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Oficiul orășenesc de valdrifigar,ș a Ipqumelor si ;tru« tolor Petlu-ani a însilozat și pu în vînzare 1698 tone de' cartofi, 5 900 tone ceapa, 248 lorie rădăcin,>aso, 81)0 tone varză?* 708 tone frucle. Deci gospodinele pot ai se âpro-vizioneze cu. legume și fructe de ia cele 53 de unități specializate din Vaka Jiului.' ? > ' ' ■ - ’ ’ J •

Partidu- Româii perfects economiei 
cele- con- i, se

ar fi du>, la i-ntîrzierea livrării' comenzii. ■ -' >Cum în țară la tim -iredelU- mi căpcti detașabile .pentru ,'ciocaftq perforatoare jiriț-i'imatîce S6 . executa A.- ’fie 1'R.UM. Petroșani, un delegat al întreprinderii; Mașmexporț conducerii -..ombinatuML .Valea Jiului 'pentru contractarea a 180 bucăți sfredele,* lucru ce a fost acceptat. Ca urmare a acestui .fapt, ri'-.L n Că - sprijinul pe care-1 primim din partea furnizorului' ne„ este de un Orașul Vulcan se va îmbogăți cu noi construcții de locuințe. Aici in partea sudică a orașului, a început ieri construcția unui nou microraion. Bl ’ va avea în final 2 256 de apartamente construite în blocuri cu 4 si io nivele.De remgrcat faptul că acest nou complex de locuințe va fi racordat la rețeaua centrală de termoficare a orașului. Primele apartamente voi fi predate beneficiarului la începutul anului viitor.

rea " materială activitatea depusă, prezintă ' bază’ ale conomice proprii, ce oferă condiții prielnice ^pentru dezvoltarea, inițiativei cadrelor de conducere, â tuturor șalariaților în îndeplinirea sarcinilor de plan. ,Aplicarea,„noiloj principii de organizare si conducere Uitați lor duce; Cu creșterea

și Zărft' nihcare i co.no-m ic -. prea strimte amploarea și xițatea acestei ,ță^Ljc-nca -ca , economii ă.■Proiectul vie prevede biu de masuri careiSă pună în acdrci m'etb-' dele și formele du con-. diidețe si plătii l ieste Cu - cerînți-fe . reale ale vieții * econpinice. .Studiind cu atenție greși document ? mi-am dat seamă de viabilitatea și temeinicia principi- ’îlbT: cârti "«iuti la baza biastirild'r de .perfecționare a conducerii Șl planificării economiei hațișnale. Respectarea consecventă în planificare ■ a ceplrali5m.ulul democratic, acordarea de ■. atribuții njai larqi. uti itățilnr economi ce, a- ptc.pierca conducerii de
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locul de producție, a- plicarea. principiului conducerii si muncii colective precum și a gestiunii oi gnomice proprii, vor conduce la perfectionarea condu-, cern si planificării b- con omie i naționale la ridicarea continuă a; eficienței ■ economice.Opririrlu-ne doar la unul din aceste principii si anume la aplicarea ■ gestiunii : economice proprii, e evident că aceasta Va tiondutti la cointeresarea s între- n rin dori lor în utiliza- i <-a ru|.iomila a mi |loa- celoi. materiale și bănești, la sporirea răspunderii lor pentru i e- iiciența activității îri- Irept inderii. Autonomia in i.tospQilăiiroa fopdu- ților toe-- extindere, țoii cinicre 'diferitele

ln -cdei............ resteriinonicricfatoriiliji de p-r riduri la export, de cu- rîtid ș-a sremnaff U ,Bu-: curesti, Li întreprinderea ..Mașinoxpoil; > uns co'ip « i .-etern pocind livrarea către r țâr.ă prietenă a unor utilaje, și unelte necesare șxe». cutării unor lucrări ’ de in ves tirii mi triere. - ■ Pentru 1 confecționarea acesv toi unelte < are se 1 Cer exportate în trimestrul t 1968, conform metodologiei actuale de planii >' care era nevoie de repartiție și timp; ceea-ice

real lotos iu iiulephne rea ; planului nostru de export pe anul 1968' • Astfel, ' iii haZu con- iractulu i 1 încheiat *111 țre- părți, comanda . ia fâst pusa ni i'secșlie la, LhR.l'.M.P. :: Considerînd că legă- iutile care s-au stabilit recent între '“expsriafor- si benelici ir >e \ oi dezvolta S' pe xiitor ta h posibil să exportăm din Valea Jiului și uIte seuîe și dispozitive pentru industria minieră din țări-■ prietene.
JEAN DUMITRESCU* Ma.șițiexport .... București

vor luă cunoștință de și îndatoririle unuti pio- primi, apoi, diferite sar- cadrul .organizației, ținînd de .particularitățile lor de învățătorul — comandantul de detașament" A. g-a ; trebui tiu rin- perioadă de pregătire să facă pe școlari să înțeleagă simbolurile pionierești. prin explicarea șemnificî- tiei < ravatei, insignei, di apelului, să le dezvolte dragostea față de patrie, partid, față de clasa rniiri- ditpârti. Treiiiiti 1 âctehtuâl că pitic nierilor li fs> cere să învețe mtie, sa - fie buni tovarăși, să auite pe cși vîrrinici în manej lor, să fie credincios) poporului și partidului. Un moment important în viat'a 'șco- larilor trebuie să-l constituie învă- tarea legămîntului pionieresc. Adunarea de primire a noilor pionieri trebuie să fie bine preualilș, ișir-ț njată de program .mti tic t rine ca la adunările acestea să fie invitați si părinții elevilor Numai astfel nrimiri a ■u-o’s-îior to organizația pionierilor va- ironstitui un moment de neuitat.. gcșre disjpuper s reia fiilor , e-
tțl'Ar SB rilttS»utiftăți: i .r>d,- ■ o. writ îri pag a. 8-.it

Președintele Consiliului de Miniștri șal Republicii* Socialiste România,' ion Gheorgtm Maurer, â primit ,, marți dimineața pe -Avetell Harriman, ambasador . itinerant , al președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, care se află în tara noastră.La -întrevedere, care s-a deSfiiȘ'a- rat intr-o atmosferă cordială,, a luat parte Tteorge .• Macovescu, prim-ad- jimot gl rmtușlridu) gtacenftit ex- tgrno - ' ' . j. - _ :A ftisl de fata Richard H Davis, ambo-adotiii S LT X. Li P.urniesuTntrti președintele Consiliului file Miniștri al Republicii Son,ih.de România și ambasadorul itinerant al președintelui S.U.A. au avut loc convorbiri' Privind relațiile bilaterale între horn.inia- si' S.ll.A. i unele aspecte alo situației internaționale actuale. . ‘ ’-La amiază, premierul Ion Glieor- ghe Mauier a oferit uh dejun „ in cinstea oaspetelui.

■în cadrul u- C.C.V.J. va sitpiBânță.c-la tSsțnțțjderli cadrelpt dp panel ugere, «r tu terror colectivelor pentru gospodărirea cu deosebită grijă - a mij- .toacelor. materiale; și hăn e ști, 1 a -o, .preocu pa - 
țs mai activă pentru deșcgperirea , de noi rezerve de creștere a prodpcției și 'productivității precum si de .reducere a prețului de cfeyfTA respectatea le-, •gațlitStii șl apărarea a.-. VUțUltli obștesc. Afirm e-l lucru Hindi .< ,n<-.,r..i,,riiz.-T actuală u-

Document de mare importantă, proiectul de directive ai Comitetului Central al lui Comunist cu- privire la țioirârea .conduceiii, jpTânțficării naționale, ca și lalte-. hotări-ri ale ducerii păttiduîț) i.rtjpune prin .temeinicia soluțiilor pe . care le preconizează , -pentru propășirea continuă a economiei noașlre so- qțp-Hsțe. o . . ■' ș&e Uesprinde - clar p'feocuparea partidului,1 a 'Comitetuhii Central, ca , pptrivit .sarcinilor si c<tinfel r fi< cărei e- tape de dezvoltare a tarii sa g:-labore./r' si să aplice forme și me- țftd'. de ț.-îicl-i.c. ri- i .de organizare, dare să ducă la valonticarea șupeuo.ara a. muncii so- ici-ale si a bgguuilor naturale ale țării. Dezvoltarea • yei ii ginoasă a economiei ,liaționale a făcut ca unei, foțm n etod <le otigani- ccipducețe sf pța- jr tic itatii e- să devină față de. comple- aetlv-i-i ca atari- să »t,n- dezvollafea

Pregătirea școlarilor 
pentru a deveni pionieri.In organizația pionierilor, sînt pri- rtiili — după cunt se știe — școlari îrit re 9-14 a ni', elevi din clasele IH- VII, Sarcina pregătirii școlarilor petitru a deveni pionieri revine co- mândantului unității și învățători» ioi de la clasele I-II. Uniforma pionierească, jocurile, cîntecele, focurile1 de tapară/ serbările tradiționale impresionează puternic pe cei■ micr trezindu-le ddrința de1 a devenipionieri.; Dorința lor trebuie să fie stimulată de către învățătorii claselor respective. ‘ ț *’■ jIn cadrul niînt, ,p.tin - compunere, j- școlhrn țînt ajutat este organizația pionierilor, 'semnele «ii Simbolurile ei, condițiile pe cârc trebuie să le îndeplinească un școlar pentru a deveni pionier. Ia citire, la clasa -I de" pildă, tlică ' din perioada pregătitoare Citirii"' si' scrierii, prin intuirea ilustrațiilor ‘de la începutul abecedarului', .școlarii fac cunoștință cu activitatea pionle.-. rilor. In clasa a II-a multe lecții o- feiă învățătorilor condiții pentru a< pregăti pe '-. iilorii pionierii Atia sînt spre exemplu Ter'llile ■ •„’O dorință împlinită", „Prima sarcină pionierească'*, „Patriei îi mulțumim" etcȘi în afara scolii, elevilor din clasele mici trebuie să 11 se‘creeze posibilitatea de a participa- la acti- vita-țrto oraani7.ate dp cotțe'd®l;l,- s.rtnentele de pionieri s<5a • xrrionăfi de filme, drumeții concursuri," excursii 1 și," chiar la uiielc aduhfe'cf' ău loc. Preqătirea viitorilor pionieri' nu trebuie să 'se ■ facă în isalturi> cj printr-o muncă continuă.,Faptul că,■ înbepîrid din anul acesta. în con=i* liile Organizației pionierilor âu fO't cnprihsi ea membrii si învățătorii‘clamelor Is i II, - vapermite ca' mun- * ca de pregătire ha -nojlor .-pionieri- să se îmbunătățească. După ce sțo- larul si-a exprimat dorința de ti Intra -în rîn du rile ptohieriltir •șî' colectivul de conducere a fost de acord, pregătirea Itii_se va in tonei-

Plecarea tovarășului 
Luis Cdrvălari, 

secretar general 
al C> Ca al Pa ; Ca 

din ChileMar(i dimineața a părăsit. Capitala. tovarășul Luis Corvalan, secretar general al C.C. al P.C. dîn Chile, împreună cu soția, gure, la: invitația tovarășului Nicolae Ceau- șescu, secretar general al C.C. al P.C R a făcut o vizită în tara noastre; , , , „înainte de plecare, tovarășul Luis Corvalan a exprimat tovarășului Nicolae Ceăușescu cele, mai' sincere mulțumiri pentru atenția cu care a fost primit, precum, și ferma sa convingere că întîlniriie st convorbirile pe au avut loc au fost pozitive. De asemenea, secretarul general al C.C. al P.C. din Chile a transmis Partidului Comunist Român, oamenilor muncii si poporului român . felicitările sale pentru marile progrese obținute în dezvoltarea economică a tării, în creșterea nivelului de trai material si cultural al populației.
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1 :)1 • •• 11.: r-•., s'trațclbr gfoa......... i fodite gioasi puii)pttiliu llu tic ordin fobiile lilult med complexe deț ii <1 color de tțrosuftc mică silii medie, hi exploatarea a- restota din uiniil .-iui < iiiioscute cît<-vu metode dl? hu rit tăspftiditd pe • ■ ai. m Indială t atfo, t pan , < ■■ au rezolvat problema extragerii cărbunelui din asemenea strate. Gama metodelor de exploatare a straielor groase șî foarte groase numără astăzi peste 20 di- îfidode, unele constituind adevărate fantezii ale » gîiidifii inginerești. Cil toate acestea, o metoda de exploatare, care 5<t se bricuri’ de unănimă nit s-a experimentat.îh țâța noastră, Zăcămintele de sîrit Conturate în cîteVfo bâzifie din. se situeâZa, < a reserve, pe primul

Sebfește ele mfeloda tlasita de exploatate îti felii prUPtitalS prib acht-a că’ folosește un sttigfir preaba’-u p< felie, jala- sat alternativ la cdlcdș și co- p8tîS. fii âcdst fhfld, lucfSrile

de pregătire sînt reduse, mod practic, ca volum la ju- iiî^taie, făcifld dsffei țeiîlas Hiîă st din aefest punet vedere- nW# ftefoăâ de ploatdre.
ill!

dh

0 „recunoaștere''cărbuni superiori care Valea Jiului loc. Din cele 20 de strate (14 exploatabile), în stratul principal, stratul 3, silit depozitate peste 50 la suta din totalul rezervei exploatabile din bazin. Numit generic .„strat" acesta este de fapt constituit dinți-o sulta de lentile, uneori cu formfe fragmentate, deplasate în profunzime, prâzentîhd inări frămînțări, direcție cît . si forme de masiv.In dorința de a găsi o metodă de exploatare, dacă aii generală cfel puțin local ' avanta joasă, în bazin s-au expbfitnentăt ibai înulte metode tu i exultate comparabile mediocre, departe de a satisface.

dovada' trtftn deifozitărî Haotică și Variațiile ffiăîi de grosime, atît pe pe înclinare, imprima zăcămintelor

Consideratiuni asupra 
stratului principalDid caiiZ.a condițiilor de se- țfe cărbtlrife -separate dimentare, variațiile sime alt? strahtln i, • foarte frecvente ,4i triate. Variațiile țx; âle giositnii dtic la pert lenliculai, cu de lentile de obiCef l it --iiiai'. variațiile sime pe' înclinate ale Strâtu- Itii pfihcipal sînt, de asemenea, flecvente. Grosimea medie, în blocul IX al stratului 3, calculată la ielia a vl-u, sub orizontul de cap 655 și

de gro-, - ihtercalatii steril?; în ipebial în ‘zoha ci-ilcuȘului, "in fdcies argilos cjrezos, predominant grezos, fără a' depăși grosimea de 1 m. j,In masa cărbunelui în țjB- neral si în intelcalațiile -Stb- Hlfe în special se găsesc incluziuni de siderita sub for- mp de concrețiitni sau fîșii lenticulare,înclinarea între limite medie este

ț» ' sînt djftMl- tli/euție un as- capetele pronunde țjro-

ținută < 11 abatajul tron tal este db 3 056 tone/lună, fără pregătirii -i tfe .llli tâne/lif- nă cti pieipitiri, fel pentru a- batalte rttnfefți 2 ifi’lfo t/liipa.-Pf^tludțîa tfitljJă teali’fotS iii' cete tldife . perioade tittqli#Ato 1 iunie .‘1 deptțihbiii. 1MR? și 196b a fost de E 26 317 tqne p>.-ntiii .ib-itajul fiatiia! (eel- culațg cu produfiția dm prOv, gatul) Si' 1.6’3 Iribb f„ , fu tțBȘjH țtî'i 9f)7 “< si dt *i 7 551 jtute jteliWui abătâjelb tttef'îî rte 4t-et)n$t perioadă îrAe în. 'lj)66. 7* ‘ „Atfftijt-lm zl-jC'.tlțizi fă :abalfi jul Frohinl ni) ă ftifiî-ționat lfli "Mite, ln tlrfip Ct5 abâtajnle cameră' airefuncționat 202 zile din totalul posibil de '>n ’ -/îje

ca’

Randamente
economii destratului variază largi. înclinarea de 45°. .Schimba

CU CHELTUIELI MATE
RIALE MAI MICI ABA-

o

metode
cît mai avantajoase

Ce rezultă

CU ACTUALA DOTARE

TAJELE POT PRODUCE
MAI MULT !

ln prezent, stratul 3 se ex- pioateăză' — zonele cu dezvoltare. normală .-— prin felii orizontale descendente, cu a- bataje frontale orizontale Cu uliul sau două j preabatăjb; în felia îii lucru, avind frontul dispus transversal și a- vatisareu pe direcție. Sensul de mișcare este în retragere și cu dirijarea presiunii prin prăbușire totală) uneori rame bleu hidraulic , și foarte l. rar rambleu pneumatic. Pfiridereă acestui sistem de exploatare în anul 1966 a fost de 13,5 1^ sută din totalul producției axtruse din bazin.1 olositu încă de Ia primele începuturi de extracție a cărbunelui în Valea Jfelui, mptori.i abatajelor cambia transversale -.sau 'direcționale . oristituie și azi CPu mai răs- pîndită metoda de exploatare —- 62, i la suta dm pioducția realizată în anul 1966.S-a mai -folosit și exploatarea .--in folii pe înclinare descendente Cu abataje cu front lung'precum și abataje frontale în felii orizontale, cu frontul dispus pt- direcție și avansarba trarisVbrSălă.Volubilii mai ’“mârtș d<- crări de pregătire penftu ploatârea stratului 3 cu batăje frontale orizontalecu această metodă de exploatare să aibă un regim preferențial privind dezvoltarea stratului atît pe direcție cit- $i orizontala, adică să fie folosit doâr porțiițâile dezvoltâfo.tuie, de altfel, șl explicația domeniului restrîns de apli-

1'11-ex-
<i-

fac

în lentilele sau de lentile bineAceasta cons ti-

lucrătoare: Duba ei abatajul frontal ar fi; jlincțiijWt- 20'ț zile; producția Io.iIDum ar fi [ost de 24 644 tone cu pre- dutiii si 22 624 lotm fiiră pte- gatirn" ‘. ,•’,74 ,tun ''-ii' mfedfe t țfb afofu -
'4-111 r mii ii >1 flKț ilu l« » 1(cual.i cu <| ■ >'rD’ n-tală <1 stratililifi) fel 1 tigimea totală .1 ronț ii1!'! f'h.’t.iielor wtHfof# w a . de 22 .7)11. ÎMlți- mea fțbîiîplȘî pt-i'itru abatăjt f r-i in tli'dfrtl r ahmi5 di- '1,6 fe, ’^i(tez /̂-^ifiefln<,^obținiită cu tibatajlîl frontal este tfe 23jî5‘ -ni/IUnă Sau i,15 tri/$i fibtifru abatajele cameră viteza de a- vătisăre rȚ fbș! de’Bbjl hv'luhă.
mari

fflMarmea
Wswfeior

materialeprjlie la 6,51 tone/post îa mai) ca urinare a introducerii 7;Sa precizăm, încă doi indicatori de primă importanța.

IN EXPLOATAREA STRATULUI
AL BAZINULUI

cexceptînd zona de dilate 8âtede. 13 in.Stratul 3 este fprrfiăt dih- succesiune de bancuri
rea de înclinare a straiului 3 idtefvine iîfie&ri brusc că tlrmăre a variației de qfssi- me în. profunzime:

aba- suplă rtcă- rnari unei

cpfe, a acestei uK’iodi--- eXploațare, predomin îmi metoda de exploatare cu taje camară, o metodă față de condițiile dd- tnîîlt însă preZentfhd dezavantaje ca : lipsaconcentrări a producției; productivitate mica; imposibilitatea ffledarilzăfii 14 oră âc* tuală a printipafelbt operații din abataj; . condițiile grele de lucru (adtaj în fund de Sac, prdfile niidi ett.); folosirea în exclusivitate a susținerii din lemn, rețele colii- plicate de aeraj general, de alimentari Cu enoi gio elec- tridă și pneumatică- vdluiiî mare de lucrări de întreține- • re ca urinare a menținerii în funcție a ienjeniș'"' Hkfies deși lipsacâți (acesta ca urmare a dispersării punctelor de lucru); transport nesatisfăcător la o- rizanturiie de baiza multe de dfeservire); lări între blocuri și acefaș bloc; preț de dicât etc.Față de acestea, s-a încer- ÎCat să șe găsească o . metodă de exploatate de genul abatajelor frontale otizoiltale, capabilă să rtealizbze indica» toii tehnlt’o->e8ijptHni<?-i superiori celor obținuți cu abataje camei a și să pbată fi a- plicată în zonble unde straiul 3 foste niâj puțin dezvoltat ca •eți^lnuț.

unui -'adevărat ,,-pîi- dfe lucfătl thihieffej personal aii vili Utmuncitorilor califi-
’ (puncte denive- chiar iii cost ; rî-

din experimentări

se IX3, ' 1
cu prea- telie, „ plasai la culcuș și cope- feiperimentează m la mina Lonca, în pe perioada septembrie ;t ÎUȘ19671 ia- i960 fținc-cameră, re-

Analizând rezultatele outi- iitite du noua nii/todă de ploalare în felii orizontale Și cu abataje frontale bataj unic ]>o altefneliv liș ce blocul stratul nie —comparativ cu perioada nuarie i septembrie cînd în acebăși zona au ți on at abatdjczultă : 2 2a) numărul abatajelor frontale a fost do 1, iar al aba- tgjolur cameră de 3, iar numărul mediu de abataje în funcție de 0,74 pentru frontale și l,2o pentru abataje cameră.' Deși au existat un număr de 3 abataje, cameră în funcție,' pe întreaga ‘perioadă a- nalizată ău funcționat numai 1,25 abataje ca urmare 3 a- tacurii de noi felii pentru

pfdgfitiieă abatajelor (suitoa- fc difl CulCtlș, gaferii trans- j VerSPte) și a fiihcțioilăfii cii intermitență a unui abataj; A<est fapt evidențiază ai mai, pregngnl asjipcțul, ills-, continuității în producție â) abatajelor cameră,b) producția medie zilnică pe abataj a fost de 112 t/zi ( ....... pi.-u 1 ti 11) și de 132 1 zi(cu pregătiri) pentru , abata- i jul frontal atmgînd rtlaXi- liitil de 139,4 t/zi în luna măi (fără pregătiri) și 150>7 t<zi in . iulie cu pregătiri și de numai 72,5 l'zi pentru aba- , țațele cameră. Acest 1 apt du
ce la concluzia că un aba
taj cameră funcționînd în a- 
celeași condiții de zăcămînl 
ca si un abataj frontal nu 
poate egala producția obți
nută eu acesta din uridă-Iată, deci, un alt argument îh : favoarea exttedSfii Sbfe' tajșjor frontafe.

Rmidamuiiiu) mediu obținut a fdst de 5,71 toiîe/post pentru abatajul frontal și 5,39 toile pe post pentru abatajele ta-' meră. Deci „lipeiim < elui cib-: ținut in abatajele cameră cu 320 kq/post. Randamentul mediu obținut îh abătajill frtlii- tal experimental este inf'e- filrf tfelor atinse’ efe abatajele frontale prtsabălajc >>’’ felie în lucru 1 ca utmarc a multor schimburi neproductiv* din perioadă finalizată. ’Din CvOlutiă randamentului Se constata Că mu imum de -I 25 t. t ■ ' 1 imegiș-trat în luriH februarie iar maximum de 6,51 tone/post în. bina mni, Itlțepînd cu ăceastă, llină țfiaâl aA) fândamehttil a* crescut brusc (do ia 4.37 în a-’

<■ ItăsiCo (<’u ■ două

echipamentului modern de susținere..
Consumul 

«a realizai 
tăi a ibsț 
mc/1000 tone, iar __ ________
jele cameră de 37,7 mc/1 000 
lone. Rezulta .isiiei o economie de 31,4 mc/1 001) tone in 
favoarea abatajului frontal 
fcxperimfental. Me-nționanl că si-acest ConsUni de lemn poate să fie mai redus dacă se sa soluționa susținerea la co- peris si pe rulius a abatajului, p’t cum și susținerea zonei de i.-)fer<ș'ti-- dintre pr.eabatajul scufundat și ffon- fid abatajului. De asemenea, eCbnpiiiid de cherestea este de <3,1 mc/l 000 tone în fa- vdareâ aibr*-!’b'iti frontal.

de lemn de mi- 
in abatajul iron- 

d'e liiinial 6,3 în abata-

Argumentul principal 
eficiența

Opțiunea
pentru abatajele frontaleEvidențiind Vatfațiite producției zildicts Si de rânda- ment zililid ’ atît pentru abatajele cameră cit și pentru a- bătajele frantalv Bo t dnStată iirinâioarele 1 jîIii lllnâ meii, d,ti eSelnplu, pfodticția iSedte Zilnică obți- iîUlă din abatajul băîfiâtă (ca- rB.O îfiltSțtlB ■ abatajul iroil- Metpda noilă de exploata- a *os* 80>J t/zi, în timpre, care se experimentează în prezent la mina Lonea, în stratul 3, b>o..ui l\ ? deo-

te în aceeași luna, îrt perioada flirîtțibriării abatajului frontal, media zilnică a producției a fost de 138,4 tone/zis Tot în

lună tnai pentru abaUjul căinară s-au înregistrat 4fo5 tt>- ne'post, im cu abatajul frontal' 6,51. t/post.tnceplnd cu luna mai a.c., producția medie zilnica a crescut brusc. Aceasta se eiplivă prin introducerea unui noii e- cbipamdit de susținere": stilpi de tip Ferroraaiik. în doftibina- |ie cU prinzi articulate îtj 6dii-• la tip Venwefseh pdfpentU- rulare pe front și tii lutigl- mea de 1,25 m.Producția mșdle lUțilițlL .o$-

Metodă iibuă d axploalare ■ astralului 3 prin abataj froh- . tăi cu un singur preabataj pe felie se afirmă ca ,0 metoda aplicabilă în zonele de zăcă- mînt, slab dezvoltate, atît prin indicatorii , : tehnico-economu i - obținuți, prin So&iritafCa de- ș. pilită a hiuncii și a zacu- mîntului, cit și prin., perspectiva sa in viitor.Comparînd rezultatele țeh- • nîCb-economice obținute în a- Ilăidjtd TfohtâV eXpbriînehtâl cit cele din abatajele cameră de la E. M. Lonea .se. constată îmbunătățiri substanțiale la foți Indicatorii. Astfel, câpâdi- tatea de ptoducție pe abtitaj crdșto ța 112 ti)ne,foi, rbsper- liv. cu 56 (a <-it ;• pt dui vitatea muncii la 5,71 toile pi. . ’fibift, Ceea ce îtîseâînnă de pe acum un simt țfe aproximativ ?-3 la .Bufe; im prețul de j-Ifost-al producției se reduce cu 11,49 tei pe tonă în piin- tipal iWtlofită micșorării con- șuiHitliti ds lemn de mină do la 37,7 inc la 6,3 mc/1 000 to- ne și a consumului de cherestea de la 10,7 la 2,6 mc pe i¥^Shjfe«K-ăJAj-s«jsiavi timp, .

tfoii sîht taje de.
metode de exploatare îi proprii, o serie, de avan- tehnico-prganizatorice ca exemplu : concentrareaproducției, posibilitatea mecanizării principalelor Operații dip abataj, îmbunătățirea ae- ra.jului, reducerea volumului do; lucrări de întreținere, lichidarea denivelărilor etc.Metoda nouă de exploatate, cu preabataj ținte pe falia în lucru se impune nu numai prin ocouomju netă la prpțul de cost rît, thai ales, prin lărgirea, sferoi.de extindere a abatajelor frontale in Stratul 3, fapt ce rondlrcc lâ fdldsirea echipăpientufili metalic modern de susținere.fifoua metodă de exploatare fîjșpunde din plin sarcinilor actuale imperioase 1 ale " iffi diistrioi carbonifere privind tetlucerea consumul ui’de Iernii și creșterea productivitățîi muncii,..ceea, ce impune extinderea ei si lâ alto .'-xnloi- - țâri din "bafoinul Văii Jiiilui.

Inq. Vaier STANCIU
Ing. Gheor.ih. .MIIIAI VCHT

4 - ■ C.C.VJ. .
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29 noiembri

în atenția vînătorilor

acesta-i sbtre- 
îh luna l recit tă 
3ă fie depășii

trecute, un pe poarta' ifc&iil PeSt<- apărut în stf..;-2b- o ,iită mașină j . Apoi i aceeași itltrebat iu unorcurtea

Din informații sigure știiri că circi i it rr l de relee Timișoara — Glie- lar, de care deplhdem, a funcționat. Defecțiunea a fost la stația noastră de la cabana Rusii. Dar de ce natură o ti fost de a ținut exact 90 de minute nu știm? Știe cineva ceva ?

in cei a- atii de planificată; noastre

COinitfetul de Conducere at Filialei .de vîriîltoăre și pesBtiit sportiv Petroșani adresează un ultim anunț (înainte de a trece la aplicarea unor masuri prevăzute' d" statutul A,G,V,S.P.) mentorilor vînă- t"i i ui (iliaibi ■ are nici piri.i la a- ceasță dată ini au achitat diferența de cotizație pentru anul 1967, să se

tiitățjk- subordonate C.C.V.J. au atribuții 11- mităte. Or, prpape 20 de .economfe unitățile noastre s-au dezvoltat sub toate aspectele iar cuprinderea problemelor ce re-

Apropierea conducerii 
de locul de producție

prezinte ia biroul filialei < u sumele restantă în cel mai scurt timn (înainte de 10 decembrie a.c.J. , •,Se atrage atenția că tltn cauza celor care Iiu-și achită în termenele prevăzute cotizația, comitelui filialei va li nevoit ca în anul 1968 șă încaseze îrt îritrcciiinfe eeiiXalJii o dată cu prezentarea la viză.

• In ziua de 22 noiembrie a. c., pe stadionul „23 AllgUst" din Capitală s-a diSțfutăt întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre sClbcțiOnatt'le Rt>- mim ici R. f. a Ger- maiiibl. Iubitorii de fotbal s-au adunat în jurul televizoarelor. Fi
rește Că și cei din Valea Jiului. Dar aceștia din urină au trăit o mare decepție. In timp ce formațiile apăreau pe teren de pe micul ecran a dispărut imaginea. și n-a apărut tot timpul meciului. Cine a dat întîmplător drumul la televizor r- mediat după terminarea partidei a constatat cu mirare că apăruse mira de control.

luat măsuri icii să fie Cei inițiați, o seama de ob- De altfel, tot 
șcOlii cifdlilă șl lodă- 

0.C.L., precum si . cari' iBCUlesc în a străzii 6 Martie, intensă din ultimi piedică desfășurarea din ștoâlă, mai multe didactice ari cerut să se stă- i pic- prin curtea școlii. Moci- âcestei cereri justificate, necesitatea de a se cnn- partea dinspre c’) Mltii șcdlii barp călea 
itinrirariile școlii.

lor C.C.V.J. se vor lărgi mult, indiferent de ■ fotma de organizare concretă, aceasta contribuind la îmbunătățirea conducerii aces- lola si, implicit, la îmbunătățirea calitativă a activității lor economice.

vin Combinatului devin clin ce în ce mai complexe din această cauză.Principiile călăuzitoare de organizare a conducerii, presupune' a- 
propierea cohdttcerii de locul dă producție. înseamnă că atribuțiile ce vor reveni unități-

butelia mai întîi cel care dă mai mult și nu i el uiie a solicit it mai d'e mult sbhi'țtiMrea buteliei. Iar cei care merg personal, drum lung, pe jos, pînă Ia depozit, sînt ținuți ore în șir în frig pînă sînt serviți (dată recentă 27 noiembrie a. c). Sigur că toată lumea nu poate' fi mulțumită dirttr-o dată. - Dar iriai trebuie purificat pe ici, pe colo, prin părțile esen-, țiale — cum se spune, Stilul de muncă al tihol lucrători de la Cotii petrol si in primul ’rînct al șoferilor. Mai sîril și alte ma-

și în altul, nepum'- dăunătoare și provoacă nemulțumirea pasagerilor. Pe bună dreptate! Dacă e ,o,rar, do tc nu se -respecta ?

Unii șoferi de pe autobuzele traseului Uricani - Petroșani au început de la un timp să „inventeze" un orar propriu al curselor. Fără să țină seama de orarul de circulație stabilit de conducerea I.C.O. Petroșani. Pleac ă din statuie cap de linie după bunul plac. Citlh ? Autobuzul care ar trebui să plece dimineața la ora 4 fix din autogara Petroșani, conform ''orarului afișat în Piăța Victoriei, deseori pornește din garaj lă ora 4 și 5 minute, 4,10 minute etc. Iar de la Uricani si Lu- peni ălitobuzele programate să por-’ ildascg la ora 5 și 50 minute din Uricâni șf, respectiv, 6 și 1-0 minute dirt lupeni pome c mult mai repede din ăCeste tatii Situația dm primul caz se repetă la Petroșani aproape zilnic. Oft despre lieteșpectarea o- rarului autobuzelor care pleacă din Uricani . venim CU clouă exemple recente, in 24 noiembrie autobuzul care avea plecarea din Uricani Ia or i 23, a pornit cu un sfert de oră mai repede din stație, iar în 27 noiembrie autolbj traseu în Ioc s din Uricani și orarespectivă tetiiv >cen I • filă. : f$f intr-un caz tualitățea este

■ V 5 '
13,45 Fotbal: Dinamo TI ti cil- 

■ rești — Universitatea
Cluj transmisiune de ta 
stadibnui Republicii.

15,30 Filmul I,Retrospectivă 
litBilferâ" 7- fealizat la 
4 20-a“ aniversare a Clu- 
bliltii sportiv „Steaua".

I5(55 Fotbal: Juventus Ra
pid (Cdpa Campionilor 
eiiropenl). Transmisiune 
de la Tofiho.

18,00 Telecronica eiottotnlcă.
18,30 Ala Băla. Mici meșteri 

•»ari.
19,00 Clubul tinereții „Patru 

iu alb". Scenariu de So
rin Filip.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agenda dv.
20,00 MiiZiCă la Split.
20,15 Interpretul preferat. 

Muzică populară.
20,30 Față în față „...Mi tim

pul pierdut".
21,00 Avanpremieră.
21,15 Filmul artistic: „Dimi

nețile unui băiat cu
minte".

22,50 Telejurnalul de noapte.

, S De train, iarnă, păcate e frig și în nele apartamente (!) La Compettol sînt, deocamdată, suficiente butelii de aragaz.' Și totuși eiista nemulțumiri din partea oamenilor. Șoferii continuă cursa... ciubucului. Primește

poimâine in- calendaristic, în Afară e frig. Din u-

- j.iițr-uiia - din zllt-l. camion <i intrat generale nr. *4 din Petroșani cîie.va minute, rilor. La scurt timp, a trecut prin același !i><.cîțiva pietoni au urmatcale. Nedumeriți, ne-a.ni de cînd s-a mutat ctrCiîiă vehicule și pietoni prin școlii? Intefesîrrdu-ne; am aflat că circulația nu a fost îndrumată pe aici. Prin curtea școlii trec numai cei care o iau pe... scurtături». Nit; sîntem de acord, ca oamenii și vehiculele; să scurteze drumul tran- sformiiid curtea școlii, frecventată Xililir1 de sute de elevi, îrttr-o trecere la discreția fiecăruia.Conducerea școlii ca poarta din str. Republi- închisă, ©ar degeaba, deschid fără să țină servațiile ce li se fac 
prin Curtea tarii blocurilor mulți dintre cei partea de sus Intrucît circulația mtil timp activităților cadr vilească circulația vehiClileto tonilor indU-ne sugerăm ■strui lin gard în blocurile O.C'.l. i generale ni. 4 peiltru a 
celor câte și-ati niulal de circaiație prin Curtea

Magazinul dl- produse metâlo 
chimice din Uritatii. Aspectul fm- 
lilosi aprovizionarea bună și deser- 
virea exempfefă — 
Ittl căFe a TăCiit ca 
planul magazinului 
cu 18 0(10 lei-.l-ot-) : N. Moldove.iilti

TELEVIZIUNE

T.A.P.L. Petroșani
Anunță:

Redeschiderea restaurantului 
„MINERUL1 din Petroșani 
în data de 29 noiembrie a. c. ora 12.

In urma amenajărilor efectuate, loca* 
luliii i s-a asigurat un specific de 
tradiție locală și un interior intim.

(Redeschiderea se va face cu o 
frumoasă și bogată EXPOZIȚIE 
de artă culinară și cofetărie.

ÎN SEARA ACELEIAȘI ZILE SE VA ORGANIZA O PE
TRECERE FAMILIALA, CU MENIURI DELICIOASE, I A PRE 
țURI CONVENABILE.

Refrene vocale vă oferă solistele de tnuzică ușoară și 
populară Coni Racolțca și Dorina loneșcu din București 
acompaniate de orchestra Dezideriu Munteanu.

Conducerea T.A.P.L. Petroșani 
vă urează petrecere plăcută!

PROGRAM DE RADIO
a “ ■' i s A -

30 noiembrie

Exploatarea
Deschideri de Mine Noi 
cu sediul în Petroșani 

str. Mihai Eminescu nr. 2

angajează de urgență:
■ 3 maiștri mineri, cu îndeplinirea 

condițiilor de studii

i! muncitori calificați ca mineri, 
ajutori mineri și vagonetari 

ii muncitori necalificați, apfi pen
tru subteran

Doritorii 'se vor adresa pentru informa
ții sup imentare la secretariatul si biroul 
persohai ale exploatării

PROGRAMUL I : 6,00 MUZICA ȘI ACTUALI TA TI; 8"-5 MOMENT POL- TIC; 8,30 La microfon, melodia pre-ferată; 9,30 Matineu literal; iO.Ot» Cîntă Maria Florian și Stan Voicu,- ll),1t> Cuts de toba gr-rmână; 10,45 Audiție corală pe- discuri; 11,00 MUL&ilN DC ȘTIRI; 11,03 Ctonice economică; 11,15 Aril din opcim li i'l Portrete inuzicăle; 11,43 Sfatul medicului ■. Scoaterc-ă Copilului mu la aer; 12,00 Mu.ti( a ,io;;ular,e 12,15' BULETIN DC STlRÎ. 12,20 Succese— ale muzicii ușoare» 12,45 RADIOJURNAL; 12,55 intîltrire- tu

melodia populară șl iiiterțlrehlJ pfb- lerat; 13,30 l’arad.i -oiidilu si a iirțăiestrelot de muzică usuar.i; 14,13 
tot ibainle; 14,33 Radio-publuitale- 14,50 Mi lodil mti ■ met,ite la clc- lară; 13,00 BULETIN bl- ȘTIRI- 15 05Orctmslra de mtiZItă pbpi.lara a Fllarmonicti de stat din Arad; 15,15 
Cărți tare vă așteaptă; 15,25 Arii din operete; 15,40 Muzica ușdară de Nicolae KirculesCu; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Cîntece peh ■ tru copii de Dumitru Stâncii; 16,3(1

luminile rampei; 17,10 .ANTENA. TINERTTULUI; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,04 Cronica economică; 18,10 Caleido-cop muzical; 18,30 
Radio-anchetă; 1'1,00 RXDlOmX/F- TA DE SEARA; 1 <ț,30 O melodie pe adresa dumneavoastră; 20,60 BULETIN DE ȘTIRI; 20,03 Radii» Magazin sportiv; 20,1.5 Melodii rdftrâ- tiesti; '’0 40 Caleidoscop ctiltural 
belgUit; 21,00 Expoziție de muzică ușoară, 22 00 RAblOJURNAI. Sport. Buletlh mteboroloțlic; 22,15 Gintă Dorina Drăghic'i; 22,30 MSMENT POETIC;.22,50 Ir.tilnire cu jazz-ui; 23,20 MUzivă de dans; 24,00 BUDE ȘTIRI; 0,05 Melodiile

ȘTIRI.
DOCUMENTELE PLENAREI. AMP1U LET-IN
PROGRAM AL VIITORULUI; 16,50 nopții; 2,55-3,00 BULETIN bfi

ÎNTREPRINDEREA forestieră
PETROȘANI

Str. 6 Martie nr. 36

vinde din stocuri supranormative, iăfă repartiție, diie- 
rite materiale, piese de schimb, obiecte de inventar și ma- 
teriale de protecție, livrarea se va „fete- pe bază de co
rn a.ml,» fermă. Doritorii pol consulta listele de materiale la 
serviciul aprovizionării sau serviciul contabilității.
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memorandumuri ate
Criză politică

ANGLIA

ravagii

17 mpijm.și. 196 răniți.

Longevivii din Azerbaidjan

meiftbruFederale
Davicio,

©’’LONDRA. Republica Sud-Africană intenționează să trimită trupe în Angola si Mozambic pentru a acorda ajutor administrației coloniale portugheze la înăbușirea mișcării de eliberare națională din cele două colonii, informează ziarul englez „The Morning Star".

Stare excepționala în nord->vestul 
Vlalayeziei

Panama, iar la 
lunii septetn- 

cguns în A,hi- 
Galapagos, d'

In Azeibaidjan, unda locuiește fiii .iii Mislniți.. . iu urși.. de 1.62 .le ani, la fiecare milion de locuitori

NEW YORK 28. — Trimisul special Aqerpres, R. Câplescu, 
transmite: Adunarea Genei ală a O.N.U. a încheiat luni după-arnia- 
7.i dezbaterea generală in problema restabilirii drepturilor legitim-■ 
ale Republicii Populare Chineze ia O.NU

în Chile

Inundații cafaslcoiale 
s-au abătut asupra 
Lisabonei

„revin 840 peste 1(1(1 gevivii, muntoase și deluroase. Multi din ei •dorm cîte 5-6 Iutii pe ari în aer liber. In ciuda vii stei înaintate multi dintre ei continuă să lucreze,..

a -anunțai presa brî- săptămîna trecută la Lon- f'ost vîndute 370 tone de ce a determinat banca
■entral malaycziatt a declarat marți stare excepția- 

notd-i estul Malaye.ie, pentru a pune capăt tulburâriior 
; a țării ca urmare 
vieții. O proclama- 

aeordă poli- 
măsuriior

care,Press,ThantPotrivit aceleiași; .agenții: Turcia nu si-a. anunțat pînă acum poziția 'fața de aceste lui U Thant?

spre I,as Pai- 
examinarea 
a ambarca- 

Tehga a 
salt" peste.

țările never pa
ji' Tolțisi-: itomului. sprijină A.1.EA. care să pună la dispoziția tuturoi țarilor fără nicî’in te'l de discriminări, ultimele cuceriri lehnico-șliințifice în doni'-uiui energiei nucleare

WASHINGTON 28 (Agerpres). — Agenția u P I infoi mează că ministrul apărării al S.U.A., Robert McNamara, urmează să-si părăsească postul pe.care îl deține cel mai tirziu la I ianuarie anul viitor. Acest fapt a lost relatat de : iarele

■ [Jupă rm Adunai ca («ei>wa|<< . □ ascultat la începutul ședinței de 'marți 'gjniineața pe reprezentanții unui mim-! cte state - Haiti Anglia ( ..mbodgi i Albania și lalta .:— dînd explicații asupra modului i-> .-.,1. -i.u-iii...ie.i-.j .-teze,s-a trecut la votul asupra rezoluțiilor în probi- ma restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N URezoluția procedurală, avînd ca autori S.U.A. și alte state aliniate lor, care susține că rezolvarea a- cestei probleme necesită întrunirea unei majorități de două treimi din numărul membrilor Organizației Națiunilor Unite, a fost adoptată cu J59 voturi contra 48 si 4 abțineri. Republica Socialistă România a vptat împotriva acestei rezoluții.In felul acesta, ca urmare a unor subterfugii: procedurale, preciiiii și a presiunilor exercitate de delegația l'A, s-ci reușit ia si in acest cin Să fi&ji împiedicată rezolvarea*. în mpd pozitiv: a unei probleme de cea mai mare importanță pentru bunul mers ai Națiunilor Unite. Principiul universalității O.N.U., de însemnătate 'fundamentală penti u a c t iv it-at ea orga n i zatiei co n ti nu ă să rămîria mai departe nesocotit ceea ce nu poate ti clocit ui detrimentul soluționării Minei probleme internaționale majore.

. © BEIRUT Consiliul de Miniș
tri al Libanului, reunit in ședință 
extraordinară, a hotărî! trecerea 
sub controlul

arabe din această

Navigatorul solitar 
polone/. Leonid Teliya 
își continuă călătoria 
în Ufiitiil lumii la bor - 
du 1 iahtului Opt i". îm
barcat la 9 decembrie 
I9bb, l'chga a părăsit 
portui Gdynia, Indrep- 
tindu-se spre Casablan
ca, de unde a pornit 
într-o „misiune de' cer-

ca-binetul chilian s-au agravat, Sursei autorizate consideră iminentă o Sciziune în noctenle Partidului de- rfiocrat-creștin Tide guverngmint, i-îădi aproximativ jumătate, din nu- mărul principalilor lideri ai acestui D-artid sînt în dezacord cu politica președintelui l-'rei rn domeniul ..ilarului si cu intenția guvernului dp a suspenda pentru un an dreptul la grevă. Li argumentează că reducerea sporului de salarii acordat penii ti anul viitor va mce crișșțerpa co.s.tghxi; vieții in-suportabilii pentru populație. Ca urmare a inflației în ultimi le 9 luni pu- terea de ciAbărare a "scăzut;,, cu 20 la sută, ’ impozitele au atins un nj; , vel fără precedent în ultimii zece ani, iar moneda națională a fost d. valoriza ta, in sasJWslunl,- iu 25 Ja sută..la schimbul oficial, în lealitate pierzîndiț-și 70 la sută din ■..doare Obserș-itoiii: iie' pres.i ■ -m- sjideră că consecințele , qrevcă de*'' săptămîna trecuță ’și ale- violenței cii care’u fost reprimată vor-- fi din Cele mai s, noasc In afara de sCi- . iuin i din Pai tiiln I dl-im-i i -.1 - re-,, tui si de o probabilă rnotur.i intre acesta și linia guvernului, se prevede, thtrfW-ktele, si o aptțjpiere‘ mai mare între radicali si forțele ce' alcătuiesc Frontul de acțiune populară. • ; ' ' ' ' 1

persoane in.,vîrsță de ani. Aproape toți lon- iociiitoii .o zonelor

!. — Cores- Oros, trahs- trei; .mi de guvernului trece pim- • cic>.i. criz-.î Gtuația p.d'.tir,' se dete- , micso planii- președintelui

, reunit în 
a hotărî! 
guvernului a Băncii 

ța|“|.
Pres- 
de a 
sate.

așa-numitei Bănci in- petitru reconstrucție în locul lui Geor- cărui mandat .expiră 1968. In cercurile< a in Jocul va fi nunul nroba- statului Texas, Ar :-.i t n con- apăruțe 1 în ultimul americană despre o a iu!naiului mi- ,1 ei. \ I’Miert-ntotivează cau-
"pe

asemerteă,. ca nu șe conturate în, lui de * tratat nucleare sînt tea participa rii pașnice a In acest scop, idei a cremn -ub aiispiciin a unor grupuri specialeIti’" dispoziția tuturor nici’in le) de discriihinăr

mare, pțețul aurului. Se presupune' că în urina acestor opefațtani Banca ne rezervă a S.U.A. care are toiul principal in „Pool-ul internațional" a înregistrat pierderi în valoare de -180 milioane dolari.Comori tind, „n-Iu a aurii lui", ca re a i iprin bursele țărilor capitaliste, ziorid parizian ,.Figaro" este, de părere că s-an copt condițiile pentru o .reorganizare a sistemului financiar internațional". Bătălia dolarului relevă ziarul citat, a intrat într-o nouă fază. T-W

‘ Gpveinul 
halfi ță 
pare au loc de mai miilte zile ni această path 
a devaiorir.ări'i monedei nationals și scumpirii 
tie semnată de Mcepreșeairdele Tan Abdul Razak, 

>fiei și lorțeloi armate libertatea absolută- asupra măsurilor pe 
oare le consi'.leia necesare pentru a re-dabili Imea publ-Ca. Un 
purtător dg cuvint oiiciali al poliției u deciarcn că incidenteleicare 
mii avut Ioc în ultimele zile s-au soldat

LISABONA 28 (Agerpres). Inundațiile catastrofale care s-au.a- bătut sîmbătii seara asupra Lisabonei sînt apreciate în capitala portugheză că cea mai mare, calamitate .naturală după ciclonul din anul ,1941. Oficial s-a anunțat că iiiimă- rul victimelor este de 360 de persoane. Agenția France Presse anunță că, 1 155 de sinistrat) -'primiseră adăpost, ceea << lasă să se înțeleagă că numărul acestora este cu. mult mai mare \iitoritciile continua să acorde piimele ajutoare :și să i.i m.îsnri p-ntru po. "nirea pidemiil’or. Se aprec iază că pagubele materiale provocate de inundații se ridică la peste un miliard do escudos Uzine si numeroase ma- ‘gazine Wu fost distruse, iar micul cătun Quintas, situat la 40 do km de Lisabona, a tost practic șters de pe bartă.

KHARTUM- 28 ( \ A ) - IaSudan a fost creat un nop partid : care si-a luat numele de PartidulSoi iali-t in cadre) linei conferințe de presă, organizată Ia Khartiitn, a fost citită o declarație în care s-a anunțat că a avut loc un congres constitutiv ui c nc ar lost adoptate £t'atutul și pro©p©aul partidului- și au fost alese organele conducătoare. Iu hotăUrile partidului se iiprecizează că Partidul Socialist cheamă Ia unitatea leitelor revoluL ționare din țările arabe, la apărarea i. cuceririlor revoluționare.

nu. leul. , intucnul ... ■ erereă X.m- ciatiei S.U.A. pentru Națiunile U- nite de către un grup de oameni de știință, " profesori universitari, oameni d< afaceri, conducători sin dicirli, sub << )id.i< c i. a hu Burke Marshall, ' fost: ministru .adjunct: ,do justiție, m prezent mc-puședințe al Corporației International Busi- nc'ss Machines, '= iRaportul propune ca ■ S.U.A. și U.R.S.S. să sprijine acordarea unor -garanții*:hub egida O N.U., pi in care statele rieposesoare de arme, a- tomice Să fie protejate împotriva unui atac nuclear sau amenințări! :Cîi un asei'H nea at.ic si sugc-iează ca stațiile atomo-elec ti ice ale S.UA. si U.R.S.S. să fie puse sub inspecția Agenției Internationale pentru Energia Atomică (A.I.h'.A.l.. Autorii raportului, sugerează, de puterile nucleare să limiteze la promisiunile vaqi preambulu l proiectu- prin care asigurate Șî la' avantajeenergiei raportul

Robert McNamara urmează 
să-și părăsească postul

adresat prii iVji^ninistgc grec și. turc precum si pîeSedîofe’ui' Ciprului. Makaiioș, priit '■ar5j..și-i cheăi mă îla .exeicitgi-ea i. i< i mai, stricte lețîneri .pentru a evita aule de Ic>rțâ-’s'aif* âti)j^i^târȚ‘-;cu ■ rbc'dfgțîrea la.-forța". Ambasadorul grec, la O.N.U., Tknitri BitsioS, 'a declarat ziarișt’ih r < u guvernul său a dat „un răspuns foarte pozitiv". întrebat dacă Grecia acceptă propunerea lui U leant pi-iitiLi retrag-rea trupelor necipriote din insulă, Bitșios a răspuns ■ „răspunsul a fost pozitiv în toate punctele". . .Un răspuns pozitiv a fost primit și din partea’ președintelui Makarios, potrivit agenției Associated a .1. . il (ip.-l.:. ile lui i : de • â|-trimina trecută aceleiași agenții

NEW’"YORK 28 (Agerpres). — Ziarul „New York Times" a- publicat ’ o . corespondență din. Washington pe marginea raportului otf privire ' la ■ neproliferarea armelor

LONDRA <6 (Age.pies! - O data Cu reluarea activității la bur- Sa ;din Londra, întreruptă sîmbătă si duminică penti u obișnuitul weekend, „iebra aurului" a continuat sa tacă ravagii — operație nile de cumpărare a auruluiau fost deosebit de numeroase iai 'achizițiile masive de argint au tăcut ca prețul Ia acest'metal să se ridice la cel mai înalt nivel din igtofia țării.După cum tanică, dra.-. au aur, ceea londoneză șu majoreze de două ori, ce-i drept intro măsură nu prea

âu; •AțiM-biL dsv.pre g pcalpădu -‘lupSaiJ de eliberare na-ționîilă -..(1941—1945) si despre"' cea d®a Ii-a Șe-ăiine a Vecei Antifasciste de Eliberare Națională a Iugoslaviei, care a avut loc Ța 29 noiembrie 1943, la laite, și care, prin hotărîrile adoptate, a pus bazele iugoslaviei noi.Ședințe și adunări festive au a- vut loc, de asemenea, la Universitatea din Belgrad, la casele de cultură și la. alte instituții din capitală.

Ce tare' 
mas După 
minuțioasă 
țiunii sale, 
tăcut „im
Oceanul Atlantic, ajun- 
gînd la Barbados, după ce a străbătut 3 000 de 
mile marine. Navigato
rul. polonez ,9i-a conti
nuat apoi călătoria prin

Au luat cuvintul la ulțima ședința reprezentanții statelor: Zambia, Siria, R.A.U., Cuba, Olanda, Mali, Sudan, Ceylon si Nicaragua. Nume- roși vorbitori si-.u, explicat fio.iți.•. înaintea votuliu < are are loc în șo dința de marți dimineața.Adunarea a trecut apoi la audierea explicațiilor la voț. Keprgzen-' tantul tării noastre, ainbas’ad’e-rui Gheorqhe Diaconescu,- a scos din nou în relief că problema ' repre- ■Zentării unui stat membru este supusă procedurii de verificare împuternicirilor potrivit căreia ho- lanrile în acest sens sînt luate pe baza majorității simple. Aceasta demonstrează, caracterul djscrimina- toriu al proiectului, de rezoluție propus de S.U.A. și alte 14 stale. In fond, a arătat vorbitorul, prezeh-.* tarea în, fiecare an a acestui project1 nu constituie o dovadă a soli- ditâții poziției pe care ei a ,apărut, ci tnai degrabă reeunorișteiea sile biciunii "i. In lipsa unor arqu- mente convingătoare, cei care se opun unei soluționați I uorabui ,i acestei problt-me continuă Aă recurgă la subterfugii monodii:ale Proiectul propus do Italia si de a! te patru țări nu este nici ei de natură să. contribuie la găsirea unei Soluții juste a problemei întnicît dateje acesteia sînt cunoscute; și ne au neeoie do un studiu 'ii’hik'C tar. De aceea mii’narea < .'ioal poate și trebuie să; rezolveGiceStc pioblc me eonI*11 tu pTi.x înmii * ('m- tei:MtatorniCirid că Tocul Chiliei în O.N.U. si organismele sate «ă revină guvernului Repi.me ii Popu-. lare ( hineze, ingurul aliiicat să reprreinte acert mare st.it in cadrul Comunității internaționale

RIO DE JANI IRO 28 pondentu.1 Agerpres, V. < mile la imbliiiiiea <i la venirea la putere a demoerat-crestin, Chile Ir-o și economică continuă să liorezo, dificultățile cresc i oul -mii-i o d, i ulizal i a lui : ile ■ reforme al* Frai p -data cu greva geneială săpțămlna trecLită, discnsiiinlle inii *■ Partidul democrat-crestin și

® BERNA Poliția din Lu
carna a coniirniat <ă lostul 
director ai băncii „Intra", Yo
ussef Beidas, a lost arestat în 
acest oraș in cursul săptămânii 
trecute.

BELGRAD 28.* — Cotespondentul \<ifpu- N Plopeaijii, .•transmite,: In Wreaga țară, au loc - adunări' festive consacrute- zilei de 29 noiembrie, sărbătoarea națională a * Iugoslaviei. La Casa - 'Sindicatelor din Belgrad 'a avut loc o adîtjiare festivă în cadrul căreia Veliko Vlahovicî, membru al prezidiului C.U. al U.C.L, Rod-iliub <'iolakovici, al Prezidiului Conlerintei a U.S.P..M.I.N, și Oskar membru al C.C. al U.C.I.,

„Washington Post" și ,,New York Times", care anunță că pre »■dintele Johnson 1-a desemnat pe McNamara drept candidat la postul de președinte al tern ațjQti ale si dezvoltare ge Woods, ai la 1 ianuariePentagonului se relevă lui McNamara hil, guvernatorul John Conn ally. , Urmă relalărib timp în. presa iminentă demisie nistru ai apărării 'McNamara. N.u“^ za înl cii.ru lui ATcNamai dosi c serie de observatori o pun pe seama im >i n-.'iitelege. i ale ar'e'tîrfe cu președintele Johnson si cu alte înalte , oficialități americane asupra polii, 'u Adiuiiî.Jtratic: inc Vietnam.

canidul 
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economici
Banca relevă agenția France’ se se găsea in imposibilitatea 
mai face față angajamentelor
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