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ÎNĂLȚIMI INDUSTRIALE. Silozul l și< impunătorul 
turn al puțului central cu skip de la mina Lonea II.

INTERVIU CU
ING. LĂZĂRESCU IOAN 
DIRECTORUL GENERAL 
AL C. C. V. J

Prezentul socialist, întrupat în salba grandioa
selor edificii industriale și sociale noi ..ce domină 
Vazinul, nu numai că consacră biruința istorică 
asupra unui trecut întunecat, ci anticipează in 
același timp un viitor de noi înfăptuiri și vic
torii.

De douăzeci și doi de ani Valea Jiului își tră
iește o nouă tinerețe, iar acum, prin imensa me
tamorfoză ce o cunoaște întregul său organism 
clocotitor, marele bazin se maturizează. Maturi
tatea ei e prezentă în instalațiile moderne de 
înaltă tehnicitate din abatajele și arterele din 
adîncuri, în noile cetăți industriale ce se înaltă 
pe cerul Văii Jiului și-i îmbogățesc îin continuu 
harta, în decorul efervescent al șantierelor ce 
transformă peisajul montan în spații ale frumo- 

■ sului.
Valea Jiului înaintează spre viitor, se maturi

zează prin fortificarea potențialului ei industrial 
de centru — generator al uneia din cele mai pre- 
țioase elemente primare pentru înflorirea eco- 

ț,, nomică a țării — cărbunele. Cincinalul, prin pre-
i vederile lui, exprimă cu pregnanță coordonatele 

ritmurilor impetuoase cu care avansează spre 
viitor Valea Jiului în anii ce vin.

Am țintit să detailăm aceste noi întemeieri, so
licitând pe tov. ing. LĂZĂRESCU IOAN, directo
rul general al C.C.V.J., să determine elementele 
cardinale ale marilor transformări ce le va 
noaște bazinul nostru în anii cincinalului, 
prima întrebare adresată interlocutorului :

cu-
Iată

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a delegafiei Skupștinei
Federale a RiS.F. Iugoslavia

Joi la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al G.C. 
al P.C.R., a primit delegația Skupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Jovan Veseli- 
nov, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al U.C.I., secretarul poli
tic al C.C. al U.C. din Serbia, depu
tat federal, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat te-

varășii Gheorghe Apostol, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Virgi-I Trofia.

Au fost de fată Nicolae Cuină și 
Andrei Păcuraru, 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent 
basadorul R.S.F. 
curești.

întrevederea s-a desfășurat înțr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

șefi de secție !a

Iakșa Patriei, am- 
Iugoslavia la Bu

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tovarășilor 

Giorgio Veronesi și Vincenzo Balzamo,
membri ai Direcțiunii P.S.I

Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al G.Q. 
al P.C.R., a primit pe tovarășii Gior
gio Veronesi și Vicenzo Balzamo, 
membri ai Direcțiunii Partidului So
cialist Italian, care fac o vizită în 
tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, se

cretar al G.G. al 
Vass și Bujor Sdon, 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a
cutie care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

P.G.R., Ghizela 
șefi de secție la

avut loc o dis-

Pe șantiere

L A I

— Gare sînt principa
lele schimbări pe care 
le vor cunoaște unită
țile miniere ale-Văii .Jiu
lui în anii cincinalului ? '

— Schimbări mari, în
noiri, care se pot expri
ma printr-o comparație 
Sintetizantă, grăitoare: 

Se prevede ca produc- 
de huilă brută extra- 
dln bazinul carboni- 
Valea Jiului să 

8,5 milioane tone 
adică de 

decît

to- 
ca- 
va

ția 
să 
fer 
de 
anul 1970, 
ori maș mare 
velul de producție, rea- 

L lizat în anul 1965. A-
ceaslă importantă creș
tere se va realiza prin 
sporirea capacităților de 
producție la minele e- 
xistente și deschiderea 
unor noi mine. Produc
ția minelor noi va repre
zenta aproape 20 Ia sută 
din producția totală a 
bazinului în anul 1970 
și aproximativ jumătate 
din creșterea de produc
ție față de anul 1965.

Dintre minele noi, cea 
de la Dîlja, va atinge în 
anul 1970 un nivel

producție de 750 000 
ne, mina Paroșeni — 
re peste cîteva zile 
da primele tone de căr
bune — va extrage 
600 000 tone, iar mina 
Bărbăteni se va deschi
de în 1970. Mina Live
zeni, Ia care primele lu
crări de construcții in
dustriale de suprafață 
vor începe încă din a- 
nul acesta, va livra pri
mele tone de cărbune în 
anul 1971. O însemnată 
creștere de producție se 
va obține și din minele 
existente.

Pentru 
rului de 
văzut în
lui se prevede realizarea 
unui volum de investi
ții de aproape 3 miliarde 
Iei. In anii cincinalului, 
atît la minele noi cît și 
Ia cele vechi, se
realiza lucrări de mare 
complexitate care 
servi, în unele

+ Teatrul satiric muzical „Constantin 
I'ănase" din București prezintă mîine, Ia 
ora 17 și la ora 20,30, in sala Casei de 
cultură din Petroșani un spectacol de va
rietăți cu Ion Antonescu-Cărăbuș și alți 
cunoscuți interpreți din Capitală. La spec
tacol î^dctu concursul și Duo Nanos, so
liști de muzică ușoară din Iugoslavia.

+ Pe terenul Jiul din Petroșani s-au 
întâlnit ieri echipele de handbal Știința 
Petroșani și Medicina Tg. Mjțieș în ca
drul campionatului categorief A seria a 
Il-a a studenților. Victoria a revenit stu
denților din Petroșani cu scorul de 15—11.

> Mîine, la ora 19,30, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" prezintă la deschiderea 
stagiunii în premieră comedia în trei acte 
„Visul unei 
Mușatescu.

+ Azi, la 
dicatelor diti 
literară cu tema „Figura muncitorului o- 

’ glindită în literatura română", iar mîine, 
la aceeași oră, va fi prezentată de către 
irig. Donin Ștefan O expunere intitulată 
„Istoricul mihei Petrila". Expunerea va 
fi urtilată de filmul „Mi-e dragă tine
rețea".

nopți de

ora .18, în 
Petrila va

iarnă" de Tudor

sala clubului sin- 
avea loc o seară

TREBUIE
ÎNCEPUTE 
PREGĂTIRILE 
DE IARNĂ

[Continuare în pag. 3-a)

Interviu realizat de 
Ion DUBEK

realizarea spo- 
capacitate pre- 
anii cincinalu-

fie 
în

1,5 
ni-

vor 
cazuri,

II, al 
Aninoa- 
brigada

vor

Un nou funicular la mina Vulcan

Gîțiva ortaci 
de nădejde din- 
tr-un colectiv 
apreciat în sec
torul 
minei 
sa : 
condusă de mi
nerul Ivanov

Secvențe 
din activitatea 
unui sector
• In spatele cifrelor

Comuniștii la posturi

Rezultatul strădaniei 
colective

Kt-

La Exploatarea mi
nieră din Vulcan s-au 

. terminat lucrările 
montaj a unui nou 
nicular de mină. El 
o lungime de 2 000 
și o capacitate

de 
fu- 
are 
m 1

de

transport de peste 250 
metri cubi de steril și 
alte materiale pe 
schimb. /

Noul funicular va fi 
folosit la aproviziona
rea locurilor de muncă

ou material lemnos și 
la evacuarea sterilului 
rezultat de la lucrările 
de pregătiri și deschi
deri miniere spre sta
ția de haldare.

Aplecat deasupra centraliza
torului, tînărul inginer Fisgus 
Claus completa cu atenție șirul 
cifrelor în rubrici. In spatele 
cilrelor din centralizator ve
deai parcă aievea șirul nesfir- 
șit al vagonetelor cu cărbune 
care sînt scoase zilnic din a- 
dincul minei.

...De Ia începutul anului pi
ni la 29 septembrie, colecti
vul sectorului I al minei Uri- 
cani a extras peste plan I 707 
tone de cărbune, bar, ca să le 
extragă, ei au trebuit să în
vingă multe greutăți ivite in 
lupta dîrză cu adincul.

La începutul anului sectorul 
a întimpinat unele dificultăți 
în exploatarea zăcămintului. 
Presiunea din transversala VII 
și curățirea pilierului in unele 
abataje au' făcut ca minerii să 
nu-și poată îndeplini planul în
cheind trimestrul cu un minus 
de peste 3 400 tone de cărbune.

Această situație a alarmat în 
primul rînd comuniștii sectoru
lui. Intr-una din primele zile 
ale celui de-al II-lea trimes
tru cele trei birouri ale orga
nizațiilor de. bază pe schimburi 
s-au adunat Ia sfat cu cadrele 
tehnice din conducerea secto
rului. Acolo s-au pus bazele 
unui plan de acțiune care ur
mărea redresarea sectorului și 
recuperarea producției pierdu-

te. Adunările generale ale or
ganizațiilor de bază au anali
zat, la rîndul lor, nerealizarea 
planului și cauzele care au de
terminat acest lucru.

In acele zile în sectorul I 
al minei Uricani s-a desfășurat 
o muncă intensă. Curînd s-a 
văzut și rezultatul strădaniei 
colective. La finele celui de-al 
II-lea trimestru sectorul nu 
numai că și-a îndeplinit sarci
nile de plan dar, a recuperat 
și răminerea în urmă realizind 
un plus de 678 tone de căr
bune. In prezent, așa cum re
zultă din centralizatorul întocmit 
de șeful de sector, colec
tivul sectorului I a extras, de 
la începutul anului, in plus de 
plan 1 707 tone de cărbune. A- 
ceasta i-a permis să depășeas
că și angajamentul ce și l-a 
luat : de a da peste plan, pînă 
la sfîrșitul anului, 1 400 tone 
de cărbune.

Pe aceiași interval de timp 
sectorul și-a depășit și alți in
dicatori de plan. La prețul de 
cost a obținut, pe 8 luni, eco
nomii de peste 170 000 lei, iar 
în august randamentul în căr
bune a ajuns pe sector de 
3,20 tone.

Sigur că la aceste succese 
și-a adus aportul întregul co
lectiv. Totuși, printre cei mulți 
s-au remarcat îndeosebi comu
niștii Lefter Aristide, Mischie 
Gheorghe, Drăghici Aurel, Cîr- 
ciumaru Victor, minerii Joița 
Gheorghe și Trifan Simion, 
schimburile conduse de prim- 
maiștrii minieri Matei Alexan
dru și Busicescu Ioan, artifi
cierul Capotă Dumitru și alții.

M. CHIOREANU
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A trecut vara și trece și toamna, 
începe în curînd anotimpul nefavo- 
rabil cu ploile interminabile, apoi 
frigul, zăpada, gerul iernii.

Constructorii șantierelor din Valea 
Jiului au de executat încă un număr 
însemnat de obiective social-cuM- 
rale și industriale în cursul lunilor 
viitoare. Pe șantierul Petrila au ră
mas de predat 4 blocuri iar alte două 
vor trebui ridicate ca front de lucru 
pentru anul viitor. La Petroșani ur
mează să se gliseze o suită de ti blo
curi. Pe șantierul Vulcan au ră
mas încă de predat 6 blocuri iar la 
I.upeni un bloc de predat și
pentru a fi glisat — precum și con
strucția magazinelor din cadrul com
plexelor comerciale Petroșani și Pe
trila.

In cadrul șantierelor industriale 
există de asemenea, numeroase o- 
biective a căror construcție va con
tinua lunile viitoare: baia și lăm- 
păria minerilor la mina Lonea II, un 
complex asemănător la mina Paro- 
șeni, diferite construcții la Bărbă- 
teni, Dîlja și la alte exploatări mi
niere. De asemenea, urmează a fi 
începute 
fi predate beneficiarului în 
anului 1967.

Pregătirea din timp, încă 
acum a condițiilor necesare 
a se putea lucra la obiectivele res
pective și în perioada anotimpului 
nefavorabil, este cerința principală 
care stă în prezent în fața conduce
rilor de șantiere. Una diin probleme 
o constituie asigurarea stocurilor 
de materiale de masă în special ba
last, nisip, ciment, cărămidă etc.

Din acesl punct de vedere, nu sînt 
pregătiți și nici nu fac pregătiți con
structorii din cadrul grupului II. 
O dată cu instalarea centralelor de 
betoane în tranzitul stațiilor Lu- 
peni, Vulcan, Livezeni, construc
torii au făcut din liniile de garare 
și spațiul de descărcare — depozite 
proprii de balast. Rezultatul ? Tran- 
zitele gărilor Lupeni, Livezeni sînt 
blocate de balast și în special la Lu
peni se plătesc bani grei pentru 
locații ca urmare a nedescărcării la 
timp a vagoanelor sosite cu noi ma
teriale. De aceea, cerință este ca 
să se facă depozite speciale de ma
teriale de masă în locuri bine sta-

asemenea, urmează 
diverse lucrări care vor 

cursul

de pe 
pentru

MIHAI ȘT.

(Continuare in pag, 3-a)
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CULISELE

Pentru
de oclom- 

și Începutul

nceput de octombrie. 
Toamna se conturea
ză tot mai mult. A- 

testă aceasta oscilațiile tertno- 
metrului, bogățiile din hamba
re, ruginirea frunzei din 
șl. firește, freamătul 
ți! universitare, 
fiecare Început 
brie înseamnă 
unui nou an universitar. 15 o- 
rașe din țară vor trăi acest e- 
veniment emoționant din viața 
tineretului nostru studios. Se 
redeschid porțile universităților 
și ale institutelor de învăță- 
mint superior. După o vacan
ță binemeritată, petrecută în 
tabere studențești, la munte, 
la mare sau in locurile natale, 
se reîntâlnesc studenții cu pro
fesorii lor pentru a porni îm
preună pe drumul unui nou an 
de Învățătură.

începutul lui octombrie rea
duce și în Petroșani freamătul 
vieții studențești. Peste 1500 
de studenți ai Institutului de 
mine vor lua loc in amfitea
tre, vot popula din nou biblio
teca și laboratoarele, vor as- 
cutta au interes prelegerile 
profesorilor, pășind astfel în 
ai 19-lea an de existență a 
institutului.

Și pentru că succesele sfirși- 
tului de an universitar sînt 
condiționate de modul cum a- 
cesta a început, iar Începutul 
e condiționat de pregătirile 
anterioare, ne-am deplasat zi
lele trecute Ia Institutul de 
mine din Petroșani din dorin
ța de a arunca o privire în 
culisele avanpremierei univer
sitare de aici.

®eîe observate le redăm în 
rfndurile care urmează.

APROAPE... TOTUL
Am pătruns în cîteva amfiteatre, 

seminarit, laboratoare. Intr-adevăr... 
aproape totul e pus la punct, dar nu 
totul. Amfiteatrele sînt curate, îngri
jite!. Goridoarele, de asemenea. Pa
voazarea e autentică și ingenioasă. 
Gazetele de perete au fost reînnoite 
și așteaptă doar articolele. Ferestre
le au fost curățate, lăsînd să pă
trundă prin perdelele noi o lumină 
odihnitoare.

De asemenea, laboratoarele sînt 
aranjate cu gust și, alături de apa
ratele, instrumentele, machetele e- 
xîstente pînă anul acesta, au apă
rut altele noi cu care a fost dotat de 
curînd institutul. In unele locuri 
însă, cum ar fi bunăoară, semina- 
riile 3, 4, 5 mai trebuie pus la 
punct cîte ceva. Pardoseala așteaptă 
contactul cu mătura, lipsesc becuri 
și globuri, iar pe coridoare și cîteva 
întrerupătoare. Sînt câteva lipsuri 
mărunte, ce pot fi ușor remediate 
dar care dacă persistă dăunează 
procesului de învățămînt.

La „Editura** 
institutului

In vizita noastră prin 
institut l-am întîlnit pe 
tovarășul prorector Mie 
Constantinescu în mij
locul unui grup de stu
denți discutând unele 
probleme importante la 
ordinea zilei.

In convorbirea pe 
care am avut-o cu dân
sul ne-a făcut cunos
cut — cu amabilitatea-i 
caracteristică — unele 
probleme ale procesu
lui instructiv în noul 
an universitar.

„Programa analitică 
— ne-a spus dânsul — 
a fost deja definitivată 
și în mare parte și o- 
rarul. Conducerea in
stitutului s-a preocupat 
pentru ca studenții să 
aibă cursuri suficiente 
șL pe cît posibil, la 
toate disciplinele. Pen
tru aceasta mulți din
tre profesorii noștri au 
redactat cursuri de spe
cialitate care au fost 
multiplicate Ia rotaprin- 
tul institutului. Să mer
gem la fața locului și 
să vedem care sînt a- 
ceste cursuri".

Am pătruns în mica 
tipografie a institutului 
sau iu „Ediituna" insti-

I

tu tului cum o numesc 
unii. întregul ipersonal 
de aici — dactilogra
fele, legatarul, mecani
cul de rotaprint — se 
aflau lin exercițiul func
țiunii. Tovarășul Cazan 
Giieorghe, responsabilul 
acestei mici edituri 
ne-a pus la dispoziție 
planul lucrărilor lito
grafiate sau în curs de 
lilografiere. Am spicui! 
doar cîteva dintre a- 
cestea : „Culegeri de 
probleme de rezistenta 
materialelor", autori 
conf. univ. ing. N. D. 
Popescu, asist, ing. 
Eilczer Ga vrii, asistent 
ing. Mihăâță Giieorghe 
și ing. Fluieraș Alexan
dru,- „Lucrări practice 
de chimie", autori, șefii 
de lucrări Ligia Stoica 
și V. Șerbu; „Lucrări 
practice de geologie- 
cartografie" de lector 
V. Popa și asistent 
Cernea,- „Probleme 
transport minier" 
ing. Maria Hirian 
ing. Andrei Magyiary; 
„îndreptar de laborator 
la mecanica rocilor" de 
șef lucrări ing. G. Hi- 
rian și asistent tog. A- 
lexamdru Popescu,- „Gurs

D. 
de 
de
Și

NOULUI AN UNIVEOSIIA»
Peste 11OOOO de volume
Cînd vorbim despre pregătirile ce 

se fac în vederea deschiderii noului 
an universitar revine fără echivoc 
în discuție și biblioteca. De aceea 
ne-am oprit cîteva minute la biblio
teca institutului. Obișnuiți cu at
mosfera de învățătură asiduă în bi
bliotecă, cu ușorul foșnet ia întoar
cerea filelor, am pășit în sala de 
lectură parcă stăpîniți de teama de 
a nu deranja. De fapt nici nu aveam 
pe cine deranja. Sala de lectură 
era goală. Studenții se mai află încă 
în vacanță. Dar dacă în sala de lec
tură era liniște, nu era nici o activita
te, în biblioteca propriu-zisă activita
tea era intensă. Se invent arian cărțile 
nou sosite, se făcea clasificarea lor, se 
aranjau rafturile. Aici ne-a intim 
pinat tovarășul lector ing. Teodo- 
rescu Constantin, directorul biblio
tecii cu care am discutat despre pre
gătirile ce s-au făcut și se fac la 
bliotecă pentru a-i putea servi 
studenți cu ce au nevoie.

„Fondul de cărți, prezente în 
bliotecă noastră — ne-a spus dînsu! 
— se ridică la peste 110 000 volume. 
Acftst fond se va îmbogăți mereu. 
Numai în trimestrul al III-lea al aces 
tui an ne-au Intrat în bibliotecă 
2 700 volume în valoare de aproape

bi- 
pe

bv

de meoanică" — 2 vo
lume de conf. univ. ing. 
llie Constantinescu, 
conf. univ. dr. Kecs 
Wilhelm și lector Ale
xandru Dărabonț. In 
curs de apariție se 
află : „Curs de proble
me de mecanică" de a- 
celași colectiv de au
tori ai „Cursului de 
mecanică" — 2 volume; 
„Culegere de probleme 
de geometrie analitică" 
de conf. univ. dr. Kecs 
Wfflhelm și asistenți Si- 
clovan lean și Goja 
loan; „Măsurători teh
nice și toleranțe" de 
lector V. Zamfir; „Chi
mie analitică cantitati
vă și tehnica analize
lor -țvotanietrie și gra
vimetrie)" de 
lucrări A. < 
„Utilizarea 
radioactivi 
de șef de 
loniță.

Așadar, la „Editura" 
institutului s-a lucrat 
și se lucrează intens la 
cursuri. Studenții vor 
avea deci după ce în
văța âncă din primele 
zile ale anului univer
sitar, încît să le fie 
mai ușor în asimilarea 
noțiunilor de speciali
tate și a celor de cul
tură generală tehnică, 
să se prezinte bine 
pregătiți la viitoarele 
locuri de muncă.

șef de 
Gonteanu; 
izotopilor 

în minerit" 
lucrări St.

25 000 led. Anual numărul volume
lor crește cu 7-8 000. Ne preocupăm 
să aducem întotdeauna cărțile cele 
mai noi, atât de strictă specialitate 
pentru studenții noștri cît și de cul
tură generală tehnică șl chiar de li
teratură. Aș vrea să enumăr cîteva 
titluri ale volumelor care ne-au in
trat de curînd în bibliotecă : „Focuri 
și incendii în industria minieră" de 
ing. Râul Băl-tărețu, „Îndrumător 
pentru aerajul minelor", „Manualul 
inginerului" ■— vol. I și II, „Analiza 
matematică" de M. Roșculeț.

Pe lingă cărți, biblioteca noastră 
dispune și de un mare număr de re
viste de specialitate din țară și

Din sectorul gospodăresc
de mai sus iac obiectul resortului gos- 
vorbă cu tovarășul ing. Patriciu Gheor-

Intrucît aspectele 
podăresc, am stat de 
ghe, directorul administrativ al institutului, care ne-a relatat 
cu amabilitate despre pregătirile făcute în resortul ce-1 con
duce privind deschiderea noului an universitar.

„In acest an — ne-a spus tovară
șul Patriciu — cele 3 cămine ale 
noastre vor găzdui peste 1000 de 
studenți, iar la cantină va puteri 
servi masa un număr la fel de mare 
de studenți. Căminele sînt radiofi- 
ciate, în ele studenții sînt reparti
zați pe facultăți, etajele pe ani de 
studii, iar camerele pe grupe. Ele au 
tot confortul necesar ; fiecare ca
meră are patru paturi, dulap îngro
pat în perete, mese, etajere, lămpi 
de masă, tablouri, ilustrate. In că
mine, la cantină, în aulă și la Casa 
universitarilor 
7 televizoare 
zilele trecute.

Incepînd cu 
va fi ușurată foarte mult munca lu
crătoarelor de la bucătărie și spălă
torie. In acest sens am comandat 
unele mașini noi, deosebit de nece
sare și utile cum ar fi: 2 mașini e- 
lectrice de spălat și curățat cartofi, 
2 
o 
si 
3 
pentru spălat, stors, uscat și călcat 
lenjeria. Unele din aceste utilaje 
le-am primit deja, urmînd ca restul 
să-l primim pînă la sfîrșltul 
an.

Gît privește reparațiile de 
nere și cele capitale, pentru 
am avut alocată 
500 000
tante se înscriu renovarea Casei 
universitarilor (150 000 lei), prelun
girea laberatoruluii de preparare 
(100 000 lei), depozitul de carburanți. 
De asemenea au fost eocecutate lu- 

vor fi instalate cele 
pe care le-am primit

acest an universitar,

mașini electrice de tocat carne, 
mașină electrică de spălat farfurii 
pahare, un robot pentru bucătărie, 
marmite inoxidabile, un complex

acestui

întreți- 
acestea 

suma de aproape 
lei. Ga lucrări mai impor- 

înseriu renovarea

străinătate, de colecții de ziare, care 
vin în ajutorul pregătirii studenți
lor.

O altă măsură luată de conduce
rea institutului menită să îmbunătă
țească activitatea bibliotecii și să 
ușureze studiul studenților a fost 
introducerea unor mese noi, moder
ne, compartimentate, prevăzute fie
care cu lumină separată, fapt care 
elimină deranjarea reciprocă în tim
pul studiului.

Acestea ar fi cîteva din măsurile 
pe care 
bliotecă 
condiții 
denților 

noi le-am întreprins la bi- 
pentru asigurarea unor 

optime de învățătură stu- 
noștri".

care
mai

stu

crări de zugrăvire și mici reparații 
la căminul nr. 2 și la cantină.

Desigur că mai sînt unele lipsuri 
și întîrzieri privind reparațiile și 
pregătirea în general pentru înce
perea anului de învățământ, dar 
vor fi puse la punct în cel 
scurt timp.

Noi ne străduim să asigurăm 
denților condiții cît mai bune de 
viață și de învățătură. Aceasta însă 
presupune și din partea lor o grijă 
deosebită pentru păstrarea avutului 
obștesc, formarea unei opinii sănă
toase împotriva acelora care încalcă 
regulile de conviețuire în cămin, 
cantină, săli de cursuri. Spun aceas
ta, întrucît în anii trecuți s-au ob
servat unele carențe în direcția res
pectivă.

Dacă toți studenții gr înțelege că 
aceste bunuri acordate de partid și 
guvern trebuie păstrate cu grijă, 
ne-ar ușura și nouă munca, ar bene
ficia și ei mai multă vreme de utili
tatea lor".

In ceea ce privește aproviziona
rea cantinei studențești cu produ
sele agro-alimentare necesare, tova
rășul Patriciu ne-a spus :

„Noi am încheiat din vreme con
tracte cu o serîe de unități agricole 
și de desfacere pentru livrarea can
tităților de alimente, legume și 
fructe. O parte din acestea ne-au 
sosit, .altele le vom primi pe par
curs. Avem condiții bune de însilo- 
zare a lor și sperăm ca, în felul 
acesta, să se mențină în bună stare. 
Meftționez faptul că majoritatea sor
timentelor contractate ne-au fost 
livrate, la unele depășind chiar can
titatea plaF^b^**'1

Deși soneria încă nu a c 
ma t student ii la cursuri, pe c- 
ridoarele institutului și la dor
mitoare i-am întilnit lotuși pe 
mulți dintre ei. In fața unui am
fiteatru le-am Întilnit pe cole
gele de an Bora Elena, Colda 
Viorica și pănciulescu Rodica 
din IV preparare. Am intrat 
in vorbă cu ele. Subiectul 1-c 
constituit, firește, noul an ui 
versitar. cf.

„c
•* „M așteptăm cu bucuri.’^ 

nerăbdare — au răspuns ..
unison cele trei studente. Vace ‘‘a 
a fost mare și destul de frumoasă. 
Ea ne-a dat prilejul să ne refacem 
fontele, să cunoaștem o .mulțime de 
lucruri noi, interesante".

. „In ceea ce ne privește pe
■“ noi (Colda Viorica și Dăn- 

ciulescu Rodi-ca) — a afirmat pri
ma — în această vacanță am fost 
într-o excursie în circuit prin țară, a- 
•yînd un itinerar bogat și interesant. 
Am cunoscut multe din bogățiile și 
frumusețile patriei, monumente is- 9 
lorice, obiective industriale, oameni ' 
și locuri. Ne-am întors cu amintiri 
plăcute pe 
cu bucurie

care ie vom Împărtăși 
colegelor noastre".

denia
„Și eu — a completat ștu-

™* denia Bora Elena — mi-am 
petrecut vacanța intr-un mod plă
cut. Bineînțeles aceasta după prac
tica în producție, pe care am etec_ 
luat-o împreună ou colegele mol
ia preparați® Petrila. De asemenea, 
lucrarea grupei noastre cu 0Sr<’ 
an participat la cercul de fizică ' - 
obținut premiul I, urmînd să parti
cipăm la sesiunea cercurilor știin
țifice pe 
facem și 
Cred în 
nostru — III preparare, actualmente 
IV — a fost integralist după saaiu» 
nea din iulie și ceea ce e principal 
toți am promovat cu medii paste 7^

#'
pentru dum 
an univet

tara. Sin tem hotăriți șă 
acolo o figură frumoasă, 
acest luaru întruaît amil

Ce va Însemna 
neavoaslră nou) 
sitar ?

foși identice,Răspunsurile au
de aceea le subscriem sub unul 
singur.

M „Evident că anul IV va fi 
unul din anii de virf din via

ța noastră de studenție. El va în
semna încă un pas, și destul de 
important. în pregătirea noastră 
pentru profesia de ingineri prepa
ratori. Sintern hotărîte să obținem 
rezultate și mai bune dosit in anii 
precede n ți".

Pe studentul Miron Maltei din 
anul II exploatate l-am tntllnit 
la căminul nr. 3.

Ce va determinat si Veniți 
așa repede Ia institut »

t

ț^, MIRON MAFTEl : 
Ka tenmlnat serviciul cu

„Mi-am 
cHeva 

zile în urmă (în timpul vacanței 
am lucrat la o întreprindere) și m-am 
gindit să vin mai devreme pentru 
a mă reacomoda cu atmosfera stu
dențească, pentru a-mi puns I» 
punct unele lucruri".

Pagină redactată de
C. COTOȘPAN și D. GUEONEA f



«ASBIS 3

TREBUIE 
ÎNCEPUTE 
PREGĂTIRILE 
DE IARNĂ

(Urmare din pag. l-a)

bilite unde să se stocheze, încă de 
acum, țoală rezerva de material ne 
cesar șantierului respectiv !

O altă problemă este aducerea di
feritelor obiective în stadiul de a fi 
închise și executarea acoperișurilor 
definitive. In această direcție o preo
cupare deosebită trebuie să depună 
săptămînile viitoare constructorii 
din Petrila pentru acoperirea blocu- 
rilor și executarea izolației terase
lor la blocurile I 2, I 1, E 10; la 
Vulcan' la blocurile F 8, F 9, F 7, F5, 
D 5, D 6; la Lupeni la blocul A 2 pen
tru a se putea lucra în siguranță, 
fără teama «a finisajele interioare 

’ fie cumvia degradate de apa ploi- 
. La Paroșeni, pînă vremea se 
ține frumoasă trebuie urgentată 
•trucția complexului baie-lămpă-

■ pentru a fi acoperit. Pe toate 
jntiereie să fie pregătite stocurile 

de geamuri necesare pentru închi
derea spatiilor interioare.

Buna pregătire în vederea anotim
pului nefavorabil cere ca gospodarii 
șantierelor să folosească zilele uscate 
și Să asigure strîngerea materiale
lor împrăștiate care încotro (scinda
ră, cărămidă, tevărie) și totodată să 
«sigure căi bune de acces Ia obiec- 
<vele aflate în lucru. La fel, o grijă 

‘osebită trebuie acordată revizuirii 
istalațiilor de încălzit, pregătirii 
mbustibilului, asigurării încălzirii 

mtinelor, căminelor etc. De pildă, 
șantierul Lupeni sala cantinei es- 
nult prea mare față de efectivul 

jtual de abonați. Compartimentarea 
ei în două printr-un zid provizoriu 
ar asigura o sală mai mică — care 
poate fi mai bine încălzită pentru 
ca muncitorii să poată lua maso în 
condiții bune și iarna. Este drept 
Că acest lucru s-a preconizat și 
anul trecut dar... încă tot nu s-a 
făcut nimic.

★
Pregătirile de1 iarnă pe șantierele 

de construcții îmbracă un șir de as
pecte. De felul cum se fac aceste 
pregătiri, de operativitatea temeinicia 
și seriozitatea lor, depinde în bună 
măsură desfășurarea cu succes a 
muncii pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe trimestrul IV, a noilor 
sarcini ce Ie va aduce fiecărui co
lectiv de constructori planul pe tri
mestrul I al anului 1967. Așadar, 
este necesar cia înT cadrul unor șe
dințe pe Grupul II construcții și 
AG.M.M. — cu participarea repre- 
^ntanților băncii de investiții — 

•#să se analizeze într-un termen scurt 
stadiul pregătirilor de iarnă pe șan
tiere, preconizîndu-se măsurile ne
cesare. Anotimpul nefavorabil bate
la ușă.

ANII MATURIZĂRII
(Urmare din pag. 1-a)

pînă la etapa finală de exploatate. 
In această perioadă la minele Dîl- 
ja, Paroșeni, Bărbăteni și parțial Li- 
vezeni se vor termina construcțiile 
de suprafață, iar rețeaua de lucrări 
miniere se va dezvolta astfel încît 
să asigure ' capacitățile de produc
ție prevăzute. Pînă la sfîrșitul anu
lui 1967 se vor termina lucrările 
de concentrare a producției Ia mi
nele Lonea îhtr-o singură incintă. 
La mina Aninoasa încă din acest au 
se va concentra producția la incin 
ta nouă sud, prevăzută cu o insta 
lațle modernă de extracție cu skip

Complexele industriale și lucră
rile de modernizare a incintelor 
minelor vechi — Lonea, Vulcan, 
Uricani și a celor noi — Dîija, Pa
roșeni, Livezeni — vor oferi con
diții îmbunătățite de deservire și 
de lucru, fiind dotate cu instalații 
moderne și organizate corespunză
tor nivelului tehnic actual. Se va 
dezvolta, de asemenea, și Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
precum și preparațiile din Petrila 
și Lupeni.

Privind introducerea tehnicii noi, 
sfîrșitul cincinalului va găsi Valea 
Jiului cu un nivel de mecanizare 
ridicat la principalele operații din 
fluxul tehnologic. In perioada cin-

SCRISORI DE LA CITITORI
• Cum se cumpără o responsabilă
• „Ciupitorii"
O 50 de familii așteaptă».

Din numeroasele scrisori sosite la 
redacție în ultimele zile am ales trei. 
De ce ne-am oprit Ia acestea ? Pen
tru că privesc un număr mai mare 
de oameni.

Să vedeți ce a pățit un cetățean 
(nu și-a dezvăluit numele) din Lu
peni cînd, în urmă cu cîteva zile, 
s-a dus la depozitul de combustibil 
al orașului pentru a-și ridica lem
nele. A plătit, a primit bon și s-a 
apucat să încarce. Deodată a apărut 
responsabila depozitului și i-a stri
gat : „De ce iei lemne din toată gră
mada îl". Omul a ocolit de fapt lem
nele putrezite, noduroase, peste care 
au trecut de-a lungul anilor, mulți 
alți cumpărători. Continufnd să în
carce, omul s-a pomenit cu bonul și 
buletinul de identitate aruncate în 
noroi. Intre timp au venit și alți 
cumpărători. Ei fuseseră însă „atențî" 
cu responsabila și au luat lemne de 
unde au dorit.

Doar bietul cetățean a fost nevoit 
să pună în căruță lemne putrezite, 
noduroase, înnămolite. Iată-1 și la 
cîntar. Aici altă dandana. Sub pre

MINA PETRI
LA. Unul din 
strungarii harnici 
și bine calificați, 
evidențiat lună de 
lună în întrecerea 
socialistă — tînă- 
rul Barton Ven- 
czel, de la secto 
rul VIII al minei.

Foto :
N. Moldoveana 

dealului — productivitatea muncii 
va crește cu 16,7 la sută la activi
tatea industrială și cu 30.7 la sută 
la investi|ii. O treime din sporul 
producției globale industriale ur
mează să se realizeze pe seama 
creșterii productivității muncii. Sar
cina de reducere a prețului de cosi 
Ia producția marfă comparabilă este 
de 7,5 ia sută față de anul 1965.

— In ce măsură au fost asiguia 
te premtzele Înfăptuirilor viitoare 
din primul an al cincinalului ?

— Bilanțul înfăptuirilor obținuți 
de la începutul acestui an exprimă 
hotărîrea fermă a colectivelor mi
niere din Valea Jiului de a traduce 
în viață integral mărețele sarcini 
ce le revin în cincinal și consti 
tuie, în același timp, o bază solidă, 
premise sigure pentru înfăptuirea 
viitoarelor sarcini.

Depășirea sarcinilor de plan s-a 
materializat în peste 19 milioane 
lei producție globală și marfă, pes
te 45 mii tone huilă brută extrase 
peste sarcinile de plan, peste 71 000 
tone de huilă netă de bună calitate 
livrate consumatorilor. Toate sorti
mentele planului de stat au fost 
îndeplinite și depășite. Planul pro
ductivității valorice a fost îndepli
nit în proporție de 102,9 la sută 
iar al productivității fizice fn pro
porție de 104,1 la sută. La prețul

text că... nu vede bine, responsabila 
s-a urcat pe cîntar alături de lemne. 
In zadar l-a atras atenția cetățea
nul, Lui i-a rămas doar s-o cîntă- 
rească pe responsabilă (care stătea 
la taifas) și să constate că are res- 

, pectabila greutate de 78 kg și 800 
grame. Cetățeanul aprecia că ar fi 
echivalentul a 20 bucăți de lemne. 
Ce bine era să fi fost responsabila 
mai mică, mai slăbuță, mai ușurică. 
Atunci, omul ar fi cumpărat o res
ponsabilă ușoară.

★
„Bată-i focul să-i bată ciupitori " 

își începe corespondența pensiona
rul Ciur loan din Petroșani. Se re
feră la vinzătoarea Mrazek Irîna de 
la magazinul nr. 4 din Petroșani, e- 
pairținîind de O.O.V.L.F. „Am asistat, 
ne sorie tov. Ciur ou indignare, Ia 
cel puțin 10 cumpărători. Felul cum 
cântărește vânzătoarei Mrazek e 
curată... ciupeală. De fiecare dată 
cîntarul bătea de partea ei. Deci, de 
la fiecare lipsă cîte 10, 15 grame 
(poate mai mult). Și, într-o zi se 
adună... I Curios este faptul că nta- 

. gazinul nu prea este vizitat de că- 
■ tre organele controlului obștesc sau 

de stat".
Poate se hotărăsc să facă o vizită 

(sau mai multe) tovarășii din con
ducerea O.O.V.L.F. Petroșani.

★
Tov. Iacob Marin, contabil șef al 

Preparației din Lupeni, ne scrie des
pre o chestiune care frămîntă cel 
puțin 50 de salariați ai preparației. 
Acești oameni locuiesc în clădiri 
proprietate a Șantierului de con
strucții din Lupeni sau a întreprin
derii de explorări miniere. Cu toții 
au un mare necaz : nu primesc <ilc- 
oația de cărbuni. Legea prevede, prin
tre altele. Ca salariatul care urmează 
să primească alocația să prezinte do
vada de la sfatul popular precum că 
a încheiat contract pentru locuință, 
întreprinderile proprietare se opun 
însă eliberării unor asemenea dovezi 
și oamenii nu-și primesc drepturile 
de cărbuni. Tov. Iacob propune trei 
soluții: 1) întreprinderile proprie
tare să accepte încheierea contrac
tului,- 2) organele competente (mi
nister, combinat) să aprobe elibera
rea alocației de. cărbuni în temeiul 
altui act decît contractul (eventual 
chitanța de plata chiriei); 3) respec
tivele locuințe să fie transferate în 
proprietatea sfatului popular. Mai 
ales avînd în vedere că sint locuințe 
pentru familiști, nu cămine.

Iarna bate la ușă. Așa că e cazul, 
și mai ales timpul, oa unitățile vi
zate — Șantierul de construcții, în
treprinderea de explorări. Sfatul 
popular și C.C.V.J. să găsească ur
gent o cale de rezolvare.

Francisc VETRO 

de cost s-au realizat economii peș
te plan în valoare de 15 214 mii lei. 

Premisele determinante ale rea
lizării sarcinilor ce ne revin în 
anii cincinalului le constituie lucră
rile de investiții miniere. Planul va
loric anual Ia lucrările de investiții
— de aproape 200 000 000 lei — a 
fost realizat în 9 luni, existin'* po
sibilitatea depășirii planului anual 
cu cea. 30 000 000 tei, Acest succes 
constituie o garanție sigură pentru 
deschiderea noilor rezerv^ de căr
bune, pentru corelarea justă a lu
crărilor de exploatare și deschide
rea noilor rezerve. Tot un succes 
de seamă îl constituie predarea de 
către șantierul T.C.M.M. a obiecti
velor industriale de suprafață de 
primă importanță, ca atelierul elec
tromecanic și complexul pentru 
centralizarea minei Lonea, puțul 
Aninoasa-sud, funicularul Aninoasa
— Coroești și îndeosebi lucrările 
industriale de la mina Paroșeni, 
ceea ce permite darea în funcție 
a noii mine cu aproape o lună îna
inte de termen.

— In orice caz în afară de rea
lizări avem și carențe. Vă rugăm, 
indicați cîteva din principalele ce
rințe actuale ale activității tehnico- 
economice ce se impun atenției.

— Să facem totul pentru darea 
în exploatare la parametrii proiec
tați a noilor instalații și realizarea 
exemplară a sarcinilor pe ultimul 
trimestru, astfel ca să atingem unii 
indicatori prevăzuți pe 1967 încă 
din acest an !

Paralel cu lucrările de pregătire

I. R. E. H. - Secția rețele
PETROȘANI

COMUNICĂ:
1. In dorința de a da posibilitate consumatorilor 

<te energie electrică să-și achite la ghișeu în orice zi 
a lunii consumația, se introduce începînd ou data de 1 
octombrie a. c. sistemul de plată cu „AUTOSERVIRE".

Gel interesați se vor adresa la ghișeele I. R. E. H. 
din Valea Jiului pentru lămuriri.

2. Toți consumatorii (contoriști și paușaliști) sînt 
obligați a achita o garanție echivalentă cu contravaloa
rea consumului pe 45 zile.

PROGRAM DE RADIO
1 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Program muzical de dimi
neață; 5,15 Gimnastica de înviorate; 
5,25 Program muzical de dimineață; 
5,30 ACTUALITATEA AGRARĂ; 
5,40 Program muzical de dimineață- 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program muzical 
de dimineață; 6,30 Anunțuri și mu
zică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier,- 7,30 Muzică ușoară; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,3c 
Sfatul medicului; 9,35 Jocuri de doi; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Pre
lucrări corale de Achim Stoia; 10,30 
EMISIUNE MUZICALA PENTRU 
ȘCOLARI- 10,55 Din dansurile po 
poarelor; 11,15 Mănunchi de melodii; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Potpuriu din ope
retele lui Offenbach; 12,31 Piese co
rale de Nioolae Ursu; 13,10 Refre
nele muzicii ușoare; 13,30 Interpreți 
de muzică populară; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Almanah sonor,- 14,40 Arii dim ope
reta „Giuditra” de Lehat; 15,00 Iti
nerar folcloric muzical prin regiu
nile patriei; 15,30 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,30 Emisiu
ne muzicală de la Moscova; 17,15 
Din creația compozitorului Vasiie 
Veselovski; 17,30 Din cele mai cu
noscute melodii populare; 17,45 Gin
tă Lucky Marinescu și Michel Co- 
goni; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Pro- 

a fronturilor de cărbune în subte
ran, cu punerile fn funcție * con
strucțiilor industriale de suprafață, 
se pregătesc și condițiile realllirli 
planului de investiții pe anul 1067, 
documentația necesară acestora, 
contractele economice.

Un deosebit accent trebuie să 
punem în trimestrul IV pe realiza
rea ritmicității producției, avînd în 
vedere condițiile atmosferice, tem
peratura scăzută, posibilitățile de 
înzăpeziți, inundații etc. care ne 
provoacă de obicei greutăți în 
cursul trimestrelor IV și 1 în fie
care an.

Un loc important în preocupările 
noastre îl ocupă problemele referi
toare la creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea continuă a 
organizării producției și muncii; 
trebuie să punem un accent deo
sebit pe creșterea gradului de uti
lizare a capacităților de producție, 
creșterea indicilor de utilizare ex
tensivă și intensivă a mașinilor, u* 
tilajelor și instalațiilor, punerea în 
funcție sau redistribuirea mașinilor 
sau agregatelor, care în prezent stau 
nefolosite, ridicarea calificării sala- 
riaților noștri. Se cere acordată o 
atenție deosebită întăririi discipli
nei în muncă, lichidării absențelor 
nemotivate, reducerii învoirilor, fo
losirii cît mai complete a timpului 
de lucru, îmbunătățirii asistenței 
tehnice în toate schimburile. întă
rirea asistenței tehnice va asigura 
și o îmbunătățire a calității pro
ducției de cărbune brut și a lucră
rilor miniere.

Dispunem de toate condițiile, de 
toate premisele ca prin munca en
tuziastă a colectivelor noastre mi
niere să fim în pas cu noile impe
rative ale perioadei ce o străbatem 
— cincinalul 1966—1970 !

j

gram susținut de orchestra de estra
dă a Radioteleviziunii. Dirijor Sile 
Dinicu; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ. 
FANTEZIE; 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,30 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești; 21,05 Sport; 21,15 In pas 
de dans; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,43 
Dansul continuă; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
30 septembrie

18,00 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar. 19,00 Telejurnalul 
de seară; 19,20 Galeria instrumen
telor : Magnetofonul — instrument 
muzical ? 19,35 Atlas folcloric —
Tara Hațegului și ținutul păidureni- 
tor. Prezintă George Derlețeanu; 
10,00 Săptămâna; 21,00 Avanpremie
ra,- 21,15 Teleglob — Emisiune de 
călătorii geografice. Itinerar iugo
slav. Comentariu : Nioolae Gris-to- 
loveanu. Imaginea : Constantin Uun- 
gu; 21,45 Divertisment pentru două 
voci, trei instrumente și... o pă
pușă. Emisiune muzicală de Stefa
nia Dorian; 22,20 Interpreți ceteh' : 
Alexei Krivcenia, prim seitot al 
Teatrului Mare din Mescxnoa.- 22,45
Telejurnalul de noapte; 2155 Bule
tin meteorologic; 23,00 lînnhii’cr-’a 
emasunnti.
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sovieto-somalezComunicatul comun

a adoptat pro- 
prezentat de 

și pentru teri- 
care se referă 

Bechua-

NEW YORK 29. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Joi dimineața, Adunarea 
Generală a O.N.U. 
iectul de rezoluție 
comitetul de tutelă 
toriile neautonome
la teritoriile Basutoland, 
naland și Swaziland. Cele trei te
ritorii urmează să-și proclame în 
curînd independența (Bechuanalan- 
dțll va trăi acest important eve
niment chiar vineri, 30 septefnbrie, 
iar Basut olandei — la 4 octom
brie).

Factorii care au determinat ridi
carea problemei celor trei terito
rii în adunarea generală sînt cu- 
noscuți. Aflate în imediata veci
nătate a Republicii sud africane — 
iar Swaziilandul fiind chiar încon
jurat de frontierele acestei țări — 
teritoriile respective se află expuse 
pericolului de a fi victime ale po
liticii anexioniste a guvernului de 
la Pretoria. Atrăgînd atenția asu
pra acestui pericol, rezoluția pre
vede, printre altele, că orice încer
care din partea republicii Sud-Afri- 
cane de a atenta la integritatea te
ritorială și la suveranitatea Bechua- 
nalandului, Basutolandului și Swăzi- 
landului, după proclamarea inde
pendenței acestora, va fi conside
rată un act de agresiune. Pusă la 
vot, rezoluția a fost adoptată cu 
84 de voturi pentru, 2 
tavă și 
opozante 
Africană

19 abțineri. Cele 
republica 

Portugalia.

SCURT
JUAN. Un puternic

îrnpo- 
două 
Sud-

Au

fost reluate apoi dezbateri
le generale. „In pofida unei 
regretabile stagnări în ce privește 
reducerea încordării internaționale, 
căreia îi sîntem martori de cîtăva 
vreme, — a declarat ministrul de 
externe al Danemarcei, Per Haekke- 
rup, sînt convins că în Europa în 
special există bune perspective pen
tru o cooperare mai largă". Subli
niind necesitatea preocupării O.N.U. 
pentru probleme ca relațiile din
tre state și soluționarea pașnică a 
conflictelor, ministrul danez a sub
liniat că în această direcție „au 
fost luate recent inițiative de un 
număr de state". „Mă refer, a de
clarat el printre altele, la rezolu
ția de anul trecut inițiată de Ro
mânia, cu privire la acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună vecină
tate între țările europene aparți- 
nînd unor sisteme social politice 
diferite". Per Haekkerup s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru înce
tarea conflictului din Vietnam. 
Referindu-se la problema restabi
lirii drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U., vorbitorul a arătat că „tre
buie să se pună capăt politicii de 
izolare a acestei țări și că Adunării 
generale îi revine sarcina să facă 
primul pas în această direcție, re-., 
cunosc'înd dreptul poporului chinez 
de 700 de milioane de a fi re
prezentat în această organizație".

Audieri de martori în

PREZENTE 
ROMANEȘTI

SOFIA 29 (Agerpres). — I.a 
Solia s-a deschis’cei de-al doi
lea simpozion al Comisiei de 
geomoriologie carpatobalcani- 
că, la care participă numeroși 
oameni de știință din Ungaria, 
Polonia, U.R.S.S., Cehoslovacia. 
Iugoslavia, Bulgaria, 
mânia, la lucrările 
participă prof. dr. V. 
cu, prof. V. Dufescu
Badea de la Institutul de geo
logie și geografie al Academiei 
Republicii Socialiste România.

Din Ro- 
comisiei 

Mihăiles- 
și dr. I-

★

VARȘOVIA 29 (Agerpres). 
La Varșovia s-a deschis o con
sfătuire științifică internațio
nală in domeniul industriei 
hîrtiei și celulozei. La consfă
tuire participă peste 250 de 
specialiști polonezi, precum și 
110 reprezentanți din 19 țări. 
Din Republica Socialistă Româ
nia participă o delegație de 
specialiști condusă de Merti- 
caru Nicolae, director tehnic 
la Direcția Generală a indus
triei hîrtiei și celulozei din 
Ministerul Industriei Chimice.

procesul Ben Barka

♦ SAN
uragan s-a abătut miercuri a- 
supra Guadelupei provocînd 
moartea a 15 persoane, rănirea 
a peste 100 și mari pagube^ma- 
teriale.
familii 
Masele
uragan 
km pe
deplasat în direcția capitalei 

• dominicane, Santo Domingo.

Aproximativ 6 000 de 
au rămas fără adăpost, 
de aer antrenate de 
ating aproximativ 129 
oră. Joi, uraganul s-a

♦ ATENA. Agenția France 
Pfqgse relatează că guvernul 
grec a rechiziționat, începînd 
de miercuri seara, întregul per
sonal ai poștelor și telecomu
nicațiilor care anunțase că la 

declara o 
în sprijinu 1 
de mărire a

29 septembrie va 
grevă de 48 ore 
revendicărilor 
salariului.

lor

< CIUDAD 
taifun violent 
pro regiunii de nord-est a Me
xicului provocînd serioase dis
trugeri în localitatea Ciudad 

-Obregon. Un număr de 16 per
soane au fost ucise.

DE
s-a abătut asu-

MEXICO. Un

♦ MUNCHEN. Agenția de 
presă Ferency din Munch en a 
țpmpărat drepturile de publi
care a memoriilor fostului con
ducător a] tineretului nazist 
Baldur von Schirach. După cum 
s-a mai anunțat, la 1 octom
brie, Baldur von Schirach va 
părăsi închisoarea Spandau. El 
a fost condamnat în 1946 de 
către 
berg

Tribunalul de la Nurn- 
la 20 ani închisoare.

PARIS. Un avion cu reac-♦
tie francez „Mystere-20" a sta
bilit un nou record de viteză, 
traversînd Oceanul Atlantic de

Newfoundland, 
timp de 4 
și 28 se-

la St. John's, 
pînă la Lisabona în 
iSre, 38 de minute 
«unde.

• > VIENTIANE, 
provocate de creșterea apelor 
fluviului Mekong au făcut pe 
■teritoriul Laosului numeroase 
.victime omenești. Potrivit ci
frelor oficiale comunicate la 
Vientiane, numărul morților se 
ridică la aproximativ 200 per
soane. Recolta de grîne a fost 
compromisă în proporție de 20 
la sută.

Inundațiile

sul 
joi 
Iul
pe

PARIS 29 (Agerpres). — Proce- 
în cazul Ben Barka a continuat 
în cea de-a 22-a
a audiat, în calitate 
ambasadorul Franței

Robert Gilet. El a fost
de avocații părții civile 
mersurile făcute de

zj. Tri'buna
de martor, 
în Maroc, 
chestionat 

despre de-
Franța pe

lingă guvernul marocan în vede
rea extrădării unor persoane im
plicate Jn răpirea lui Ben Barka, 
care se află în prezent în Maroc. 
Ambasadorul nu a dat detalii clare 
în legătură cu demersurile res
pective deelartnd că' ac&ăStâ ar im
plica dezvăluirea unor secrete di
ploma bice și. politice.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — In 
urma vizitei în U.R.S.S. făcute de 
președintele Somaliei Aden Abdul
lah Osman, între 20 și 28 septem
brie în U.R.S.S., la Moscova a fost 
dial publicității un comunicat co
mun. In cadrul tratativelor pe ca
re le-a avut la Moscova președin
tele Somaliei, se spune în comu
nicat. cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea în 
creșterea încordării 
din cauza acțiunilor
forțelor imperialiste care se ames
tecă în treburile interne ale po
poarelor. Cele două părți sublinia
ză dreptul inalienabil al poporului

legătură cu 
internaționale 
agresive ale

vietnamez de a-și hotărî singu: 
soarta, precum și cererea lui ce 
trupele străine să fie retrase din 
Vietnamul de sud. Problema viet
nameză, se subliniază în comuni
cat, poate fi reglementată numai 
în conformitate cu acordurile de 
la Geneva din 1954.

In legătură cu intensificarea ac
tivității de subminare desfășurată 
de puterile imperialiste în țările 
Africii, cele diouă părți constată 
necesitatea unei riposte eficace din 
partea statelor iubitoare de pace."* 
Cele două părți au condamnat, de 
asemenea, regimul rasist din 
blica Sud-Africană.

Re’

Avertisment la adresa politicii
regimului din R.S.A.

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Comitetul pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat un 
proiect de rezoluție in care se ex
primă „neliniștea profundă față de 
pericolul serios pe ciare îl repre
zintă politica actualului regim din 
Republica Sud-Africană pentru su
veranitatea și integritatea teritoria
lă a 
dului

Basutolandului, Bechuianalan- 
și Swazilandului". Rezoluția

Noi incidente rasiale
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Cartierul Hunters dan San Fran
cisco a devenit miercuri seara 
scena unor puternice lupte de stra
dă între populația de culoare și 
poliție. Tensiunea rasială ce dom
nește în acest cartier de cîteva 
zile a fost provocată de brutalită
țile poliției ca răspuns la demon-

r-

înceT n~
. e-
, 10
l 
ral

’j-r
. . incare urmeaza sa

orice
aceste teii 
obține inde 

fi considerată de Na 
drept un „act de

avertizează R.S.A. că 
oare de imixtiune în 
torii, după ce ele vor 
pendența, va 
ti anile Unite 
presiune".

Rezoluția, 
prezentată Adunării Generale, ce 
țărilor rpembre ale O.N.U. să c.^ 
tribute la fondul destinat dezvc • 
tării economice a celor trei te' ( , 2? ’ atorn. „ pasa.

------------------------- 'em
dela San Francisco

strațiile negrilor împotriva etan 
minărilor în domem-uâ locuințediJ^_ 
și al angajărilor în servicii. Aut. 
ritățile locale au trimis forțe ar t 
mate penitru a pune aapăt inciden
telor oare luaseră „proporții alar-,. 
mante". Aproximativ 20 de persoa
ne, între care și polițiști, au foat 
grav răniți.

Un alpinist salvat după ce a stat
10 zile îngropat în zăpadă

3
4

KINSHASA 29 (Agerpres). 
nica și încordarea încercate 
șitul săptămînii trecute de locuitorii 
orașului congelez Kinsangani, fost 
Stanleyville, în timpul crîncenelor 
luple între trupele guvernamentale 
și jandarmii katanghezi rebeli s au 
risipit, o parte din locuitori reve
nind la serviciile lor, consemna 
miercuri într-o corespondență, agen
ția U.P.I. Din declarațiile martorilor 
oculari și ale ofițerilor din armata 
națională congoleză care au condus 
acțiunile de zdrobire a rebelilor, re
iese însă că orașul prezintă un ta
blou dezolant. Marele pod de pe 
riul Tshobo a fost aruncat în aer, 
principalele magazine au fost incen
diate, drumurile și șoselele din oraș 
și din afara orașului sînt înțesate 
de mașini arse sau răsturnate, aban
donate de trupele jandarmilor ka
tanghezi în încercarea lor disperată 
de a se salva în junglă. Forțele de 
la Kinshasa s-au deplasat imediat 
după eliberarea orașului in regiuni 
învecinate pentru a urmări grupul 
rebel în derută.

Corespondentul special al agenției 
France Presse, Max Coiffa.it, 
nează că aproximativ 1 000

— Pa
la sfîr-

mențio- 
de' ’ian-

Victimele taifunul
Ite" ti ..Helen

TOKIO 29

>>

Potrivit(Agerpres). — 
datelor oficiale furnizate de poliția 
japoneză, numărul persoanelor care 
au murit în cele două taifunuri ce 
au bîntuit recent Japonia „Ida" și 
„Helen", este de 248, iar 68 de per
soane au dispărut, necunoscîndu-se 
soarta lor. Totodată, se anunță că 
peste 90 000 de persoane au rămas 
fără locuințe, casele acestora fiind 
complet distruse.

darmi katanghezi au reușit să forțeze 
în noaptea de 24 septembrie cordonul 
organizat de cel de-al treilea bfeta- 
lion de infanterie guvernamental și 
s-au deplasat pe drumul spre locali
tatea LUbutu cu intenția vădită de a 
ajunge în Katanga, regiune însă foar
te îndepărtată. „Era un convoi stra
niu, a declarat un martor ocular. 
Cînd au văzut că nu mai pot re
zista, rebelii au rechiziționat toate 
mijloacele de transport civil pe care 
le-au găsit la îndemînă. Au devastat 
magazinele apoi le-au dat foc. In 
camioanele lor se puteau vedea ar
me, muniții, posturi de radioemiță- 
toare și altele".

expediție de alpiniști din care 
parte sportivi din Polonia și 
a făcut o ascensiune în 

Himalaia pe vîrful Noshak

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Re
cent o 
făceau 
Belgia 
munții
(7 642 m). In timpul coborîrii, alpi- 
niștii au fost surprinși de o avalan
șă de zăpadă în care și-a pierdut 
viața alpinistul polonez Potocki. Jean 
Burgois (Belgia) și Heinrich (Polonia) 
au stat îngropați în zăpadă trei zile 
cît a durăt viscolul ce s-a dezlăn-
țuit după avalanșă. Apoi, sportivul 
belgian a reușit să ajungă pînă la 

cea mai apropiată cabană de alpi- 
niști de unde au fost trimise aju-

Spectrul inflației
amenință lumea capitalistă

serios economiile

în analiza a- 
principalele 
pot concre-

din
cu o liră

Anglia 
sterlină

LONDRA 29 (Agerpres). — Inflația 
amenință în mod
țărilor din lumea occidentală, care 
sînt nevoite să ia o serie de măsuri 
de austeritate.

Observațiile făcute 
genției Reuter privind
capitale occidentale se 
tiza astfel :

Londra — gospodina 
cumpără astăzi
numai jumătate din ceea ce putea 
tîrgui în 1946. In ultimii doi ani pu
terea de cumpărare a lirei a scăzut 
cu 5 la sută. Guvernul britanic se 
așteaptă pentru toamna acestui an la 
500 000 șomeri.

Washington — planurile președin
telui Johnson de a stăvili inflația își 
croiesc cu greu calea în Congres, 
în toiul criticilor, tot mai insistente 
potrivit cărora aceste planuri sînt 
prea limitate și prea tardive. In ace-

lași timp se accentuează temerile 
că o majorare globală a impozitelor 
va fi necesară. Produsele alimen
tare, automobilele și serviciile me
dicale au devenit mai^scumpe în ul
timul an.

Bonn — Cancelarul Erhard, ini
țiatorul „liberei întreprinderi", cere 
Bundestagului să aprobe controlul 
economic asupra landurilor, unde a- 
menințarea inflației provoacă alarmă. 
El cere Bundestagului să aprobe 
măsuri preventive în vederea re
ducerii cheltuielilor publice. Chiriile 
și cheltuielile de întreținere a lo
cuințelor au crescut.

Paris — In Franța problema nu 
este inflația, ci eliberarea economiei 
de măsurile antiinflaționiste dras
tice.

Roma — Ministerul Finanțelor și 
Banca Italiei au adresat recent aver
tismente împotriva inflației, dar de

toare pentru salvarea 
După 10 zile de stat 
pdnistul polonez a 
salvat.

.u- 
un 
a-

lui Heinric' 
în zăpadă, eP’ 
fost găsit '° alțsa,

>4rc

Arestări în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — 14 membri ai unui grup 
politic din Mexic cunoscut sub de
numirea de „Francisco I. Madero" 
între care și guvernatorul statul; 
Sinaloa, Leopoldo Sanchez Celis, ; 
fost arestați miercuri fiind acuz; 
de „rebeliune" și conspirație împ< 
triva guvernului central.

i

r

e,
’l

la introducerea restricțiilor asiip -, 
creditelor guvernul nu a luat -m 
o măsură antiinflaționistă. ț

Haga — pentru prima oară du; 
război, au fost anunțate concedic g 
și închideri de întreprinderi. Par 
lei cu salariile continuă să creas, n 
preturile.

Oslo — guvernul este împotriva 
unei înghețări a salariilor și prețui

- lor, dar a impus restricții asup 1 
creditelor și majorării de impozite.

Copenhaga — prin reduceri c a 
impozite și credite, Danemarca sp. - 
ră să evite inflația fără a provo: a 
șomaj.

Stockholm — în Suedia cosii 
vieții s-a ridicat în anul trecut ci 
8 la sută, dar prețurile au crescut 
cel mai mult la produsele principale 
alimentare. In ultimii șase ani pre
turile la carne au fost majorate cu 
100 la sută.

Geneva — De peste doi ani, îr ■ 
Elveția au fost introduse măsuri ar 
tiinflaționiste, dar costul vieții clei 
linuă să crească.
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