obținute de poporul 
român în domeniul economiei, 
culturii și artei.

Expoziția a fost inaugurată 
de primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida.

Angtia își va menține 
angajamentele „ta est de Suez"

LONDRA 2 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Wilson, a dat a- 
sigurări înaltului comisar al Austra
liei Ia Londra, Alexander Downer, 
că Anglia își va menține angaja
mentele militare asumate „la est 
de Suez". înaltul comisar a fost în
sărcinat de guvernul australian să 
facă un demers pe lîngă autorită
țile britanice pentru a obține ex
plicații asupra intențiilor Angliei în 
regiunea menționată. Detaliile aces
tui demers nu sînt cunoscute încă, 
dar se știe că guvernul australian 
manifestă îngrijorare în legătură 
cu campania desfășurată de un nu
măr important de deputați laburiști 
de toate tendințele, în favoarea 
unei reduceri substanțiale a anga
jamentelor britanice „la est de 
Suez", cu scopul de a se realiza o 
economie bugetară de 25 milioane 

strații, și a arătat că tribunalele ci
vile vor fi înlocuite cu tribunale 
militare care vor pronunța sentin
țe de condamnare la moarte împo
triva oricăror persoane ce vor pro
voca asemenea tulburări.

Din Lagos, agențiile de presă a- 
nunță că generalul Ironsi a dislo
cat în această provincie noi unități 
militare pentru a întări efectivul 
trupelor din nordul țării și pentru 
a preveni organizarea altor demon
strații împotriva hotărîrii guvernu
lui central de a înlocui sistemul 
federal cu un stat unitar.

Guvernul militar al Nigeriei a 
anunțat miercuri că în timpul in
cidentelor care au avut loc cu pri
lejul demonstrațiilor din provincia 
de nord, 92 de persoane au fost 
ucise, iar alte 506 rănite. Potrivit 
datelor oficiale publicate la Kadu 
na, în provincia din nordul Nige
riei ordinea a fost restabilită. Se 
anunță, totodată, că autoritățile au 
arestat 300 de persoane.

„Surveyor" a aselenizat lin
PASADENA 2 (Agerpres). — Son

da lunară americană „Surveyor" a 
aselenizat lin joi dimineața la ora 
6,17 (G.M.T.) într-o regiune plată 
din „Marea furtunilor", la 16 kilo
metri de punctul stabilit inițial — 
a anunțat Administrația naționa
lă pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.). Lansată luni de la Cap>> 
Kennedy, această sondă a parcurs 
distanta de la Pămînt la Lună în 
63 de ore.

imediat după aselenizare, „Sur 
veyor" a început să transmită fo
tografii de bună calitate, care au 
fost recepționate de aparatele „La
boratorului de propulsie cu reac
ție" de la Pasadena (California) 
Prima fotografie înfățișează, în prim 
plan, o întreagă secțiune a sondei 
așezată pe trepiedul ei pe suprafa-

ECUADOR

Demonstrații de protest ale studenților
QUITO 2 (Agerpres). — La Gua

yaquil, cel mai important centru e- 
conomic și cultural din Ecuador, au 
avut loc demonstrații ale studenți
lor în semn de protest față de re
întoarcerea în țară a fostului pre
ședinte, Jose Maria Velasco Ibarra, 
în vederea participării sale la vi
itoarele alegeri prezidențiale. De
monstranții s-au adunat în fața clă
dirii, unde își are locuința fostul 
președinte, și au scandat lozinci 

lire sterline pînă în 1969—1970. 
Poziția britanică, definită de cercuri 
autorizate din Londra, nu implică 
nici un fel de reduceri „prematu
re" în dispozitivul militar al An
gliei din Extremul Orient. Intre al
tele, autoritățile australiene se tem 
că eventuale reduceri britanice vor 
implica o sporire a obligațiilor lor 
militare și financiare.

Potrivit ziarului „Morning Star", 
în cursul convorbirii dintre Wilson 
șl Downer, a fost examinată și pro
blema construirii unei noi baze 
militare în Australia de nord, în 
apropiere de localitatea Darwin.

S-a admis stabilirea
Iui Of to de Habsburg în Austria
VIENA 2 (Agerpres). — Proble

ma reîntoarcerii în Austria a lui 
Otto de Habsburg, fiul ultimului 
împărat al Austriei, a fost tranșată 
definitiv miercuri, cînd Ministerul

Un nou partid politic 
în Franța

PARIS 2 (Agerpres). — Incepînd 
de la 1 iunie, în Franța a fost con
stituit un nou partid politic — 
„Federația Republicanilor indepen
denți", al cărui lider este fostul 
ministru al Finanțelor Giscard 
d'Estaing. Pînă în prezent, republi
canii independenți existau în mod 
legal sub forma unui grup parla
mentar în cadrul Adunării Națio
nale Franceze, unde împreună cu 
partidul U.N.R., formează majorita
tea guvernamentală.

Intr-o declarație făcută miercuri 
după-amiază la Paris, Giscard d'Es
taing a făcut cunoscut că pînă la 
convocarea primului congres na
țional, care va avea loc în luna 
octombrie a. c., și care va alege 
Comitetul de conducere și Consi
liul federației, acest partid va fi 
condus de un birou provizoriu. Ca 
președinte al biroului a fost desem
nat Giscard d'Estaing.

ța Lunii. A doua arată suprafața po
roasă a Lunii, iar cea de-a treia 
prezintă cele trei picioare ale tre
nului de „aselenizare" al lui „Sur
veyor", care nu par să se fi scu
fundat în solul lunar. Aceste foto
grafii au fost prezentate imediat 
prin intermediul rețelei americane 
de televiziune.

Sonda lunară „Surveyor", lansată 
în scopul transmiterii de imagini 
televizate ale suprafeței Lunii și 
explorării solului lunar, este pre
văzută cu două camere de televi
ziune. Ele urmează să transmită 
fără încetare timp de 14 zile, cît 
durează „ziua lunară", dar savan- 
ții de la Pasadena nu exclud po
sibilitatea ca transmisiile să conti
nue și după acest termen, în peri
oada „nopții lunare".

In cercurile NA.S.A. se exprimă 
satisfacția pentru acest succes. 

împotriva lui. După cum se știe, 
Velasco Ibarra, care a fost de pa
tru ori președinte al Ecuadorului, 
a dus o politică antidemocratică, 
fapt care a determinat și înlătu
rarea sa repetată de la putere.

Totodată, filiala din Guayaquil a 
Federației studenților universitari 
din Ecuador a dat publicității e 
declarație în care arată că. studen
ții vor declara o grevă generală 
în cazul în care guvernul nu va 
lua măsurile necesare reprimirii în 
învățământ a tuturor profesorilor 
concediați de fosta junta militară 
pentru vederile lor democratice.

Inundații 
în Columbia

BOGOTA 2 (Agerpres). — Puter
nicele inundații provocate de ploile 
torențiale care s-au abătut asupra 
regiunilor de nord ale Columbiei 
au continuat să facă victime în 
rîndul populației și să producă im
portante pagube materiale. 11 per
soane și-au pierdut viața și mai 
multe au fost date dispărute în re
giunea Valledupar, departamentul 
Magdalena, care a avut cel mai 
mult de suferit de pe urma inun-> 
dațiilor. Numeroase poduri, căi de 
comunicație și locuințe au fost dis
truse. Pierderile materiale și cele 
provocate culturilor agricole sînt 
evaluate la peste 10 000 000 pesos.

de Interne a emis un pașaport pe 
numele acestuia, permițîndu-i-se 
stabilirea pe teritoriul austriac. Se 
știe că această problemă a consti
tuit subiectul unei serioase con
troverse în interiorul fostei coali
ții guvernamentale, provocând o 
criză destul de gravă în 1963, ca 
urmare a opoziției socialiștilor fată 
de reîntoarcerea lui Otto de Hab
sburg. Chemat să se pronunțe, par
lamentul a votat atunci împotriva 
autorizării reîntoarcerii lui Ottp de 
Habsburg în Austria. Totuși, ținînd 
seama de hotărîrea Curții Supreme 
austriece, favorabilă reîntoarcerii și 
de angajamentul luat de Otto d$ș 
Habsburg de a renunța la orice în
cercare de a restabili monarhia, ac
tualul guvern a decis să emită a- 
mintitul pașaport.

CONGO

Sentința 
a fost executată

KINSHASA 2 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că auto
ritățile din Congo au executat sen
tința de condamnare la moarte prin 
spînzurătoare, pronunțată de tribu
nalul militar special, împotriva lui 
Evariste Kimba, Jerome Anany, 
Emmanuel Bamba și Alexandre 
Mahamba, învinuiți de tentativă de 
lovitură de Stat. Execuția, relatea
ză agenția France Presse, a avut 
loc joi dimineața în piața publică, 
în prezența a 80 000 de locuitori 
ai capitalei congoleze și a unor 
persoane oficiale, printre care ge
neralul Louis Bobozo, comandantul- 
șef al armatei congoleze. Piața pu
blică, unde a avut loc execuția, a 
fost înconjurată de un cordon de 
trupe ale armatei și poliției con
goleze.

„O uriașă panică, care a provo
cat răniți dacă nu și morți, a mar
cat momentul cînd cel de-al patru
lea condamnat, Alexandre Maham
ba, a fost executat, relatează a- 
genția France Presse. Populația a 
rupt cordoanele de pază. Bărbați, 
femei și copii îmbrînciți, loviți, a- 
runcați pe jos și căleați în picioare, 
au rupt-o la fugă. Un număr de mi
litari și polițiști care asigurau paza 
au fugit, de asemenea, strigînd că 
se aud focuri de arme".
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