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DOUĂ DECENII DE LA ÎNFIINȚAREA
INSTITUTULUI DE MINE PETROȘANI

Lucrările 
Comis ei juridice 
a Marii Adunări

Naționale

o ni a gi ii
In acc-ic z»ie de toamnă tirzie, amfiteatrele, 

sălile de lectură si seminar, laboratoarele ce- 
tării științei și culturii ce domină majestuos 
O'cvul, vibrează sub semnul înălțător al ma
rile? împliniri : INSTITUTUL DE MINE PETRO- 
SANI ÎSI SĂRBĂTOREȘTE DOUĂ DECENII DE 
EXISTENȚA. Din 1948 Valea Jiului și-a alătu
rat renumelui său de cel mai mare bazin 
carbonifer al României pe acela de centru 
universitar, și intr-un timp scurt a concentrat 
intrequl învâtămînt superior minier din țara 
noastră.

Deși tinar, institutul ce mine din Petroșani 
si-a cucerit un binemeritat prestigiu generat 
de munca stăruitoare, plină de abnegație a 
corpului didactic pentru formarea cadrelor de 
specialiști pentru industria minieră, de răs
punderea cu care studenții institutului s-au 
preqâtit spre a deveni inqinerî destoinici, 
aata să facă fată cu succes sarcinilor de 
mare importantă puse de dezvoltarea verti- 
qinoasâ a economiei naționale. înființarea, 
dezvoltarea, intreaqa ascensiune a acestui 
institut se înscrie drept componentă a marii 
opere de industrializare a tării inițiată, orga
nizată si condusă de partidul nostru comunist. 
Crearea unei industrii puternice, multilaterale 
a mpus necesitatea valorificării masive a bo- 
qâtiilor subsolului. Prin cei peste 2 600 de ab
solvenți ai săi. Institutul de mine din Petro
șani. este pretutindeni prezent acolo unde 
se depun eforturi pentru sporirea continuă 
a oioductiei de cărbune cocsificabil si ener- 
aetic, unde izvorăște hrana furnalelor și oțe- 
lâriilor, unde boqâtiile subsolului iau drumul 
marilor prefaceri spre a spori puterea patriei 
si bunăstarea poporului.

'ezvoltarea Institutului de mine Petroșani 
reriectă qrija pe care partidul și statul nostru 
socialist o acordă învătămintului superior, a- 
si aurării unei baze materiale puternice, per
fecționării continue a pregătirii cadrelor de 
specialiști cu o înaltă calificare. Institutul cu- 
pr—astăzi două facultăți : Facultatea de 
m-n° cu secțiile exploatări miniere, topogra
fie minieră si preparare si Facultatea de elec
tromecanică minieră. Incepind din acest an 
universitar, in conformitate cu noua Lege a 
învătămintului, în cadrul institutului s-au or- 
qanizat secții de subingineri în specialitățile 
exo’ontări miniere, topoqrafie minieră și elec
tromecanică minieră (cursuri de zi si serale). 
F~‘â de patru săli de cursuri, trei laboratoare 
s’ n sală de desen in 1948, Institutul de mine 
dispune astăzi de un întreq complex de clă
diri care asigură cele mai bune condiții de 
in”ătămint si sporesc frumusețea orașului.

'n anii care au trecut de la înființarea sa, 
Institutul de mine si-a dobîndit un binemeri
tat prestiqiu. Intreaqa industrie minieră a țării 
a cunoscut un intens proces de modernizare.
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La 
nale 
brie 
Traian lonașcu, 
juridice a Marii Adunări Naționale, 
cu privire la proiectul Codului de 
procedură penală al Republicii Socia
liste România.

Pe lingă membrii Comisiei juridi
ce au participat și deputați care nu 
sini membri ai Comisiei juridice, mi
nistrul justiției, tovarășul Adrian Di- 
mitriu. precum și specialiști, invitați 
la lucrările acestei comisii.

Ministrul justiției a supus discu
ției propunerile la proiectul de Cod 
primite din partea unor oameni ai 
muncii, oameni de știință și practi
cieni al dreptului, cadre de partid, 
de stat și din organizațiile coopera
tiste și alle organizații obștești.

Totodată, au fost discutate obser
vațiile și propunerile făcute de că
tre depulați ai Marii Adunări Na
ționale. care au participat la aceste 
ședințe.

Palatul Marii Adunări Națio- 
au continuat intre 2—G nolem- 
1968, sub președinția prof. univ. 

lucrările Comisiei

(Agerpres)

întâlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

cu conducerea
Uniunii Scriitorilor

Miercuri. 6 noiembrie a c., la Co
mitetul Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolao Ceaușescu 
împreună cu tovarășii Paul Nlcules- 
cu-Mizll și Dumitru Popescu, s-a în- 
tllnit cu conducerea Uniunii Scriito
rilor.

La intilnire au participat membrii 
Biroului Uniunii Scriitorilor, al bi
roului organizației P.C.R.. a scriito
rilor din București, secretarii fllia-

lelor din Iară ale Uniunii Scriitori
lor, secretarii organizațiilor de bază 
ale P.C.R, din aceste filiale, precum 
șl redactori ai publicațiilor Uniunii 
Scriitorilor.

Cu acest prilej, au fost examina
te probleme privind Adunarea qe- 
nerală a scriitorilor, care va avea 
loc în zilele do 14—16 noiembrie 
1968.

A

încheierea vizitei
tovarășului

Ion Gheorghe Maurer 
în Iran

Miercuri după-amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la Tehe
ran, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialisto România, 
caro, la invitația primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Tlovoida, a 
făcut 
Iară.

La 
erau

o vizită'neoficială în ’această

Pe aeroportul Melirabad, oaspetele 
român a fost condus de A. A. Ho- 
velda, primul ministru al Iranului, 
A. Alikhani, ministrul economiei na
ționale, H. Zahedi, ministrul agricul
turii, A. Madjid, ministrul produse
lor agricole, alte persoane oficiale.

Dezvoltarea învățămîntului
superior minier

Conî. ing. Ilie CONSTANTINESCU “ 
prorector, secretarul comitetului de 

partid al Institutului de mine

ex-

o-

acestei 
forma-

stăpînilor 
or subso-

lichidarea 
se impunea 
corp de specialiști 

capabili să Iacă laț^ dezvol-
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Invățămîntul superior mi
nier din tara noastră cunoaș
te o mai mare dezvoltare abia 
in anii puterii populare. Pină 
la 23 August 1944 nu se pu
tea vorbi despre un aseme
nea învătămînt datorită sla
bei dezvoltări a industriei 
miniere. Regimul democrat- 
popular a moștenit o industrie 
minieră înapoiată a cărei ca
racteristică o constituia
ploatarea prădalnică, nerațio- 
nală, in interesul 
de mine, 
lului.

Pentru 
moșteniri 
rea unui

tării ulterioare a industriei 
extractive. Realizarea acestui 
deziderat impunea luarea de 
măsuri corespunzătoare pen
tru dezvoltarea învățămintu- 
lui superior minier și lega
rea lui de necesitățile prac
tice.

In cadrul acestor măsuri, 
în toamna anului 1948, a luat 
ființă Institutul cărbunelui în 
Petroșani, translormînd Valea 
Jiului înlr-un centru univer
sitar. Aici se asigură studen
ților o pregătire multilaterală.

Situat în imediata apropie
re a exploatărilor miniere, 
studenții au posibilitatea încă 
din timpul anilor de studen
ție să se familiarizeze cu 
munca în subteran, să cu
noască metodele de muncă și 
condițiile în care vor lucra 
după terminarea studiilor

Tradițiile revoluționare ale 
luptei minerilor pentru obți
nerea unor condiții mai
menești de viață, pentru eli
berarea socială și națională 
este mereu ' * amintirea
celor de azi. munca pli-

mineralogie.

Foto : I. KISS

nă de abnegație, ce se des
fășoară aici constituie pen
tru întreaga studențime a 
institutului un important fac
tor de educație comunistă.

Un moment semnificativ în 
viata institutului l-a consti
tuit concentrarea în 1957 a 
întregului învătămînt supe
rior minier din tară in Valea 
Jiului, fapt care duce la ușu
rarea muncii studenților și a 
cadrelor didactice care aveau 
sub ochii lor realizările prac
tice ale acestui important 
bazin minier.

Ca urmare a concentrării 
întregului învătămînt superior 
minier la Petroșani, cele două 
secții ale institutului se trans
formă îri Facultate de exploa
tări miniere și respectiv Fa
cultatea de electromecanică 
minieră, in momentul de fa
tă avem de asemenea secții 
de preparare a cărbunilor și 
minereurilor, de topografie, 
precum și secții de subingi
neri.

ÎNCEPUTUL
in rvjiijua 

tării noastre 
cialism industria extractivă producă
toare de materii prime pentru in
dustria grea și cea constructoare de 
mașini, trebuia să asigure numeric 
și calitativ un corp tehnic de totală 
încredere, plin de elan și hotărît să 
muncească cinstit și neobosit pentru 
crearea, consolidarea și dezvoltarea 
industriei socialiste româneșt'. Tre
buia să se nască o intelectualitate 
dornică si capabilă să ridice știința 
și tehnica românească pe culmi încă 
nr- :sate.

Pentru pregătirea 
nen mineri, de tip 
litatea „exploatarea 
neral" a fost aleasă 
centrul minier care și-a dat cel mal 
mare tribut in truda pentru smulge

rea din adincuri a bogățiilor mine'ale 
natura le apără cu toată

trecerii revoluționare a 
de la capitalism la st>-

viitorilor ingi- 
nou, în speri a- 
cărbunelui mi- 
Valea Jiului —

dintre cei de azi au fost 
activi ai greutăților începu- 
condițiile rămase de la re-

pe care 
cerbicia.

Putini 
martori 
tului in
gimul abolit

Pentru organizarea și conducerea 
Institutului cărbunelui. Ministerul 
Minelor de atunci s-a adresat direct 
Politehnicii din Timișoara și subsem
natului pentru a contribui la înfi
ințarea Institutului in Petroșani. Păs
trez cu deosebită prețuire scrisoarea

ologrală prin care eram insâicinat 
cu această mare și grea misiune, 
dar totodată maxima distincție acor
dată activității mele.

Cu ajutorul organelor de partid și 
obștești locale, cu greu s-au putut 
obține din sărăcăcioasa moștenite 
burgheză : o fostă locuință de direc
tor pentru local didactic, remiza și 
grajdul acesteia pentru cantină și 
clădirea din curtea popicăriei pentru 
cămin. Ulterior s-a obținut o parte 
din complexul actualei Scoli gene
rale nr. 4 în care s-a amenajat can
tina și căminul studențesc. După a- 
menajarea acestor localuri, cu un 
corp didactic ales dintre inginerii de 
frunte ai exploatărilor din bazinul 
Văii Jiului și folosind baza materială 
a laboratoarelor de la exploatări, la 
Începutul lunii decembrie 1943. și-a 
început activitatea Institutul Cărbu
nelui din Petroșani, cu trei arii de 
studii.

Studenții anului I au fost recru
tați prin examen de admitere, iar 
cei din anii II și III selecționați din 
absolvenții anilor II și III ai școlii 

subingineri existentă la acea dată 
Petroșani, iar in parte transfe-

de 
In

Proj. VASILE POBORAN
I.M.P. Petroșani

(Continuare in pay. a 3-a)

înființai in anul 1948, Institutul de 
mine din Petroșani împlinește două 
decenii de activitate rodnică, în cel 
mai important bazin carbonifer al ță
rii — Valea Jiului. Expresie a grijii 
partidului pentru dezvoltarea invă- 
țamintului superior, pentru dezvolta
rea permanentă a industriei noastre. 
Institutul de mine reprezintă un sim
bol al instruirii practice, al legătu
rii dintre învătămînt și producție.

Prin munca plină de răspundere a 
celor care au pus bazele institutului 
s-a reușit ca in scurt timp să ciștige 
un prestigiu binemeritat. Din primele 
promoții de absolvenți ai institutului 
s-a format nucleul de specialiști cu 
care s-a pornit la dezvoltarea pro
ducției extractive romanești.

Astăzi absolvenții lucrează cu mul
tă competentă atit în țară cit și în 
diferite organisme internaționale sau 
conduc unități miniere sau de cer
cetări.

Printre primii absolvenți se numă
ră tovarășii Bîrsan N. Traian, minis
tru adjunct al minelor. Roman Petru 
— director general al Combinatului 
carbonifer, Constantinescu N. Ilie — 
prorector al Institutului, Mihuț 
Gheorghe — șeful serviciului plani
ficării din cadrul combinatului car
bonifer, Mogyoroși C. Emeric șei

serviciu producție, Chirimbu Matei 
— șef serviciu topografie din cadrul

P. MUNTEANU
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sosire, pe aeroportul Băneasa, 
de fată tovarășii Hie Verdel, 

Janos Fazekas, Iosif Banc, 
gănescu, Manea Mănescu, 
Gaston Marin, miniștri, si 
soane oficiale.

A fost prezent 
Vaziri, însărcinat 
terim al Iranului

Emil Dră- 
Gheorghe 
alte per-

Motamed-Yahya
cu afaceri ad-in- 
la București.

(Agerpres)

★

La invitația Excelentei Sale, dom
nul Amir Abbas HoVeida, Primul 
ministru al Iranului, Excelenta Sa, 
domnul Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România a fă
cut o vizită de prietenie in Iran în
tre 2 și 6 noiembrie 1968.

In timpul șederii la Teheran, pre-

(Continuare in pay. a 4-a)

ANIVERSAREA MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunarea festiva din
La Casa prieteniei româno-sovie- 

tice din Capitală a avut loc, miercuri 
după-amiază, adunarea festivă orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliul Central al 
Uniunii Generale al Sindicatelor, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliul General A.R.L.U.S. și 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, cu prilejul celei de

A XXIV-a sesiune
a

popular municipal
Ieri după-amiază, in sala clu

bului C.C.V.J. a avut loc cea de-a 
XXIV-a sesiune a Consiliului popu
lar municipal Petroșani. La lucră
rile sesiunii, in afara deputaților, 
au mai participat in calitate de 
invitați președinții consiliilor popu
lare orășenești și comunale, ju
riști, președinții comitetelor sindi
catelor, conducători de întreprin
deri și instituții, cadre de condu
cere și medici din unitățile sani
tare. A luat parte, de asemenea, 
tovarășul Ramba Mircea, vicepre
ședinte al Consiliului popular ju- 
dețan, și reprezentanți ai Direc
ției sanitare județene.

La primul punct al ordinei de zi, 
sesiunea a dezbătut proiectul legii 
de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, pe baza unui 
material prezentat de către tova
rășul LAZĂR DAVID prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid, 
președintele Consiliului popular 
municipal. Sesiunea a desemnat 
o comisie care a centralizat pro
punerile făcute pe marginea pro- 
iectului de lege, urmînd să înain
teze aceste propuneri forurilor su
perioare.

In continuare, sesiunea a dez
bătut Raportul asupra preocupării 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare pentru asigurarea asis
tenței sanitare a populației pe a- 
nul 1968 și măsurile ce se impun 
in vederea îmbunătățirii acestei ac
tivități, în lumina documentelor 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
prezentat de tovarășul BLAJ TRA
IAN, prim vicepreședinte 
siliului popular municipal, 
dezbaterilor, sesiunea a 
hotărîri corespunzătoare.

a 51-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Fundalul scenei era dominat de 
portretul lui Vladimir Ilici Lenin, în
cadrat de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
U.R.S.S. Era înscrisă urarea: ..Tră
iască a 51-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie".

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Bodnaraș, Vasile Vîl
cu, Iosif Banc. Dumitru Popa. Mi
hail Roșianu. președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Ton Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
general-locotenent Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Larisa Munteanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ecaterina Stancu. directoarea 
Uzinelor textile „7 Noiembrie", Ion 
Radu, maistru matrițer la Uzinele de 
mașini electrice, Coralia Pîrvănescu, 
studentă în anul IV la Facultatea de 
filozofie a Universității București.

In prezidiu au luat loc, de ase
menea, A. V. Basov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, S. M. 
Butusov, ministrul gospodăriei cornii-

Capitala
nale a R.S.F.S.R. conducătorul de
legației Asociației de prietenie so- 
vieto-române, care se află în tara 
noastră cu acest prilej.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători ai unor orga
nizații centrale și obștești, persona
lități ale vieții științifice și cultu
rale, oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene. zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine.

La adunare au Tual parte șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditat! 
la București și alți membri ai cor
pului diplomatic. Au participat, de 
asemenea, membrii delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-române care 
ne vizitează tara.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Cosma.

Despre cea de a 51-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a vorbit
Vîlcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

A luat apoi cuvîntul A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. (Agerpres)

tovarășul Vasile

TELEGRAMA
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Secretar General al ComitetuluiCentral al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Repu

blicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEXE! NIK2-LAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste
MOSCOVA

al Con- 
In urma 
adoptat

Deschiderea, 
Universitafii
Marli, după amiază, a avui 

loc la Casa de cultură festi
vitatea deschiderii cursurilor 
Universității \ muncitorești.

La deschidere □ participat 
tovarășul Lrtzăr David, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de pqrlid, președintele 
Consiliului popular provizoriu 
al 
Au 
lorii 
din Valea Jiului, 
cursurilor 
liilor de conducere a unlver- 
siiălll. cursant!

Tovarășul inginer Cava Se-

municipiului 1 Petroșani, 
lost prezent i direc- 

cluburilor muncitorești 
secretarii 

și membrii const-

cursurilor
muncitorești
ver, membru al Consiliului 
municipal al sindicalelor a 
vorbit despre scopul și impor
tanta Universității muncito
rești in ridicarea nivelului de 
cultură generală șl tehnică al 
cursantilor. A prezentat tema
tica generală a cursurilor.

La încheierea (estivllulii a 
luat cuvlnlul low l azăr Da
vid. scoli nd in evidentă Ini
tial i\ a lăudabilă a conducerii 
Casei de cultură pentru orga
nizarea acestor cursuri, a că
ror utilitate se va vedea In 
ridicarea nivelului de cultură 
al celor care le frecventează

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stal și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru personal, vă transmi
tem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri ale 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, poporului frate sovietic, un 
tovărășesc salut și calde felicitări cu prilejul celei de-a 51-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Revoluția din Octombrie eveniment de însemnătate crucială 
— a inaugurat o nouă eră în istoria omenirii, ora revoluțiilor proletare, 
a trecerii de la capitalism la socialism, a însuflețit proletariatul, ma
sele de oameni ai muncii de pretutindeni la lupta pentru înfăptuirea 
idealurilor de eliberare națională și socială, pentru pace și prietenie 
intre popoare.

Poporul roman se bucură din toată inima de realizările remarca
bile obținute de poporul sovietic, sub conducerea Partidului său Co
munist, în construirea societății comuniste, în dezvoltarea continuă a 
economiei, științei, tehnicii și culturii, în ridicarea nivelului de trai, 
considerindu-le o contribuție din cele mai importante la întărirea siste
mului mondial socialist, a forțelor progresului și păcii.

C.C. al P.C.R., Consiliul do Stat, guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român, dau o înaltă prețuire prieteniei tradi
ționale și alianței frățești româno-sovietice, bazate 
țelurilor și orînduirii sociale, pe 
ternaționalismului socialist.

Ne exprimăm convingerea 
dintre Partidul Comunist Român 
lice, dintre Republica Socialistă 
vietice Socialiste se vor dezvolta continuu, 
noastre, al unității țărilor socialiste, mișcării comuniste internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Cu prilejul aniversării Marelui Octombrie vă urăm dumneavoas
tră, dragi tovarăși, întregului popor sovietic noi si mari succese în ope
ra do edificare a societății comunisto.

pe comunitatea 
principiile marxism-leninismului și in-

că relațiile de colaborare multilaterală 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovie- 
România și Uniunea Republicilor So

in interesul popoarelor

CEAUȘESCU 
al Comitetului Central 
Comunist Român 
Consiliului de Stat al

NICOLAE
secreta'- general 

al Partidului 
Președintele

Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
P ședințele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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Vioțo organizațiilor noas
tre de partid continuo so be 
dominată de tw eveniment 
de o deosebită însemnătate 
— adunările $i conferințele 
pentru dări de seamă și o- 
legeri Acțiunea de pregăti
re fi desfășurare a adu trân
ta r si conferințelor de port’d 
*•© dovedit înco © dată un 
prilej vohxoi de întărire con
tinuo a rolului conducător 
ol organizațiilor dc partid, 
de dezvoltare o democra'iei 
interne de partid, de creș
tere o răspunderii comuwis 

foto de sarcinii» ce 
revin in mobilizarea oameni
lor muncii din unitățile eco
nomice și socioJ-culf u’cxl»? Io 
obținerea unor reolitări cil 
moi însemnate ir. inlcptuî- 
reo sarcinilor trasate dc 
pertid.

Ceea ce caracter.zeară a- 
dunorile și conferințele de 
olegeri, desfășurare pîrvă o- 
cum in municipiul nostru, 
este spiritul analitic de Iu-
cru al dezbaterilor, malta 
răspundere o comuniștilor 
fotă de problemele puse in 
drscuție, ceea ce o prilejuit 
elaborarea unor măsuri va
loroase in vederea întăririi 
forței de mobilizorc c orga
nizațiilor de oartid. a Sn- 
fiuenfei lor politico-educative 
in rindul colectiveloi pentru 
atingerea unor obiective ma
jore, mult superioare celor 
din trecut.

Relatările ce urmează o- 
testă cu prisosință însemnă
tatea deosebită a adunări
lor și conferințelor de ale
geri asupra ridicării la un 
nivel superior a întregii ac
tivități a organelor și orga
nizațiilor de Daitid.

Pentru creșterea 
eficientei muncii de partid

Cu satisfacția unor valoroase în
făptuiri conferința organizației de 
partid de la Fabrica de fibre artifi
ciale «Visează" Lupeni a trecui in 
revistă bilanțul rodnic al muncii de
puse de filatori în primele nouă luni 
ale anului. In urma măsurilor de or
ganizare superioară a producției și 
muncii, a strădaniilor întregului co
lectiv în frunte cu organizația de 
partid a crescut producția și produc
ții itatea muncii, a lost ridicată con
tinuu eficienta economică teducindu- 
s<* dotatiile de la buget. întregul 
spor de producție — 7 700 kg fire de 
mătase. 9 600 kg sfoară viscoză și 
65 000 kg sulfura de carbon toate 
acestea iosemnind o depășire de 1 431 
mii lei fată de sarcinile de plan la 
producția marfă vindută și încasată 
și 1 065 mii lei economii la prețul 
dc cost — a lost obținui pe seama 
creșterii productivității muncii De
pășirea cu 3.6 la sulă a randamen
tului planificat înseamnă obținerea 
unei producții suplimentare, de că
ite fiecare salariat, de peste 1 200 
k-i

Cu aceUe inimoase realizări, co- 
kctiv'u] de ia . Viscoza" a înscris 
un salt calitativ pe calea rentabili
zării economice a întreprinderii. Sub 
Înhumarea competentă a comitetului 
•k partid al fabricii, organizațiile de 
bâză și-au îmbunătățit activitatea, 
și-au perfecționat metodele de mun- 
•'<. contribuind la dezvoltarea simțu
lui de răspundere ai fiecărui comu
nist. al fiecărui salariat fată de sar
cinile profesionale. In aceasta con- 
slă secretul reușitei. Preocupați con
tinua de cerința primordial' — ren
tabilizarea întreprinderii — <obui»ș- 
Iii au știut să găsească căile cele 
mai utile pentTu folosirea la maxi
mum a întregului potential tehnic 
și uman de care dispune Tabrica.

Din darea de seamă, precum și din 
rkzbalerUe participantilor la discu- 
1» a reieșit dorința colectivului de 
a nu se mulțumi cu stadiul în care 
eu ajuns cu rentabilizarea întreprin
derii Fabrica dispune de însemnate 
rezerve neulilizai? încă pe deplin. 
Muncitorii dispun de o mare capa- 
(itate d-’ dăruire. In repetate rin- 
dnri au fost amintiți prinlr*1 frorîa- 
ș« fabricii muncitori ca Ascute Ni- 
cotae. Fence© Aron. Maghiar Matei, 
Drâgbici Călina, Ciurtea Ana Mo- 
rc-SM Valeria Tascău Petru. Nico- 
laescu Toma și alții, al căror aport 
a contribuit in mare măsura la spo
rirea producției.

Printr-o continuă mobilizare a tor
te lor. prin utilizarea mai rațională 
b otilajelor. reducerea cheltui eliloT 
de producție, se pot obține rezultate 
W mai Inimoase, astfel ca in amil

Gospodărirea cartierului 
in dezbaterea comuniștilor

Din dezbaterile adunării generale 
pentru daiea de seamă și alegeri a 
organizației de bază din cartierul 
Aeroport — Petroșani, a reieșit că 
în centrul preocupării comnnrșfiteT 
ecestel organizații au stat îndeosebi 
aspecte ale conviețuirii sociale ânLre 
locuitorii noului cartier. Tn discuțiile 
for, participant! la adunare au insis
tai, de asemenea, asupra nemulțumi
rilor locatarilor — pe deplin justi
ficate — datorate neajunsurilor ce 
mal persistă in gospodărirea fondu
lui locativ. în funcționarea centrale
lor termice. în asigurarea iluminatu
lui public etc. Numeroase reclama-

SPIRIT ANALITIC PROFUND
DEZBATERI CREATOARE

- ----------4- --- ■ —..-........-...........

în adunările și conferințele 
organizațiilor de partid

Duminică dimineața. 217 delegați 
ai organizațiilor de bază de la mina 
Aninoosa au fost prczenti în sala 
clubului din localitate pentru a par
ticipa le lucrările conferinței de 
partid Aceasta a constituit prilejul 
linei analize temeinice, profunde a 
muncii desfășurate dc comuniști pen
tru fljobilizaroa colectivului la rea
lizarea sarcinilor economice.

In darea de seamă prezentată dc 
toi Her Dumitru, se arată că în a- 
ccsl an minerii din Aninoasa au ex
tras peste prevederile planului 11200 
tone cărbune productivitatea mun
cii a lost depășită cu 40 kg/post. la 
lucrările de investiții, sarcinile va
lorice au fost depășite cu 650 000 lei, 
iar consumul dc material lemnos a 
fost cu -1 mc mai mic decit cel pre
văzut. Pentru aportul adus la aceste 
succese s-au citat brigăzile conduse 
de minerii Nicoară Traian. Cristea 
Aurel. Hegheduș Dănilă, Gabos Ale
xandru și Roman Petru.

1969 să se poată renunța definitiv 
ia dotatiile de la buget, iar fabrica 
să realizeze beneficii. La măsurile 
ce trebuie întreprinse in acest scop 
s-au referit pe larg. în cuvîntul lor. 
participantu Ia dezbateri. Astfel, to
varășul A'asile liie. inginerul șef al 
fabricii, a arătat că, pentru a se 
realiza o producție sporită și de ca
litate superioară este necesar ca a- 
lenlia comitetului de partid nou a- 
les să se îndrepte înspre ridicarea 
necontenită a calificării muncitori
lor aceasta fund de altfel și o con
diție de a face fată în viitor — du
pă modernizarea fabricii — cerințe- 
lor profesionale ce se vor impune 
prin dotarea secțiilor cu utilaje mo
derne si de capacitate sporită. To
varășii Farkaș Tiberiu — șefnl sec
ției chimice. Dabu Florian — sndor. 
Farkas Erna — maistru principal, 
fancu Aurelia Berhez Maria, ing. 
Tatulîd Rodica și alti vorbitori, s-au 
referit la măsurile ce trebuie între
prinse pentru creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor, peotru asigu
rarea unei aprovizionări operative 
cu piese de schimb, întărirea disci
plinei in muncă, creșterea calității 
producției, lărgirea tematicii dc stu
diu privind descoperirea de noi re
zerve interne și alte probleme de 
mare importanță pentru dezvoltarea 
fabricii. Tovarășul Trimie Cîmpean, 
președintele comitetului de direcție 
al fabricii, a subliniat că, sub îndru
marea noului comitet de partid ales 
este necesar să se elaboreze noi mă
suri. să se inițieze acțiuni cit mai 
rodnice pentru creșterea în continua
re a eficientei economice a fabricii,

Tn încheierea dezbaterilor confe
rinței a luai cuvîntul tovarășul Ne
grul Clement, secretar al Comitetu
lui municipal de partid Petroșani, 
care a apreciat eforturile depuse de 
colectivul fabricii pentru sporirea 
producției și rentabilizarea economi
că. Rezultatele obținute în cele nouă 
luni ale anului — a spus vorbitorul 
— se datoresc muncii tuturor comu
niștilor care au știut să mobilizeze 
mesa de salariati alături de ei. Ele 
își au izvorul în modul cum comi
tetul de partid al fabricii a Știut să 
organizeze și să îndrume adtrvi la
lea comuniștilor In viitor atenția 
comitetului de partid a biroului or
ganizațiilor do bază și a comuniști
lor trebuie îndreptată spre întărirea 
oontisuă a vieții interne de poTtid. 
Bilanțul de astăzi dovedește pe de
plin marile posibilități ale colectivu
lui de filatori care, prin eforturi stă
ruitoare, trebuie și poale să obțină 
rentabilizarea economică deplină a 
fabricii.

I. MUSTAȚA

ții — au spus vorbitorii — rămîn 
an de an neseluticmate. Pe scările 
unor blocuri zac uitate corpuri de 
calorifere,- nemontarea lor la timp a 
determinat spargerea conductelor în 
timpul iernii. Comisiile de locatari, 
recent constituite, nu au intrat in 
deplinătatea atribuțiilor lor. Activi
tatea acestora se rezumă doar la... 
activitatea unui singur om — împu
ternicitul care încasează chiriile. Iar 
atunci cind, totuși, comisia adresea
ză I.G.L.-u]ui nemulțumirile unor lo
catari, conducerea întreprinderii nu 
le ia în seamă, considerînd, proba
bil, că odată încasate chiriile, sint

Realizările amintite își află expli
cația in perfecționarea muncii do 
partid în ansamblul ci, îmbunătățirea 
exercitării dreptului dc control, ceea 
ce a determinat conducerea minei să 
la măsuri de organizare rațională a 
procesului de producție, întărirea 
răspunderii inginerilor, maiștrilor și 
tehnicienilor fală de desfășurarea 
procesului de producție. Pentru a 
cuprinde mai bine locurile de mun
că și a îndeplini rolul de conducător 
politic a fost acordată atenție sporită 
primirii de noi membri, organizația 
de partid a minei înlărindu-se cu 
117 noi membri.

In cadrul conferinței, unul din nea
junsurile care au făcut obiectul cri
ticilor a fost neritmicitalea extrage
rii producției. Sarcinile de plan ale 
exploatării au fost Tealizate lună de 
lună. Dar realizarea s-a făcut, de 
regulă, pe seama asaltului din ulti
mele zile ale decadei a treia. Unele 
colective, cum o cazul sectoarelor 
IV. II și I, au rămas sub plan în 
cite I—4 luni din atest an. Mai multi 
participant! la discuții intre care to
varășii Costinaș Virgil, Niță Eugen, 
Caprîțescu Cornel. Merență Vosile, 
Ța cu Gheorghe și Feier Gheorghe 
au accentuat asupTa necesității ca 
să fie îmbunătățită aprovizionarea 
brigăzilor cu materiale, vagonete și 
scule, ca pușcarea fronturilor să fie 
judicios eșalonată. S-a arătat că rit
micitatea a avui de suferit și din 
cauza numeroaselor defecțiuni în 
transport. nerespertării programului 
de lucru, numărului ridicat de absen
te — 3 200 - motivate și nemolivale.

Alît darea de seamă cit și unii

DE VEGHE PERMANENT
LA SANÂTATEA OAMENILOR

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bază de la Spitalul unificat Petro
șani s-a desfășurat sub semnul mă
surilor mobilizatoare reieșite din 
studiul privind starea de sănătate a 
populației, perfecționarea organizării 
rețelei sanitare și îmbunătățirea a- 
sistenței medicale în tara noastră, 
dezbătut in PlenaTa Comitetului Cen
tral al Partidului 'Comunist Român 
din 24 octombrie a. c.

Analizindu-și activitatea desfășu
rată de-a lungul unui an do zile, 
comuniștii din cele peste 30 de u- 
nități sanitare aparținătoare Spitalu
lui unificat Petroșani au raportat cu 
mîndrie o serie de rezultate bune 
pe linia îmbunătățirii asistentei me
dicale in Valea Jiului. Cîtcva cifre 
sirrt concludente în acest sens: da
că în aceeași perioadă a anului tre
cut s-au efectuat 5 560 internări cu 
101 597 zile spitalizare, 2 117 inter
venții operatorii, 207 212 consultații 
în policlinică și în circumscripțiile 
sanitare, anul acesta s-au efectuat 
5 835 internări cu 107 126 zile spi
talizare. 2 511 intervenții operatorii. 
294971 consultații în policlinică și 
în ’circumscripțiile sanitare.

Aceste realizări obținute de ace
lași număr de cadre medico-sanilare, 
«dovedește volumul sporit de muncă 
dopns în acest an de medicii și de 
personalul medin, dovedește înalta 
lor oonștiintă profesională.

Darea de seamă prezentată în fata 
adunării generale, cit și participan

soluționate loale problemele cartie
rului. Pentru înlăturarea acestor nea
junsuri, noului organ ales îi revine 
sarcina de a interveni cu mai multă 
promptitudine și stăruință la condu
cerile unităților din municipiu, .pen
tru a se asigura condiții cît mai op
time de locuit oamenilor din cartier.

De asemenea — a arătat adunarea 
generală — noului organ ales îi re
vine ca sarcină .primordială să ac
tivizeze toți comuniștii în mobiliza
rea locuitorilor acestui modern car
tier la acțiunile de bună gospodări
re și înfrumusețare, la întărirea spi
ritului de răspundere.față de păstrarea 
fondului localiv și realizările gos
podărești, precum și 5n vederea înce- 
fătenirii unor relații civilizate de 
conviețuire între locatari.

Caro! ANDRAȘ 
pensionar — Petroșani 

vorbitori, printre »ic delegații Gbi- 
oancă Victor, David Ioan, Dumilraș 
Ioan și Cristea Anrol s-nu referit In 
faptul că ni|mni in acest an. minei 
Aninoasa i ș-au rebiital 27 500 tone 
cărbune din cauza depășirii procen
tului admis dc șist vizibil. Calitatea 
cărbunelui extras, alegerea șistului 
in abataje n-a constituit o preocu
pare permanentă a tuturor brigăzâ- 
Iot. Concluzia care s-a impus în 
conferință este că organizațiile de 
baza, comflețul de partid să îndrume 
cu mai multă răspundere conducerile 
tehnice ale sectoarelor pentru a 
crea condiții, care să faciliteze extra
gerea unei producții do calitate co
respunzătoare.

In amu viitor, comparativ cu 1968, 
sarcinile colectivului minei Aninoa- 
sa cresc; cu 80 000 tone la produc
ția extrasă productivitatea muncii 
urmînd să sporească cu 57 kg căT- 
bune pe post; prețul de cost se pre
conizează a fi redus cu 255 000 leL 
Sarcini posibil de realizai, ou arătat 
delegații Bănică Mihai, Nogy Bngen. 
Jlicn Marin, Kvrta losli, «Cernita A- 
lexandrn și Moldovan loan; aceasta 
impune însă un sail calitativ în ac
tivitatea tuturor organizațiilor de 
partid, sirdicot și U.T.C.. a comite
tului de partid, întărirea muncii po
litice îndeosebi prin ridicarea la un 
nivel mai înalt a desfășurării învă- 
lămintului de partid, evitării fluctua
ției membrilor de partid de la ud 
schimb la altul.

In încheierea discuțiilor a luat cu- 
vintul Iov FURDUI GHEORGHE, se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani. Conferința de partid 

ts la discuții au subliniat rezulta
tele bune obținute, au luat atitudine 
fermă fată de unele lipsuri care au 
mai existat pe alocuri, au făcut pro
puneri concrete pentru continua îm
bunătățire a muncii de ocrotire a 
sănătății oamenilor, pentru perfecțio
narea organizării rețelei sanitare în 
Valea Jiului.

La 'dezvoltarea asistentei medicale 
în Valea Jiului, la 'creșterea acce
sibilității populației la asiȘtenla sa
nitară, și-nu adus contribuția marea 
majoritate a medicilor comuniști, în 
fruntea cărora s-au. situat tovarășii 
Mihai Martinovich Dumitru lonită. 
Erik Schejkcr. Elice Eșanu, Andrei 
Huna, Nicolae Scărlătoiu și alții.

In cuvîntul lor, multi participant! 
la discuții, printre care lonită Dumi
tru. Martin Virgil, David Gheorghe, 
Marinaș Dragoș, Radu Ionel, s-au 
referit la necesitatea acordării unei 
atenții mai mari bețiilor profesionale, 
depistării cauzelor care le generea
ză, preînlîmpinării lor, reducerii 
morbidității cu incapacitate tempora
ră de munefif precum și îmbunătăți

Obiectiv principal
în alimentația

Pe marginea dării" de seamă pre
zentată de către secretarul organi
zației dc bază, Ghițan Dumitru, în 
adunarea generală de alegeri a orga
nizației de partid din cadrul T.A.P.L. 
Petroșani, an discutat 'un mare nu
măr de comuniști, sintetizînd în cu- 
vintui lor, în spirit critic și auto
critic, princițwlele carențe din acti
vitatea unităților T.A.P.L. Lipsurile 
ce au persistat in unitățile T.A.P.L. 
au dus la nerealizarea sarcinilor de 
plan pe primjble noiiu limi ale anului 
in curs, ntit la aprovizionare cit și 
la desfacere,au dus la depășirea cu 
423 000 lei â cheltuielilor de circu
lație, la ner^alizaren beneficiilor pla
nificate. au genera^ in ultimă instan
ță, nemulțumirea, în repetate rlnduri, 
a 'consumatorilor.

Numitor comun ’Dl activității sub 
posibilități a. unitălilOT T.A.P.L., sub
liniat de majoritatea participantilor 
la discuții, a Tost starea indisciplina- 
ră, care s-a întins ca o plagă de sus 
în jos, cuprinzînd aproape în tola- 

se prezintă cu un bogat bilanț de 
realizări — a arătat vorbitorul. Re
partizarea mai judicioasă a forțelor 
partidului la locurile de muncă ho- 
lărîtoare, îmbunătățirea și perfecțio
narea continuă n Stilului do muncă 
a organizațiilor de partid a creat 
condiții și un climat favorabil exer
citării dreptului do control, dezvoltă
rii criticii și autocriticii, n demo
crației interne de partid. După ce 
a felicitat colectivul minei pentru 
rezultatele bune obținute, Iov. Fur- 
dui s-a oprit asupra sarcinilor ce re
vin comuniștilor. Inlnror salariaților 
exploatării de a îmbunătăți calitatea 
cărbunelui și a extrage în mod rit
mic producția Atenție sporită va 
trebui acordată aprovizionării tehni- 
co-materiale a brigăzilor, respectării 
ii strictețe a N.TS.-ului. întăririi 

disciplinei in producție. Se impune 
să creasoă exigenta și combați vita- 
tea fată do abateri, să se creeze o- 
pinie de masă împotriva celor indis- 
cipjinați. Vor trebui luate astfel de 
măsuri politioo-orgnnizatorice 'care să 
asigure realizarea în bune condiții 
■a saroinilOT de plan drn acest an, 
cît și din anul 1969.

Comitetul de partid nou ales să 
se preocupe do îmbunătățirea stilu
lui și metodelor do muncă, iar in 
conduceroa muncii de primire să se 
acorde deosebită grijă caTilăților mo
rale si profesionale ale celor ce so
licită să fie primiți. Va trebui îm
bunătățită activitatea în ceea ce pri
vește îndrumarea organizafiDoT de 
masă, educarea comunistă a tinere
tului, organizării timpului Tiber al sa- 
larialilor. Fiecare comunist, fiecare 
organizație de 'bază 'de la mina A- 
ninoasa trebuie să-și sporească apor
tul la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid în vederea ridicării pe o 
treaptă superioară a .întregii activi
tăți-

★
Ca secretar al comitetului de partid 

a fost reales tov. 'Her Dumitru.

Francisc VETRO

rii asistenței medicale de urgență,
Luind cuvîntul în încheierea adu

nării generale de dare de seamă și 
alegeri a organizației de la Spitalul 
unificat Petroșani, tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani a a- 
prcoial activitatea depusă de întreg 
personalul medico-sanitar, a dat indi- 
oafii prețioase privind îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății oamenilor muncii 
— sector deosebit de important al 
vieții noastre sociale. Vorbitorul a 
recomandat comuniștilor prczenti la 
adunare să privească cu mai multă 
răspundere înalta .misiune — de cin
ste și onoare pe cere o au — misiu
ne care incumbă nu numai o înaltă 
pregătire profesională, dar și multă 
omenie, dragoste pentru om, pasiune 
de a-i apăra sănătatea și viata; să 
acorde o atenție deosebită preveni
rii și combaterii bolilor profesionale, 
să-și bazeze întreaga activitate de 
ocrotire a sănătății pe o solidă do
cumentare și organizare științifică.

D. GHFONEA

publică — 
satisfacerea 
exigentelor 
consumatorilor
lliate pe lucrători tineri, proaspeți 
absolvenți ai școlilor comerciale.

Nu puține au fost cazurile cind 
unii ospiîtari, barmani, 'gestionari 
chiar — an spus comuniștii Ceaușu 
Constantin, ’Gaspar Ana, Dieș Hon. 
Scoroșan Constantin, au comportări 
nedemne, de indiferență fată de 
consumatori.

In majoritatea unităților T.A.P.L.

Etalonul de apreciere a muncii 
colectivului I. 6. L. — calitatea 

întreținerii fondului locativ
In fldnnnro© generală de dare do 

seamă și alegeri a organizației de 
bază din cadrul I.G.L. Petroșani a 
reieșit că, pe primele 9 Ioni ale a- 
nulul, planul global de producție pe 
întreprindere a Tort realizat in pro
porție de 100,9 la sută Totodată s-o 
subliniat și lapt-il că la nrtrvitățilo 
de bazu ale întreprinderii nu au fost 
Tealizați indicatorii de plan. Bună
oară planul privind prestările de 
servicii pentru populație o fost rea
lizat doar intr-o proporție de Bl la 
sulă la serviciile windustriole (dor© 
tizfiri și dc/infeclHȚ si 80 la srrtă la 
construcții montaj, reparații capitale 
proprii șl pentru terii. Adunarea a 
relevat că aceste rezultate slabe din 
activitatea economică a întreprinde
rii se explică și prin faptul că orga
nizația de partid, în frunte cu biroul 
ei, nu a analizat starea de lucruri 
existentă și nu a luat măsuri la 
timp pentru înlăturarea deficiente
lor.

fn cursul dezbaterilor s-a arătat că 
biroul organizației de bază nu a nia- 
nifrstat o suficientă preocupare pen
tru reducerea pierderilor de produc
ție, pen'tTu întăriTca disciplinei. De 
asemenea, nu a existat o opinie de 
masă și nu s-ati luat măsurile cores
punzătoare pentru reducerea -număru
lui de învoiri și a concediilor fără 
plată precum și pentru rnlfîturarea 
definitivă n absentelor nerootivnte.

Una din problemele căreia i s-a 
acordat o mare alenlie de adunarea 
generală a fost iDlrelinerea și repa
rarea fondului locativ, proprietate de

Disciplina — nu numai 
o condiție, ci și un 

rezultat al procesului 
educativ din scoală 

9

Adunarea de dare de seamă și e- 
legeri a comuniștilor de la Grupul 
școlar minier din IPetroșani a dezbă
tut modul în care au fost îndepli
nite sarcinile de răspundere ce revin 
școlii în formarea noilor cadre de 
tehnicieni, maiștri Și muncitori califi
cați. S-a evidential cu aoest prilej 
că in școală există o organizație de 
•partid puternică, oare a muncit cu 
stăruință pentru mobilizarea colecti
vului de cadre didactice și a elevi
lor în vederea obținerii unor rezul
tate cît mai bune în procesul in- 
structiv-educaliv. Este semnificativ 
•în acest sens că, din numărul total 
al elevilor promovați în anul școlar 
1967—1968. un procent dc 70 la sută 
a oblinut medii mai mari de 7. To
tuși, în cadrul grupului școlar minier 
s-au manifestat și unele deficiente.

Darea de scamă a comitetului de 
partid prezentată adunării generale, 
•discuțiile care au urmat, s-au axat 
asupra cauzelor acestor deficiențe, 
asupra măsurilor ce trebuie între
prinse pentru înlăturarea lor. pentru 
ridicarea procesului instructiv-educa- 
tiv la nivelul exigentelor puse de 
partid în fata școlii. Una din pro
blemele asupra căreia s-a concentrat 
atenlia participantilor la dezbateri a 
fost întărirea disciplinei în școală. 
Din discuțiile tovarășilor Vasilțun I., 
Meiuș Gh.. Laszlo Șt., Simota C„ A- 
dam L, Popa A . Sleizingher E„ Mar
cau C., Avrintescu Gh, s-a desprins 
concluzia că în școală se semnalea
ză încă multe acte de indisciplină. 
Cu toate că este cunoscut de elevi, 
regulamentul de ordine interioară se 
înoalcă, îndeosebi de cei ai școlilor 
de maiștri și poslliceală. De la 

lucrează salariati tineri cu care s-a 
dus o muncă de educație superficia
lă, pe alocuri chiar incompetentă. 
Așa se face că în unele cazuri a- 
cești tineri, nu ntnnui că nu au fost 
lînvătați lucruri bune, dar au fost 
Jăsati să alunece spre abuzuri, spre 
abateri de la disciplina socialistă a 
muncii.

Comuniștii au criticai biroul orga
nizației de 'bază ’pentr-0 că n-a ve- 
•ghodt cu mai mult simt de răspun
dere ca oamenii să-și îndeplinească 
cu conștiinciozitate sarcinile.

Adunarea generală a comuniștilor 
de la T.AJPJL. Petroșani a trasat sar
cini concrete noului organ ales 'pen- 
-Iru redresarea munciî, «pentru infbu- 
nătătirea activității in toate ’laturi
le ei.

Indicații utile a dat noului organ 
ales, tovarășul Negniț Glememt, se- 
UWetar a*l Comitetului municipal de 
partid Petroșani. Vorbitorul s-a Te
ferii «la necesitatea înfbnnfftățirH sti
lului de muncă, la grija ’tatii de asigu
rarea unor condiții optime de muncă 
salcTtiatîlor. a dat indictfții biroului or
ganizației 4e 'bază de a desffișuTa o 
suslimftă -aotivitate de educare hi 
rindul lucrătorilor tineri, de a ve
ghea în permanență 'fa satisfacerea 
cerințelor și exigentelor tot mai spo
rite ale consumatorilor.

G. DUMITRU 

stat rare constitute eclivitaica prin
cipală a întreprinderii. Lucrările <le 
întreținere și reparații executate la 
terase, jgheaburi, burlane, acoperi
șuri, centrale termice șl ascensoare, 
nu au fost intoldeairno de ralitete 
bună, fapt pentru raTe sint multe 
rcclmnatli din partea beneficiarilor.

In cuvîntul tor, comuniștii Crainic 
loan. Jurca Marla, Cotar Constantin, 
lancu loan, Drig Horia. Cardel Con
stantin Sicloșan Sima și alții, au o- 
nalizat prtibleaele majore ale acti
vității întreprinderii modul In care 
biroul organizației de bază s-a nctii- 
tal de sarcinile ce i-au revenit in 
mobilizarea colectivului la îndepli
nirea planului de producție.

Tov. fancu loan, inginerul șef ad
junct al întreprinderii s-a referit la 
problema indisciplinei și risipei de 
materiale. In întreprinderea noastră, 
a arătat vorbitorul mal sini șl In 
prezent salariati care, din cele opt 
orc afectate producției, lucrează Shia 
3—4 •are. De asemenea, materiale ca 
țigle, c&rfimizi, burlane sini împrăș
tiate pe fliîcritc Străzi, unele din li
nul trecut.

Discuțiile comuniștilor au accentuat 
măsurile ce trebuie luate pentru re
medierea neajunsurilor Ei și-au ox- 
primat bolărîrea ca. în frunte cu 
noul organ ales, să lupte noobosiți 
pentru traducerea în vială a arci- 
■rrilor ce le revin.

Ing. Gh. GAIAN 
șeful serviciului tehnic 

al I.G.L. Petroșani

cnrsuri continuă să absenteze un ma
re număr de devL De pildă. în anul 
școlar 1967—T963 s-au înregistrat ia 
total pe grupul școlar 8134 de ab
sențe. Au existat și mai există chiar 
și unii elevi membrii de parLid care 
încalcă disciplina școlară. Și. cu toa
te că asemenea abateri de la disci
plină au fost cunoscute, comitetul 
de partid n-a intervenit cu prompti
tudine împotriva celor ce și-au încăl
cat îndatoririle de elevi, s-a mulțu
mit adeseori să urmărească doar fe
lul in care conducerea școlii se o- 
cupă de aplicarea și respectarea re
gulilor și normelor regulamentului 
de ordine interioară, de îndrumarea 
procesului instruCtiv-educativ. Orga
nizațiile dc partid din scoală nu au 
sprijinit suficient preocuparea con
ducerii școlii pentru întări
rea disciplinei. Or, organizațiile de 
partid au datoria dc a lua atitudine, 
operativ? împotriva celor care în
calcă disciplina școlară sub toate 
aspectele ci, de a crea o opinie de 
masă pentru combaterea actelor de 
indisciplină. Organizațiile de partid 
din școală trebuie să intervină ru 
promptitudine, să ia atitudine împo
triva elevilor care absentează nemo
tivat de la cursuri. Au existat și ca
zuri cind unii elevi au venit în stare 
do ebrietate la cursuri. Ce exemplu 
constituie astfel de elemente pentru 
elevii mai mici ? lată o întrebare 
la care comitetul de partid recent 
ales trebuie să dea răspuns faptic.

Căci disciplina școlară nu este nu
mai o condiție a bunei desfășurări 
a procesului instructiv-educativ ci 
și un rezultat al ei. Disciplina în 
școală nu se limitează la interdicții 
de felul celei aplicate nu de mult 
la grupul școlar — includerea por
ților și interzicerea accesului la o- 
rele de curs elevilor întirziati —. ea 
este o disciplină conștientă, ea în
seamnă atitudine activă, inițiativă, 
activitate creatoare și perseverentă 
în îndeplinirea sarcinilor. Și tocmai 
aici. în această privință, «trebuie să-și 
spună cuvîrftul cu Term’tate organi
zațiile de partid și U.T.C. din școa
lă. Fiecare membru do partid, «.e 
îndatorirea elementară de a fi un 
exemplu demn de urmai, să respecte 
cu ‘strictețe 'disciplina școlară, să con
tribuie prin întreaga sa activitate 
și comportare Io întărirea ordiirei în 
școală. Pentru că cei care astăzi sint 
ohemati să respecte disciplina șco
lară miine vor fi -maiștri, tehnicieni 
sau muncitori calificați în producție. 
Unii vor purta răspunderea unor pos
turi de conducere directă a produc
ției. $i fin aoenstă colitate vor trebui 
să constituie exemple demne de ur
mat pentru cei din subordinea lor. 
pentru a-și îndqplini cu cinste înda
toririle ce le vevin.

Fără îndoială că. dacă noul comi
tet de partid va acționa moi opera
tiv în rezolvarea •acestor .probleme, 
el va influonta mai eficient procesul 
instructiv-educflliv din școală. îdt re
zultatele nu vor' irttrrzin să-și arate 
roadele.

Viorel STRAUȚ
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DOUA DECENII DE LA ÎNFIINȚAREA
INSTITUTULUIDEMINE PETROȘANI

O M A
Voleo Jiului oferă un viu exemplu 
ol acestui proces. Introducereo 
loigo a mașinilor și utilajelor de 
t«p nou, aplicarea unor metode 
avansate de exploatare, moderni- 
zaiea tuturor verigilor procesului 
de extracție asigură îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor mereu spo
rite pe care partidul le pune in 
(□ța industriei carbonifere. Peisa
jul industrial ol Văii Jiului se îm
bogățește cu obiective industriale 
mode'ne, o adevărată mindrie o 
mineritului nostru. Peste tot unde 
se materializează sarcinile de 
pion, pe întrec frontul de preocu
pări pentru modernizarea proce
sului de producție, pentru organi
zarea științifică a producției și a 
muncii, găsim ingineri cu o pre
gătire temeinică, plini de inițiali-

Dorim să urmăm ÎNCEPUTUL
cu demnitate

înaintașii
în aceste zile de mare sărbătoa

re, (jindul nostru se îndreaptă cu 
20 de ani în urmă, cind a fost în
ființat, ca o necesitate obiectivă 
pentru dezvoltarea industriei minie
re. Institutul de mine. Timp de 20 
de ani promoții valoroase au pără
sit băncile institutului nostru pen
tru a contribui la prosperarea mi
neritului românesc. 2 500 de ingi
neri cu înaltă calificare sini înain
tași pe care dorim să-i urmăm cu 
aceeași dnslc.

F*4e o mare (ericire pentru noi, 
studenții Institutului de mine să 
fim constructorii unui drum nou. a- 
cela al modernizării și automatizării 
în industria noastră minieră.

Pe această cale Lin să mulțumesc, 
împreună cu colegii mei. partidului 
și guvernului pentru condițiile opti
me pe rare ni 
posibilitatea de 
gătirea tehnică 
lori inqîneri.

Peste pu|in timp, împreună cu 
colegii mei de an. vom termina 
rursurite urmînd să susținem exa
menul de «lat, iar apoi să intrăm 
fn produclie. Ca viitori ingineri ne 
luăm angajamentul să contribuim 
in mod constructiv la dezvoltarea 
industriei miniere, a învățăminlului 
superior minier. Dorim ca mineritul 
românesc să urce tot mai sus în 
Ierarhia mondială.

le-a cieat dindu-ne 
a ne desăvîrsi pre- 
si științifică ca vii-

Ion CRÂCIUNESCU 
studeDt anul V Mine

Nu vom precupeți
nici un efort
pentru a face

cinste institutului
Sc împlinesc doua uecenii de la 

înființarea celei mai importante 
instituții de învătămînt superior mi
nier din țara noastră.

Sini unul din cei aproape 1 300 
de tineri care au cinstea să trăiască 
arest c-veniment de mare însemnă
tate pentru mineritul românesc.

Mulțumim din inimă partidului și 
guvernului nostru pentru condițiile 
excelente create, pentru ridicarea ni
velului dc pregătire profesională și 
științifică.

Este destul să amintesc despre 
numărul mare de burse acordale 
sfudenlilor merituoși, despre sălile 
de curs și semioarii spațioase, des
pre căminele confortabile, cantina 
elegantă, laboratoarele dotate cu 
cele mai noi și moderne apara
te, biblioteca, toate menite de 
a ne ușura munca, de a ne face 
tinerețea mai frumoasă. Avem to
iul pentru a studia in condițiile 
cele mai bune, pentru a deveni in
gineri de nădejde ai industriei ex
tractive din Republica Socialistă 
România.

Cred că sini în asentimentul tu 
turor colegilor, cind imi iau anga
jamentul de a nu precupeți nici un 
efort pentru atingerea celor mai no 
bile țeluri, acela de a sluji prin în
vățătură și apoi prin muncă rod
nică, țara și poporul.

Profit de această ocazie, pentru 
a aduce mulțumiri sincere dascăli
lor noștri care s-ou străduit și 
străduiesc pentru a ne transmite 
vastele lor cunoștințe, pentru a 
pregăti dl mai bine 
ție și pentru viață

se 
din
dp 

pentru produc- 
in general.

Leonid 
student anul

CAZANARU
V — Electro

G I U
cu un 
formați

vă, oameni 
răspundere, 
Institutului de mine 
preunâ cu colectivele de muncitori 
și tehnicieni din care fac parte, 
ei muncesc cu devotament pentru 
dezvoltarea industriei extractive, 
pentru progresul tehnicii miniere 
românești, Munca lor încununată 
de rezultate remarcabile consti
tuie cel moi vibrant omagiu adus 
sărbătoririi celei de-a 20-a aniver
sări o Institutului nostru minier și, 
in același timp, un puternic în
demn în munca corpului didactic, 
a studenților institutului pentru 
formorea de noi cadre de specia
liști cu o înaltă calificare, gata să 
îndeplinească cu cinste sarcinile 
mereu sporite elaborate de partid 
în opera de înflorire a patriei 
noastre socialiste.

(Urmare din pag. 1)

rați de la Facultatea de Mine n Po
litehnicii din Timișoara.

In aceste condiții. Institutul Căr
bunelui a dovedit că nu zidurile si 
dimensiunile clădirii aduc strălucirea 
unei instituții de cultură, ci modul 
cum și-au înțeles misiunea și cali
tatea muncii cei ce activează în in
teriorul lor.

Din primele serii de absolvenți se 
enumeră astăzi foști și actuali 
nlșlri. directori generali și șefi 
resoarte in marile departamente 
specialitate, membri ai corpului 
daclic universitar.

Condițiile de muncă de astăzi, 
comparabile cu acelea în care ne am 
început activitatea, asigură o pregă
tire superioară tuturor studenților 
și cadrelor didactice, reflectind grija 
conducerii noastre de partid și de 
stat pentru buna pregătire a tinerei 
generații, capabilă să facă fată ce
lor mai noi cuceriri ale științei.

nu
de 
de 
di-

in-

Dezvoltarea învafămîntului
superior minier

(Urmare din pag. 1)

fost 
ter-

a-

Baza materială a institutului a 
asigurată. Dacă în 1952 a fost 
minată numai o parte a clădirii in
stitutului. in 1955 a fost construit 
primul cămin studențesc iar in 
nul următor cantina și sala de sport. 
Pentru buna desfășurare a procesu
lui de învățămint a fost construit 
un nou corp de studii cu biblioteca 
și aula, precum și un nou corp de 
laboratoare și atelierul mecanic.

Cele 27 de laboratoare ale insti
tutului înzestrate cu cele mai mo
derne aparate asigură condiții opti
me pentru efectuarea lucrărilor prac
tice și a celor de cercetare științi
fică.

Pentru a asigura condiții lot mai 
bune de cazare, pentru numărul 
sporit de studenți au fost construite

Prima promoție da absolvenți

(Urmare din pag. 1)

pri- 
fost 
mi-

C.C.V.J. și Pătrașcu V. Mihail — di
rector științific la S.C.S.M. Petroșani.

Pentru a alia condițiile în care 
au învățat și in care și-au desfășu
rat activitatea după terminarea in
stitutului. le-am solicitat să-și depene 
amintirile începutului. Fiecare adu
ce mulțumiri pentru pregătirea 
mită, pentru căldura cu care au 
înconjurați de către muncitorii 
neri.

Tov. Mihuț Gheorghe, arată : ..Am 
făcut primii doi ani la Timișoara iar 
annl III și IV In Petroșani. Ca proas
păt absolvent am intrat direct in 
producție unde am avansat foarte 
repede ajungind șef de sector și apoi 
de exploatare. Aceasta avansare s-a 
datorat bunei pregătiri teoretice și 
practice primite in institut și mai 
ales faptului că In perioada practi
cii în producție am avut posibilita
tea să lucrez in mină, trecind prin 
filiera — vagonetar, ajutor miner, 
miner, reușind să cunosc foarte bine 
mina încă din timpul studenției. Asi
gurarea bazei materiale a Invățămîn- 
tului oferă astăzi studenților condi
ții minunate de studiu și viață. 
Noile laboratoare oferă posibilități 
sporite pentru dezvoltarea cercetării 
științifice.

Azi. tind se împlinesc 20 de ani 
de activitate a institutului, doresc 
cadrelor didactice și studenților nu
mai succese pentru a face cinste 
învățămintului superior minier".

Tovarășul inginer Mogyoroși E- 
merlc. șeful serviciului producție din 
cadrul combinatului, sublinia grija

inoll simț de 
in omfiteotrele 
Petroșani. Im-

momente
din dezvoltarea

Institutului
de mine
Petroșani

1955 a fost dat 
prințul cămin

ei fost construi- 
sporl și noua

Inființot in 1948 și-ci 
desfășurat activitatea în ci- 
teva localuri improvizate.

® In 1949 începe construi
rea unei părți a clădirii ac
tuale — fiind terminată in 
1952.

© In anul 
in folosință 
studențesc.

© In 1956 
tâ sala de 
cantină.

(?) In anul de invățămînt 
1957-1958 a fost concenlrol 
la Petroșani întregul invăță
mint minier din țară.

@ In cadrul institutului 
funcționează 11 profesori, 21 
conferențiari, 27 șefi de lu
crări, 80 de asistenți.

O Numărul lucrărilor știin
țifice publicate de cadrele 
didactice in revistele de spe
cialitate in anul 1967—1968 
este de 61.

Biblioteca institutului 
cuprinde un număr de 
122 127 volume.

© In cei 20 de ani de ac
tivitate peste 2 600 de absol
venți au fost repartizați la 
exolootările miniere din ța
ră.

@ Institutul dispune de 27 
de laboratoare dotate cu ce
le mai moderne aparate.

© In ultimii ani au fost 
construite incă 2 cămine 
care asigură condiții deose
bite de locuit studenților.

@ in cadrul institutului în
vață, în acest an școlar, a- 
proooc 1 300 de studenți.

cămine moderne, spațioase și con
fortabile.

De o deosebită atenție se bucură 
cercetarea științifică desfășurată de 
cadrele didactice și studenții insti
tutului. Prin rezolvarea unor pro
bleme majore ale producției, corpul 
didactic aduce un aport substanțial 
la perfecționarea și dezvoltarea in
dustriei miniere. Numai în 1967 
fost încheiate 20 de contracte 
convenții de colaborare tehnico-ști- 
ințifică intre institui și unele între
prinderi miniere din țară.

Prin munca depusă de cadrele di
dactice avem convingerea succeselor 
viitoare — care vor duce la moder
nizarea întregului proces de transmi
tere a noilor cunoștințe, înarmîndti-i 
pe studenți cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii miniere.

au
și

cu 
de

a pregătirii leore- 
Această pregătire 

mult în producție 
în scurt timp, toată

care a lost inlimpinal la venirea 
la Timișoara în Valea Jiului, în

drumarea atentă 
lice și practice, 
l-a ajutat foarte 
unde a străbătut, 
filiera ajungînd șef de exploatare iar 
acum șeful serviciului producție.

„La împlinirea celor 20 de ani dc 
existență a invățămîntului superior 
din Valea Jiului, gindurile melc se 
îndreaptă, cu drag către cei care 
ml-au îndrumat primii pași in aceas
tă grea dar frumoasă meserie, dorin- 
du-le noi succese pentru a ridica 
invățămintnl superior minier pe 
culmi lot mat înalte" — arăta in în
cheiere tov. Mogyoroși Emeric.

Tovarășul Chirimbu Matei, șeful 
serviciului topografic spunea : „Trans
formarea Pelroșaniului in centru u- 
niversîtar a creat posibilitatea ca 
noile cadre de conducere din indus
tria minieră să se formeze, din punct 
de vedere profesional, in cel mai ma
re bazin carbonifer din țară, unde 
era posibilă îmbinarea armonioasă 
a cunoștințelor teoretice 
practice.

Ca inginer, doresc din 
nerei generații de studenți 
țișeze cu căldură meseria 
studieze cu perseverență 
deveni cadre de nădejde, capabile 
să ducă mai departe ștafeta genera
ției noastre — pentru ridicarea mi
neritului pe culmile cele mal înalte 
ale tehnicii mondiale".

Este dorința unanimă o celor ce 
muncesc în industria carbon’,eră. este 
dezideratul epocii României socia
liste.

A. Riegelhaiipf

interviul Metrii Iarna se apropie cu pași repezi

Care esfe stadiul însilozărilor
legumelor și fructelor ?

Intr-un interviu acordat zia
rului nostru, tovarășul CON
STANTINESCU RAREȘ. șeful 
C.L.F. Petroșani, a subliniat 
faptul că s-au luat din timp 
toate măsurile pentru a inși- 
loza cantități de legume și 
fructe care să asigure apro
vizionarea din abundență a 
populației Văii Jiului cu aces
te produse in perioada de 
Iarnă.

De atunci au trecut două luni. Tim
pul a fost destul de propice pentru 
buna desfășurare a muncii de sor
tare și însilozare. Care este la ora 
actuală stadiul acestor Ilicrări deo
sebit de importante ?

Pînă în prezent au (ost însilozate 
1 100 tone cartofi, 250 tone ceapă, 
45 tone varză albă. 50 tone rădăci- 
noasc, 40 tone legume diverse. 30 
tone fasole uscată, 170 tone mere 
și alte produse. O situație mai pre
cară este la însllozarea cartofilor. 
Cantitatea de cartofi nu reprezintă 
nici 50 la sută din cea preconizată 
a fi însilozată. Iar timpul nu stă pe 
loc... Fiecare zi care trece ne apro
pie cu pași repezi de Iarnă. In mod 
normal însilozarea legumelor șl fruc
telor ar trebui să se afle acum în 
faza finală. Este adevărat că în ul
timele zile munca de selectare și în-

vineri 8 noiembrie

de

de

de șlirij 
; 11,35 Re- 

Arnăutu ; 
12,00 Muzi- 

12,20 Avanpremieră co- 
12,30 întîlnire cu melodia 

și interpretul preferat ,• 
Buletin

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin 
știri,- 5,05—6.00 Program muzical 
de dimineață ; 5,30 Buletin de știri ; 
6,00—8,25 Muzică șl actualități; 6,00 
Buletin de știri; 6,30 Buletin 
știri,- 7,00 Radiojurnal. Buletin me
teo-rutier; 8,00 Sumarul presei; 8.25 
Moment poetic; 8,30 La microfon, 
melodia preferată,- 9,00 Buletin de 
știri ; 9,05 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,30 Matineu literar; 10,00 
Cintece de Radu Paladi; 10,10 Curs 
dc limba rusă ; 10,30 Muzică popu
lară cu Ana Hanțu, Ion Bilă și Cică 
Cristea; 11.00 Buletin 
11,15 Ora specialistului; 
citai dc operă Mihail
11.45 Sfatul medicului; 1 
că ușoară ; 
tidiană : 
populară și interpretul 
13,00 Radiojurnal. Spoit, 
meteorologic,- 13,20 Soliști și orches
tre do muzică ușoară ; 14,00 Din 
cîntecelo popoarelor; 14,15 Dumbra
va minunată (emisitihc pentru co
pii) 
clor;
meteo-rutier,- 15,0.5 .Schiță 
de Vinicius Grefiens; 15,15 Lectură 
în premieră ,• 15,35 Muzică 
de Edmond Deda si' Florin 
do. 16.00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,20 Muzică 
populară ; 16,30 Opinii, «“zbateri .•
16.45 Opera „Orfen* dc ^aonlever-
di ; 17,15 Pentru patrie;
repertoriul corului Radioteteviziunii; 
18,00 Buletin de știri? 18,0? Revista 
economică; 18,20 AJbum folcloric;
18.45 Pagini celebre^ din opere;
19,00 Radîogazeta do seară; 19,30 
O melodie pe adres$ dumjteavoas- 
tră; 20,00 Buletin de știri. 20,05 E- 
misiune literară; 20,20 Melodii
populare; 20,40 Cîntfi Aura Urzlcea- 
nu și Al Bano; 20,55 Noapte bună, 
copii ; 21,00 Miniaturi de muzică

pentru
1-1,50 Tineri interpreți de fol- 
15,00 Buletin de știri Buletin 

rustică"

ușoară
Bogar-

17,45 Din

inimă li
să imbră- 
alcasă, să 
pentru a

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Cer mai mult acoperit. Preci
pitații slabe sub formă de ploaie. 
Vint slab din sectorul sudic.

In cursul zilei de ieri, tempera
tura maximă a fost de plus 11 grade 
la Petroșani și plus 7 grade la Pa
ring. Minimele au fost de 'plus 9 
grade la Petroșani și respectiv plus 
4 grade la Paring. 

silozarc a fosl intensificată, dar rit
mul nu este nici pe depart-' satisfă
cător. Cauza principală este lipsa de 
muncitori. Acum, în perioada activi
tății de virf, cind pe lingă aprovi
zionarea zilnică a populației se des
carcă zeci de vagoane, se sortează 
și însilozează produsele, la C.L.F. 
lipsesc circa 180 bra|e de muncii. In- 
silozarea e mult îngreunată și de ca
litatea cartofilor. Din cele 3 000 tone 
cartofi livrați din Hațeg n-au putut 
fi selectați pentru siloz decît circa 
50 dc tone. Deci muncă multă cu... 
recoltă puțină pentru siloz. Se miște 
în acest caz întrebarea: oare de
legatul C.L.F. a controlat cu destulă 
exigență calitatea cartofilor livrați 
de furnizor ?

Cu toată preocuparea pentru în
silozare. nu trebuie neglijată nici a- 
provizionarea dc fiecare zi a popu
lației. Totuși, in ultimul 
unitățile de desfacere ale 
făcut simțită lipsa cepei, 
lului și ouălor. După cele 
tovarășul Constantinescu 
xistă perspectiva aprovizionării cu 
incă 50 tone ceapă din județul Arad 
și cu 2 000 tone cartofi din județele 
Suceava și Făgăraș. Urgentarea a- 
provizionării cu ceapă este însă im
perios necesară. In ceea ce privește 
insilozările timpul frumos permite 
accelerarea lucrărilor. Conducerea

timp, din 
C.L.F. s-a 
pătrunje- 
spuse de 
Rareș, e-

ușoară; 21,05 Oameni de seamă-. 
Gounod ,- 21,25 Muzică ușoară ; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport ,- 22,20 Cintă Maria Mițeva;
22,30 Moment poetic; 22,35 Meri
diane melodii ; 23,35 Program de 
serenade; 24,00 Buletin de știri: 
0,05—5,00 Estrada nocturnă. Buletine 
de știri și meteo-ruliere la orele 
1,00 și 2,00; Sumarul presei si Bu
letin dc știri la ora 4,00.

PROGRAMUL II : 7,00 Muzică 
populară; 7.10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 7,30 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,45
Ciută fanfara; 8,00 Prelucrări de 
folclor; 8,30 Buletin de știri ,• 9,00 
Caleidoscop muzical: 10,00 Buletin
de știri; 10,05 Muzică ușoară in
terpretată la orgă electronică; 10,10 
Teatru radiofonic: .Galileo Galilei", 
de Bertolt Brecht; 11,44 Muzică de 
estradă ; 1^.00 Buletin de știri. Bu
letin meteorologic; 12,05 Avanpre
mieră cotidiană; 12,15 Muzică popu
lară din Muntenia; 12,30 Melodii 
mai puțin cunoscute ,• 13,00 Viața
de concert a Capitalei; 13,30 Revis
ta revistelor științifice ,■ 13,40 Arii
din opere,- 14,00 Radiojurnal. Bule
tin meteo-rutier: 14,08 Conceit de 
prinz; 15,00 Muzică ușoară de Sile 
Dinicu si Ștefan Kardoș,- 15,30 Mu
zică populară cu Delia Musunea, 
Traian Slralon și Stela Flrulescu; 
16,15 Muzică ușoară ; 16,20 Pe temo 
medicale,- 16,30 Să-nvălăm un cîn- 
tec: „Fala de păstor si cucul" de 
Dumitru Kiiiac,- 16,45 Ciclul .Cîn- 
tece țigănești" : 17,00 Radiojurnal.
Buletin meteorologic17,15 Din pîl- 
nia gramofonului; 17,35 Pelicula so
noră ; 17,45 Muzicieni români de 
azi, despre muzicieni români de ieri; 
13,10 Formalii vocale' de muzică u- 
soară; 18,30 Scriitori ai secolului
XX. Robert Frost; 18,50 Noutăți de 
muzică ușoară ; 18,55 Buletin de 
știri ; 19,00 Drag mi-e cîntecul și jo
cul '
(lecția 
ră de 
vallo ; 
Scară 
Studioul de poezie21,50 Seară de 
operă (continuare) .• 23,00 Radiojur
nal ; 23,07 Violoniști celebri : Adolf 
Buscl.: 23,50 întîlnire cu jazzul ,- 
0,55—1,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic.

19,30 Curs de limba spaniolă 
i «i Vl-a. ridul II); 19,50 Sea- 
■ operă: .Boema" de Leonca- 
; 21,00 Buletin de știri ; 21,0.5 

de operă (continuare’; 21,30

PRONOEXPRES

numere:
15 11 23 30.
6 40 26 36

La concursul nr. 45 Pronooxprcs 
din 6 noiembrie 1968 
din urnă următoarele

Extragerea I: 43 1
Extragerea a 11-a:

03 24.

au fost extrase

medical 
In dispensarul 
Complexului C.F.R. 
Petroșani.

de această îm- 
mobilizind ton

C.L.F, să profite deci 
prejurarc favorabilă, 
le forțele dc care dispune la acce
lerarea însilozărilor.

D. CRIȘAN

Minerul Vulcan
Minerul Aninoasa 2-1 (1-1)

Jocul începe lent, în nota de do
minare a gazdelor, dar in minutul 
10, portarul gazdelor, Manea, iese 
inoportun din poartă și Olteanu de 
la oaspeți trage de la 20 de metri 
peste Manea în poarta goală: 1-Q 
pentru Minerul Aninoasa. Gazdele 
apasă pe accelerator și în minutul 
21 egalează prin Chiceanu, în urma 
unei lovituri de colț. De acum jocul 
devine mai rapid, fazele alternează 
de la o poartă la alta, se ratează

Sănătatea Păclișa —
Metalul Hunedoara 21-20

Meciul do handbal din cadrul 
campionatului județean dintre echi
pele Sănătatea Păclișa și Metalul 
Hunedoara s-a disputat pc terenul 
Liceului din Hațeg și s-a încheiat 
cu victoria primei forntoții cu sco
rul de 21—20 (12-10).

întreprinderea
de gospodărie locativă

PETROȘANI
Organizează concurs, la data de 11 no-

iembrie 1968. ora 14, pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi:

1 post maisfry constructor principal 
8 posturi maiștri constructori

Condiții de angajare conform legilor în vigoare.

Amănunte se pot obține zilnic de la serviciul per
sonal administrativ al întreprinderii.

ÎNTREPRINDEREA electrocentrale
PAROȘENI

angajează urgent

• mecanici (le locomotivă
• k'ocliiști (le locomotivă
• șef manevră
• manevranți

Salarizarea — conform nomenclatorului.

Informații suplimentare se pot primi zilnic intre ore
le 7—15,30 de la biroul personal al întreprinderi', te
lefon inter 6.

In jurul orei 9.15 — reporta
jul de la Parada militară 
șl demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova cu 
prilejul relei de-a 51-a 
aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Oc
tombrie.

17.30 Pentru elevi. Consultații 
la limba română.

18.00 Tv. pentru specialiști. Ci
clul ..Medicină",

18.30 Curs de limba rusă. 
19,00 Studioul pionierilor.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 
20.00 Roman-follelon : Forsyte

Saga (II).
20.50 Fintina fetelor — repor

taj filmat de Ion Marina.
21,05 Ecran literar — revis

tă Tv.
21.30 Estrada tinereții. Muzică 

ușoară interpretată de ar
tiști amatori.

22.00 Itinerar plastic.
• 22,20 Cintă Edith Pleha.

22,40 Telejurnalul de noapte 
23,00 închiderea emisiunii.

multe ocazii bune de gol. In minu
tele 55 și 57 Broască de la Minerul 
Aninoasa șulează de două ori 
bara laterală.
Chiceanu se 
atac și de la
Gram înscrie 
echipa sa. A
Alexandru din Petroșani.

La juniori : Minerul Vulcan 
Minerul Aninoasa 3-0.

Tudor MUCI ȚA

in 
In minutul 59 același 
lansează pe contra- 

17 metri de poarta lui 
golul victoriei pentru 
condus bine Zolotiru

HANDBAL

Punctele au fost înscrise de Maior 
Stanciu (5), 
(2) pentru 
Lobonț (4), 
Ursu, Pleșa

Bolea (5), Biscărea- 
Sănătatea și Grosu
Dobrean (3), Matei 
și Buciumau pentru

(9), 
nu
(8).
(2),
Metalul.

Nicu SBUCHEA
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STEAGUL ROȘU

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

ION 6HE0R6HE MAURER, ÎN IRAN
TEHERAN 6. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Popovici. transmite: îna
poiat marți după-amiazA din călăto
ria efectuată in pitoreasca provincie 
Mazandaran de pe litoralul Mării 
Caspice, președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, a 
lost oaspetele Alteței Sale Imperiale 
Abdel Reza Pahlavi. fratele șabinsa- 
hului. care a oferit un ceai. Au par
ticipat adjunctul ministrului comer
țului exterior. Alexandru Constantin 
Albescu, ambasadorul României la 
Teheran, Pavel Silard. precum și 
Hussein Sanandaji. ambasadorul Ira
nului 1b București. Președintele Ion 
Gheorghe Maurer s-a întreținui cor
dial cu fratele șahului în saloanele 
hotelului Hilton.

Marii seara, premierul roman a

★
(Urmare din naa. 1)

ședințele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, a 
fost primit de Majeslalea Sa Impe
rială Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr, șahinșahal iranului și a par
ticipat la un dejun oferit de suve
ran ru acest prilej.

Președintele Consiliului de Miniș
tri Ion Gheorghe Maurer, a avut 
convorbiri cu premierul iianian 
Amir Abbas Hoveida privind dez
voltarea in continuare a relațiilor 
bilaterale, precum și asupra unor 
probleme de interes com-n r’’scu-

Richard Klxon a lost ales 
președinte al S.ll.1

WASHINGTON 6 (Agerpres). — După cum anunță agenția U.P.I., 
in urma numărării a 93 la sută din voturile exprimate de cetățenii 
americani la alegerile prezidențiale de la 5 noiembrie s-a stabilit 
că Richard Nixon, candidatul Partidului republican, a obținut 
29 519 667 voturi, respectiv 287 mandate in colegiul electoral, față 
de majoritatea necesară de 270 de voturi pentru ocuparea scau
nului prezidențial. De asemenea s-a stabilit că actualul vicepre
ședinte. Hubert Humphrey, candidatul Partidului democrat, a tota
lizat 29 505 016 voturi, respectiv 181 mandate.

Prin alegerea lui Richard Nixon și 
a candidatului Partidului republican 
la vicepreședinție. Spiro Agnew, re
publicanii revin la Casa Albă după 
o absență de opt ani.

Actualul scrutin a fost caracteri
zat ca una din alegerile cele mai 
strînse din istoria politică america
nă. intrucît rezultatele obiinute de 
candidați în diferitele state sînt foar
te apropiate.

Miercuri seara s-a anunțat din 
Minneapolis că Hubert Humphrey 
și-a recunoscut infrîngerea și astfel 
știrea alegerii lui Nixon a devenit 
oficială.

Colegiul electoral se va întruni la 
16 decembrie pentru a confirma ofi
cial desemnarea președintelui care 
va fi instalat la Casa Albă la 20 ia
nuarie 1969.

Paralel cu scrutinul prezidențial, 
au avut loc și alegeri pentru cele 
două camere ale Congresului S.U.A. 
Potrivit rezultatelor definitive, demo
crații au obținut în Camera Repre
zentanților 243 de locuri, iar repu
blicanii 192 locuri. In ce privește 
Senatul, s-3u desfășurat alegeri pen
tru 34 de locuri din cele 100 exis
tente. Potrivit rezultatelor definitive, 
ou fost aleși 18 senatori democrați 
$i 16 republicani. In consecință, ac
tuala componentă a Senatului este: 
58 democrați și 42 republicani. In 

oleril un dineu in onoarea primului 
ministru al Iranului Amir Abbas 
Hoveida. si a soliei sale. Din partea 
iraniana au participat Sharif Emami. 
președintele Senatului, Abdulah Riazl. 
președintele MedjUsului, Alam Assa- 
dollab. ministrul Curții imperiale. Ar- 
deshir Zahedi. ministrul afacerilor 
externe. M. Eghbal. președintele So
cietății naționale iraniene a petro
lului. Alinaghi Alikhani, ministrul e- 
conomiei, membri ai guvernului, se
natori și deputati, precum și alte per
soane oficiale, ziariști. Cei doi pre
mieri au toastat pentru continua 
dezvoltare a relațiilor româno-iranie- 
ne pentru prosperitatea color două 
popoare. Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă prietenească.

★

liile s-au desfășurat înlr-o atmos
feră de caldă prietenie și do înțe
legere reciprocă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer, a vi
zitat Universitatea din Teheran și a 
participat la o vînătoare organizată 
în legiunea Mazandaran din nordul 
Iranului.

Premierul român a invitat pe Ex
celenta Sa, domnul A. A. Hoveida 
să Iacă o vizită in România, îm
preună cu solia. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, urmind ca data 
vizitei să lie stabilită ulterior.

viitorii patru ani președintele repu
blican va avea de înfruntat deci un 
Congres în care majoritatea este de- 
tinută de Partidul democrat.

Aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste 
din Octombrie

ADI IN AREA 
SOLEMNA

DE LA 
MOSCOVA

MOSCOVA 6. — Corespondentul 
j Agerpres, M. Cristolovoanu. trans

mite : La 6 noiembrie, in Sala Con
greselor din Kremlin a avut loc adu
narea solemnă cu prilejul Zilei de 
7 Noiembrie — a 51-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La ședință au luat parte Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 

j Podgornii și alți conducători de 
j partid și de stat, ai unor organiza- 
’ Iii obștești și instituții de stal, mun- 
< citori. intelectuali, studenți.
.* Printre oaspeții străini, la aduna

re au participat Jumjaaghiin Țeden- 
bal. prim-secrelar al C.C. al P.P.R.M. 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole. Vasil Bilak și Bohu- 
mil Simon, membri ai Prezidiului C.G. 
al P.C. din Cehoslovacia, Dezso Ne
mes, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U. A fost do fală Nur 
Ahmed Etemadi, primul ministru al 
Afganistanului.

Din tara noastră au luat parte de
legația A.R.L.U.S. condusă de Gheor
ghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
Simion Bughici, membru al C.C. al
P.C.R.. președintele Centrocoop. de
legația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de 
losif Anderco, secretar al U.G.S.R.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Kirill Mazurov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a făcut o 
amplă trecere în revistă a succese
lor obiinute de popoarele Uniunii 
Sovietice sub semnul înfăptuirii idei
lor Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Vorbitorul s-a referit in continuare 
la probleme ale situației internațio
nale.

R.S. CEHOSLOVACĂ; O frumoasă vedere aeriană a cu
noscutei staliuni balneo-climaterice. Karlovy Vary.

ECOURI DUPĂ ÎNCETAREA BUiVffiARDAMENTELOR S.U.A.
ASUPRA R. 0. VIETNAM

Wmfia Diiîlăioiiiliii 
de tuvînl nofd-vieînamez 

la [omihile de la Paris
PARIS 0. — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite: Pur
tătorul de cuvin! al delegației R. D. 
Vietnam 1£ convorbirile de la Paris, 
Nguyen Thanh Le, declarînd in ca
drul unei conferințe de presă că în
treaga răspundere pentru aminarea 
ședinței de deschidere a conferinței 
celor patru pentru Vietnam revine 
părții americane și Administrației 
de la Saigon, a spus: La 5 noiem
brie, reprezentanții guvernului S.U.A. 
au informat pe reprezentantul R. D. 
Vietnam ca, din cauza absenței re
prezentantului administrației de la 

Saigon, intilnirea nu poate avea loc 
la 6 noiembrie. Nguyen Thanh Le 
a adăugat că reprezentantul R. D. 
Vietnam o propus o ședință in trei, 
care să cuprindă R. D. Vietnam. 
F.N.E. și S.U.A., la care reprezen- 
-tantul Saigonului să participe de Ia 
sosirea sa. Reprezentanții S.U.A. nu 
au fost de acord cu această propu
nere.

R. D. Germană
BERLIN 6 (Agerpres). — Intr-o de

clarație comună a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale Re; 
publicii Democrate Germane se ara
tă că încetarea necondiționată a bom
bardamentelor americane asupra te
ritoriului Republicii Democrate Viet
nam constituie un succes important 
al luptei eroice a poporului vietna
mez. Consiliul de Stat, Consiliul de 
Miniștri și poporul R. D. Germane 
se vor situa și pe viitor de partea 
poporului vietnamez și il vor sprijini 
în lupta lui dreaptă.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Gu

vernul R. P. Ungare a dat publici
tății o declarație în care arată că 
încetarea necondiționată a bombar
damentelor S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam este în primul rînd un re
zultat al luptei holărîte și pline de 
abnegație a poporului vietnamez, un 
succes al forțelor păcii, o infrîngere 
a politicii de escaladare a imperia
liștilor S.U.A.

Guvernul R P. Ungare declară că 
este hotărît să sprijine orice acțiune 
internațională care să ducă la sta
bilirea păcii in Asia de sud-est.

TANZANIA : Unul din aspec
tele luptei pentru completa a- 
bolire a colonialismului, pen
ii u independenta pe marele 
continent negru : patrioti tan- 
zanieni antrenindu-se in vede
rea luptelor in desișurile jun
glei.

Ministrul afacerilor externe 
al României și-a încheiat vizita 

in Argentina
• Semnarea unui acord de colaborare 

culturală între România și Argentina
BUENOS AIRES 6. — Trimisul

special Agerpres, I. lonescu, trans
mite: Ministrul afacerilor exteine -ni 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, care s-a aflat în vi
zita oficiala in Argentina, a fosl 
primit in audientă de Juan Carlos 
Ongania, președintele Republicii Ar
gentina. A fost do față ministrul 
relațyior externe al Argentinei, dr. 
Nicanor Costa Mcndez, și ambasa
dorul român Victor Florescu. Cu a- 
cesl prilej ministrul de externe ro
man a transmis președintelui On
gania un salut din pai tea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Președintele 
Argentinei și-a exprimat gratitudi
nea pentru mesajul primit și l-n 
rugat pe Corneliu Mănescu să trans
mită un mesaj de saldl din partea 
sa președintelui Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste România. în

Conferânfă 
de presă 
la Paris

PARIS 6 (Agerpres). — Nguyen 
Thi Binh, conducătoarea delegației 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la tratativele de 
la Paris în problema vietnameză, a 
ținut marți prima sa conferință de 
presă în fata a peste 250 de ziariști, 
operatori de cinema și fotoreporteri 
francezi și străini. Vorbitoarea a 
subliniat că programul F.N.E. reflec
tă năzuințele populației din Vietna
mul de sud care aspiră spre pace, 
libertate și independentă. Relevînd 
că F.N.E. este recunoscut de nume
roase state, ea a precizat că delega
ția pe care o conduce înțelege să 
participe la tratative ca parte inde
pendentă și pe picior de egalitate. 
Ea a respins ideea unei încetări a 
focului atita vreme cit în Vietnamul 
de sud rămin peste o jumătate de 
milion de soldați americani și zeci 
de baze militare ale S.U.A.

întrunirea Consiliului 
de Miniștri al Franței

PARIS 6 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris, sub președinția 
generalului de Gaulle, o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Franței. 
Cea mai mare parte a acestei reu
niuni a fost consacrată examinării 
principalelor evenimente ale actualei 
situații internaționale, îndeosebi a 
problemelor privind Vietnamul și O- 
rientul Apropiat. In cadrul discuți
ilor, ministrul afacerilor externe, 
Michel Dcbie, a subliniat că în ciu
da dificultăților actuale care au de
terminat aminarea deschiderii ..Con
ferinței in patru" asupra Vietnamu
lui, orientarea spre ducerea de tra

cursul convorbirii cordiale care a 
avut loc, președintele Ongania și-o 
exprimat satisfacția fată de evoluția 
relațiilor dintre România și Argen
tina, manifestindu-și convingerea că 
actuala vizită oficială a ministru
lui afacerilor externe român a cons- 
Uluit o contribuție importantă la 
dezvoltarea și diversificarea aces
tor relații.

în cursul ultimei zile a vizitei 
sale in Argentina, Corneliu Mănes- 
<ut a avut o nouă întrevedere de 
luc ru cu omologul său Mi< anor Cos
ta Mcndez. După-amiază a avut Ine. 
semnarea acordului de colaborare 
culturală dintre România si Argen
tina, destinat să întăiească schimbu
rile dintre cele două țări in dome
niile educației, științei, orteloi șl 
sportului, să conlribriie Ih o mai 
buna cunoaștere a valorilor spiri
tuale ale celor două târî. Aresta 
este primul acord cultural in isto
ria relațiilor dintre cele două l’i.

Corneliu Mănescu a oferit un 
prinz in cinstea ministrului relate' r 
externe al Argentinei la care au par- 
ticipat personalități ale vieții^ poli
tice, economice și culti'rale din Ar
gentina.

Seara ministrul afacerilor externe 
al României a părăsit Argentina, in- 
dreptindu-se spre Uruguay. El a te i 
condus la aeroport de ministrul ar
gentinian al relațiilor externe. Ni- 
canor Costa Mendez, și do alto per
soane oficiale.

•k

La încheierea vizitei tovarășului 
Corneliu Mănescu în Argentina, a 
fosl dat publicității un comunicat 
comun, în care se spune printre al
tele că cei doi miniștri do externe 
au examinat și și-au exprimat satis
facția asupra stadiului favorabil al 
relațiilor dintre România si Argentina 
constatînri totodată, existenta posi
bilității dezvoltării lor in viitor. Cel 
doi miniștri au examinat, de aseme
nea, unele probleme ale situației 
internaționale si au fost de acord sâ 
se afirme rA trebuie să se creeze 
condițiile care sâ asigure tuturor 
statelor o participare activă la so
lutionarea problemelor lumii con
temporane si la afirmarea deplini 
a personalității fiecărei țări. Minis
trul de externe argentinian, dr. Ni- 
canor Costa Mendez, a acceptat in
vitația de a face o vizită oficială 
in România.

tative nu s-a schimbat. Expriraindu-și 
îngrijorarea fată de situația din O- 
rientul Apropiat, ministrul a rele
vat că Franța continuă să spere că 
această problemă va fi soluționată 
pe baza rezoluției Consiliului de Se
curitate.

Membrii guvernului Irani vz au 
ascultat, de asemenea, o inlormare 
asupra recentei sesiuni a Consiliului 
Ministerial al Pieței comune, in ca
drul căreia, cei șase miniștri de 
externe au căzut de acord asupra 
unei probleme privind lărgirea comer
țului cu unele țări vest-europene ra
re nu fac parte din C.E.E. inclusiv 
cu Marea Britanie.

Demonstrații 
pentru pace 
în S. U. A.

PE SCURT o PE SCURT » PE SCURT • PE SCURT
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

In mai multe orașe din S.U.A. au 
avut loc marți, in ziua alegerilor 
prezidențiale, demonstrații pentru 
pace. La Washington, aproximativ 
1 000 de demonstranți au organizat 
un marș spre Casa Albă cerînd în
cetarea războiului din Vietnam. Po
liția a intervenit împrăștiind pe de
monstranți și arestînd 100 de per
soane.

La New Yoik un alt grup de de
monstranți a manifestat pe străzi, 
după care s-au adunat în „Union 
Square' pentru a protesta împotriva 
războiului. Demonstrații pentru pa
ce au mai avut loc în orașul Newa
rk (stalul New Jersey), Ann Arbor 
(stalul Michigan), Colombus (statul 
Ohio).

Aceste demonstrații fac parte din- 
tr-un program de acțiune in 15 ora
șe elaborat de „Comitetul pentru 
mobilizare națională' și „Studenții 
pentru o societate democratică' in 
vederea încetării războiului din 
Vietnam.

înființarea unui comitet «le luptă 
pentru anularea tratatului de securitate 

japono-anierican
TOKIO. — Unul din principalele 

partide japoneze de opoziție — Par
tidul socialist a înființat miercuri 
un comitet de luptă pentru anula
rea tratatului de securitate japono- 
american, în fruntea căruia a fost 
numit președintele partidului Tomo- 
roi Narita.

Guvernul și Partidul liberal demo
crat intenționează să prelungească 
in mod automat valabilitatea trata
tului japono-american pentru a evl-

Prima grefă de
MOSCOVA. — O grefă de inimă, 

prima in U.R.S.S., a fost -ealizată 
luni la Leningrad de Alexandr Viș- 
nevski. chirurgul șef al forțelor ar
mate ale U.R.S.S., anunță agenția 
TASS.

Transplantarea a fost efectuată 
unei femei în virstă de 25 de ani, 
bolnavă de o gravă insuficientă car
diacă. Operația a decurs normal, dar 
starea generală gravă a bolnavei 

ta acțiunile in masă ale poporului 
japonez în anul 1970. Comitetul nou 
cieat, după cum se arată in hotărî- 
rea Partidului socialist publicata cu 
acest prilej, se va afla în fruntea 
luptei poporului pentru lichidarea 
acestui tratat primejdios pentru pa
cea și securitatea Japoniei.

P.S. din Japonia a anunțai că in
tenționează să organizeze in cola
borare cu Consiliul General al Sin
dicatelor un referendum popular a- 
supra tratatului japono-american.

inimă în U.ll.S.S.
înainte de operație are o influentă 
nefavorabilă asupra evoluției post
operatorii.

© NEW YORK. — Un petrolier norvegian se altă in llă- 
căii in apele Oceanului Atlantic, la aproximativ 330 de mile 
marine de Cap Faiewel (Groenlanda). Incendiul a iosl provo
cat. potrivit autorităților de coastă americane, cate au răspuns 
la semnalele S.O.S. de o explozie la bordul navei. Mai multi 
membri ai echipajului sini daji dispăruli.

indonezian a de< 
gata să joace.)

@ DJAKARTA. — Ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei. Adam 
Malik, a, propus Malayeziel și Fili- 
pinelor angajarea de negocieri la 
Djakarta ;ân vederea soluționării con
flictului dintrejcele două țări in pio- 
blema teritoriului Sabah. Guvernul 

arat anterior că este 
>lul de mediator în 

disputa dintre ’Săbie două țări, gene
rată, după cum se știe, de reven
dicarea de către Filipine a terito
riului Sabah, ailat sub controlul Ma- 
layeziei,

• RABAT. — încheierea vizitei 
la Rabat- a ministrului danez, al de
zarmării^, afacșrjlor culturale și co
operării dehnic^ a fost marcată de 
semnaieS unuiwjacord Mprin care Da
nemarca*. acordif Marocului un îm
prumut $3e 25^}nilioane de coroane 
in sprijfjhul eforturilor de industria
lizare afe acestei tari.

Cutremure <le pămînf în Iugoslavia
SKOPLIE. — Aparatele Observa

torului seismologie de pe lingă Uni
versitatea din Skoplie au înregistrat 
miercuri două cutremure, a căror 
intensitate a fost la epicentru de gra
dul 4—5. Cutremurele nu au pro
vocat pagube materiale.

Cu aceste două cutremure, numă-

GREVE
• LONDRA. — Peste 1 500 de do

cheri din portul Londrei au declarat 
marți seara grevă în sprijinul re
vendicărilor lor de sporire a sala
riilor. în urma acestei greve, în por
tul londonez au fost imobilizate 35 
de vase.

O SYDNEY. — Muncitorii de la 
șantierele navale din Sydney au 
declaiat miercuri dimineața o gre
vă de 24 ore părăsind operațiunile 
de reparare la 50 de nave aflate 
in docurl.

După cum relatează agenția Reu
ter, greviștii revendică încheierea 
unui nou con ți act de muncă colec
tiv care să stipuleze o îmbunătă
țire a condițiilor de muncă și ma
jorarea salariilor. 

rul mișcărilor seismice înregistrate 
in zona orașului Skoplie de ia 26 
iulie 1963, cind s-a produs un cu
tremur catastroial, s-a ridicat la 646.

• VIENA. — Tehnicile nucleare, 
puse la punct in cursul ultimilor 20 
de ani, sint excelente mijloace de 
reperare, evaluare și valorificare a 
resurselor minerale. Radloindicatoa- 
rele șl aparatele cu izotopi, de e- 
xemplu. au iost utl'cate în explora
rea rezervelor de pelrot șl gaz natu
ral. Ele sint atîl de periecționale, 
incit in prezent se iolosesc pe scară 
mare in țoale zonele petrolifere din 
lume.
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• ATENA. — Tribunalul 
militar din Atena a pronunțat 
ieri sentința in procesul celor 
40 de persoane arestate in ur
ma unor demonstrații antigu
vernamentale cu prilejul fune

• MOSCOVA. — Miercuri a pă
răsit Moscova delegația Partidului 
Comunist Francez condusă de Wal
deck Rochet, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită în Uniu
nea Sovietică.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și de 
alti conducători de partid.

Manevre ale N.A.T.O.
NEAPOLE. — In Marea Medltera- 

nă au început manevrele forțelor 
aero-navale ale N.A.T.O. din Europa 
de sud sub conducerea amiralului 
Luciano Sotglu, comandantul forțelor 
navale ale N.A.T.O. din această zo
nă. Aceste manevre care au lot a- 
nual, vor dura 10 zile.

raliilor fostului premier Ghior- 
ghios Papandreu. Ele au fost 
acuzate de „insulte aduse au
torităților" și „propaqandă an
tinațională". Pedepsele variază 
intre 1 an șl jumătate șl 1 ani.
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