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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a delegației Partidului Comunist 
din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., a 
primit Joi la amiază delegația Parti
dului Comunist din Japonia, forma
lă din tovarășii: Saloml Hakama-

cullv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Volcu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei .Lup
in de r|asă" și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef do secție lo C.C. al

Două decenii de viață 
universitară în Valea Jiului
festivitățile de la Institutul de mine

Întregul minerit al tării a trimis 
Ieri un gînd spre .colina universi
tară' a Pctroșaniului. Un gînd venit 
de la cei care s-au numit studenți 
ai acestui Institut, de la cei care, cu 
ajutorul cunoștințelor emanate din 
..cetatea' învățămintului mineresc 
superior de pe Jiu, au tăcut ca mi
nunatele comori din adincuri să se 
reverse în torente de energii, de 
bunuri materiale. întregind edificiul 
vast si impunător al economiei na
ționale.

Sărbătorirea aniversării a 20 de 
sni de la înființarea Institutului de 
mine se face simțită printr-o atmos
feră caldă, entuziastă. Corpul profe
soral și studenții, foști studenți ai 
Institutului, oaspeți din centre uni
versitare ale tării au adus ieri un 
omagiu institutului sărbătorit — u- 
nitate de prestigiu a învățămintului 
nostru superior tehnic, creație de 
certă valoare, care se înscrie în an
samblul măsurilor luate de partid 
pentru dezvoltarea industriei Româ
niei socialiste.

La ședința festivă, care a avut loc 
Ieri după-amiază în aula institutului, 
șl care a inaugurat sesiunea științi
fică jubiliară, au participat tovarășii 
loachim Moga. prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean, 
Ion Lungu, secretar al Comitetului 
județean de partid David Lazăr, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Petroșani, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal, prof. ing. Emil 
Caragheorghe, secretar general la 
Ministerul învățămintului, conducători 
de unități miniere din județ și din 
tară numeroși invitați.

Rectorul institutului — prol. dr. 
Ing. Aron Popa — salută oaspeții 
prezenți la festivitățile prilejuite de 
aniversare și prezintă o expunere 
despre prodigioasa activitate a in
stitutului în cele două decenii de 
existentă. Rind pe rînd sînt înfăți
șate momentele importante din dez
voltarea învătăminlului superior mi
neresc al tării, etapele parcurse de 
institut de la înființare pînă în pre
zent. extinderea și diversificarea a- 
cestei unități universitare.

in cei 20 de ani ai săi, institutul 
a dat economiei naționale peste 
2 600 specialiști cu pregătire superi
oară, a desfășurat o rodnică activi
tate de cercetare științifică, contri
buind cu eficientă sporită la rezol
varea celor mai importante proble
me ale industriei miniere. înființat 
la început cu o singură facultate și 
138 studenți. institutul are astăzi 
două facultăți cu mai multe secții 
la care se adaugă secțiile de siibin- 
gineri nou create.

O dezvoltare corespunzătoaie a cu
noscut baza materială a institutului 
pentru care s-au construit edificii 
noi. moderne, 27 de laboratoare bo
gat utilate, o bibliotecă cu aproape 
120 000 volume, trei cămine studen
țești care satisfac cele mai exigente 
cerințe ale vieții studențești etc.

Intrind în cel de-al treilea deceniu 
de existență a Institutului de mine 
din Petroșani — a spus in încheiere 
vorbitorul — cadrele didactice și stu
denții se angajează să sporească 
realizările obținute, să ridice pe o 
treaptă superioară nivelul general 
al procesului instructiv-educaliv si 
valoroasele tradiții ale științei și teh
nicii miniere românești, aducindu-și 
astfel contribuția la progresul Româ
niei socialiste.

In cuvîntul său. tovarășul loachim 
Moga a vorbii despre semnificațiile 
aniversării institutului, care-și desfă
șoară activitatea in rondițiile amplu
lui proces de dezvoltare și perfec
ționare a întregii vieți politice, eco
nomice, sociale și culturale inițiat 
de Congresul a] IX-lea și Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân. Înființarea, cu 20 de ani in

urmă, a Institutului de mine a în
semnat nu numai un moment deose
bit pentru înllorirea social-economi- 
că și culturală a Văii Jiului, dar și 
confirmarea politicii înțelepte a parti
dului nostru, care, în stabilirea ce
lor mai bune căi de dezvoltare și în
florire generală a României, de in
dustrializare socialistă a țării, a a- 
cordat importanța cuvenită creșterii 
și formării unor cadre valoroase pen
tru toate sectoarele social-economice 
— condiție esențială pentru edifica
rea României moderne. Douăzeci de 
ani au însemnat tot atilia ani de 
eforturi încununate de succes in for
marea cadrelor tehnice și ingine
rești, în desfășurarea unei prestigi
oase activități științifice și didacti
ce, au însemnat o făclie de lumină 
și un focar de cultură în acest im
portant centru muncitoresc al țării.

După ce s-a referit pe larg la con
dițiile de studiu și viață ale studen
ților, la bogata activitate didactică 
și de cercetare a corpului profeso
ral, la eforturile susținute pentru pre
gătirea specialiștilor necesari indus
triei miniere, primul secretar și-a 
exprimat convingerea că și în viitor 
organizațiile de partid, ale U.T.C. și 
Asociației studenților vor acorda 
tot sprijinul conducerii institutului, 
cadrelor didactice, pentru buna des
fășurare a procesului instrucliv-edu- 
cativ și a practicii in producție. 
Sînt necesare eforturi stăruitoare pe 
linia cercetării și informării științifi
ce, a dezvoltării la studenți a gîndi- 
rii creatoare, a muncii asidue pentru 
însușirea tezaurului tehnicii, științei 
și culturii contemporane.

In încheierea cuvîntului său, to
varășul loachim Moga a spus: Vă 
rog să-mi permiteți ca in pragul ce
lui de-al treilea deceniu de existen
ță a institutului să vă urez, în nu
mele Comitetului județean de partid, 
noi succese în munca dumneavoas
tră științifică, in activitatea consa
crată instruirii si educării viitorilor 
ingineri.

Institutul sărbătorit a tost felicitat 
și de către conducerea Ministerului 
Învățămintului prin cuvîntul prof, 
ing. Emil Caragheorghe, care a a- 
preciat activitatea didactică și știin
țifică desfășurată aici, preocupările

corpului profesoral pentru buna pre
gătire teoretică și practică n studen
ților.

Un emoționant cuvint a rostit dr. 
ing. Petru Roman, directorul general 
al Combinatului carbonifer ..Valea 
Jiului", fost student al acestui insti
tut Vorbitorul s-a referit la con
tribuția pe care specialiștii pregătiți 
in institut și-o aduc in procesul de 
extracție și preparare a cărbunelui, 
la aportul cercetărilor universitarii 
în promovarea pe scară lot mai lar
gă a tehnicii înaintate in minerit

Prof. dr. ing. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor a trimis institutului o 
telegramă in care se spune : ..In nu
mele conducerii și al colegiului Mi
nisterului minelor, al inginerilor și 
tehnicienilor din unitățile noastre 
productive, de proiectare și de cerce
tare, felicit călduros conducerea in
stitutului, cadrele didactice, studenții 
și personalul administrativ cu prile
jul aniversării a 20 de ani de la în
ființarea Institutului de mine din Pe
troșani... Apreciind activitatea dum
neavoastră creatoare, de o înaltă ți
nută științifică și didactică, vă urăm 
noi succese în realizarea sarcinilor 
care vă revin, pentru formarea în 
continuare a inginerilor mineri ca
pabili să contribuie la realizarea im
portantelor obiective ce decurg din 
Directivele Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a partidului, 
pentru dezvoltarea industriei minie
re din țara noastră".

In cadru) ședinței festive au adre
sat institutului mesaje de salul ca
dre didactice de la institutele poli
tehnice din București, Iași, Cluj. 
Brașov, Galați, Timișoara. Institutul 
de Construcții București, Institutul 
de Petrol, Gaze și Geologie Bucu
rești, Universitatea Craiova, Institu
tul de Cercetări Miniere Baia Mare, 
conducători de întreprinderi miniere 
din. țară.

Despre activitatea desfășurată în 
institut au vorbit profesorii Vasile 
Poboran și Emil Trufin, precum și 
studentul Iga Virgil.

Participanții la ședința festivă au 
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o telegramă în 
care se spune:

„Sărbătorirea a două decenii de activitate a Institutului de mi
ne din Petroșani ne oferă fericitul prilej de exprimare a profundei 
recunoștințe față de grija permanentă pe care conducerea parti
dului, dumneavoastră personal o acordați dezvoltării școlii româ
nești. In cei douăzeci de ani de existență, institutul nostru a pre
gătit peste 2 600 de ingineri mineri, care se dovedesc astăzi capa
bili să stăpinească tehnica modernă, să îndeplinească cu cinste 
sarcinile ’"credințate de partid industriei miniere.

Expresie a sărbătoririi prin muncă a acestei aniversări, sesiu
nea științifică jubiliară a cadrelor didactice reprezintă o materiali
zare a strădaniilor îndreptate spre transformarea științei în forță 
nemijlocită de producție. Ea reflectă preocupările corpului nostru 
profesoral, ale întregului colectiv al institutului, pentru pregătirea 
specialiștilor care să poată rezolva problemele majore puse in fața 
industriei miniere de Congresul al IX-lea al P.C.R. și Conferința 
Națională a partidului. întreaga muncă instructiv-educativă o funda
mentăm pe ideologia marxist-leninistă, pe îmbinarea judicioasă a 
pregătirii tehnice generale cu cea de specialitate. condiție a for
mării de cadre inginerești bine pregătite.

Ne unim glasurile cu cele ale întregului popor pentru a ne ex
prim.- adeziunea deplină față de politica partidului și guvernului 
nostru, politică pătrunsă de nobilele idei ale socialismului și de ge
nerosul spirit al internaționalismului socialist, de înalta responsabili
tate *a»ă de viitorul poporului român, față de unitatea țârilor so
cialistei a tuturr-1 torțelor cure luptă pentru pace și progres so
cial.

Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom răspunde grijii ce ni se 
poartă muncind cu pasiune și devotament pentru realizarea înalte
lor sarcini ce ne revin în opera de edificare a României socialis
te".

In continuarea festivităților prile
juite de aniversarea Institutului de 
mine participanții au vizitat expozi
ția .20 de ani de activitate a Institu
tului de mine Petroșani".

Azi și miine continuă lucrările pe 
secții ale sesiunii științifice jubilia
re. De asemenea, participanții vor vi
zita unități miniere din Valea Jiului

și laboratoarele institutului, iar in 
această seară la Casa de cultură a 
municipiului Petroșani vor viziona 
un spectacol susținui de Teatrul de 
estradă din Deva.

N. ANDRONACHE
T. ISTRATE

Proiectul legii de organizare 
și funcționare a consiliilor 

populare în dezbatere 

PÎR8HII EFICIENTE DE ÎNTĂRIRE
A LEGATURILOR CU MASELE

Cetățenii orașului nostru au luat 
cunoștință cu deplină satisfacție do 
proiectul de lege privind organiza
rea și functionarea consiliilor popu
lare.

Noul proiect de lege i'elleclă 
preocuparea partidului și statului 
nostru pentru perfecționarea modu
lui de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, pentru ntrage-
rea cil mai laigă a maselor la con
ducerea treburilor de stat și obștești. 
In acest sens, in proiect se deter
mină mai precis atribuțiile consi
liilor populare, ale comitetelor exe
cutive și ale comisiilor peimanente, 
precum și raporturile dintre aceste 
organe.

Consiliile populare aleg dintre de- 
pulați, în prima sesiune și pentru 
întreaga durată a mandatului lor, 
comisii permanente organizate pe 
principalele ramuri și domenii de 
activitate, potrivit specificului și 
nevoilor locale. Atribuțiile comi
siilor permanente, după prevederi
le noului proiect, cresc în mod sim
țitor. Faptul că acestora li se atri
buie si dreptul de a prezenta con
siliului popular, din proprie inițiati
vă. proiecte do hotărîri. de a aviza 
proiectele de hotărîri elaborate de 
comitetul executiv înainte de a fi 
supuse spre adoptare consiliului 
popular este o garanție că soluțio
narea problemelor de interes local 
se vor studia mai bine, împreună 
cu cetățenii și cu alte cadre de spe
cialitate. Prevederea că consiliile 
populare pot institui, din rîndul de- 
putaților comisii temporare pentru 
examinarea unor probleme, stabilind 
sarcinile și modul de activitate pen
tru fiecare dintre aceste comisii, va 
constitui, de asemenea, un sprijin c- 
fectiv pentru comitetele executive în 
rezolvarea complexelor probleme ce 
le ridică dezvoltarea orașelor, un 
mijloc eficace de activizare’ a xlepu- 
taților în rezolvarea cerințelor oame
nilor.

De asemenea, în privința îndatori
rilor deputaților, proiectul vine cu 
citeva precizări noi care, neîndoios, 
vor duce la întărirea legăturii de-
putatilor cu masa cetățenilor, la cu
noașterea mai îndeaproape a nevoi-

lor acestora. Bunăoară, obligația pre
văzută ca după fiecate sesiune de
putății să prezinte în fața alegăto
rilor din circumscripțiile doctorale

Victor BRAȘOVEANU, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular provizoriu — Lupeni

(Continuare In pag. a 3-a)

da, membru al Prezidiului și Secre
tariatului C.C al P.C.J., Koichiro 
Ueda, membru supleant al Secreta
riatului, șeful Comisiei Politice a 
C.C. al P.C.J., Hldesato Niimata, 
membru al Comisiei Centrale de 
control financiar, și Shunlchl Nisht- 
zawa, redactor-șef al revistei „Do
cumente internaționale".

Au participat tovarășii : Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe

P.C.R.
Cu acest prilej, intr-o atmosferă 

caldă, tovărășească, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme actuale ale mișcării comu
nisto șl muncitorești, ale situației 
Internaționale, precum și in legătu
ră cu dezvoltarea în continuare a 
rotațiilor frățești între Partidul Co
munist Român șl Partidul Comunist 
din Japonia.

TELEGRAMĂ.
Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Pdione

VARȘOVIA

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal vâ adresez dv., Consiliului 
de Stat al R.P. Polone și poporului frate polonez calde felicitări și 
urări de noi succese in construcția socialismului, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a redobîndirii independenței de stat o Polo
niei, moment de seamă în lupta poporului polonez pentru înfăptui
rea năzuințelor sale seculare de unitate, independență națională, 
democrație și progres social.

NICOLAE CEAUȘESCU

Primele adunări pentru constituirea 
consiliilor județene 

ale oamenilor muncii aparținînd
naționalităților

In aplicarea hotărîrilor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., cu privire la 
unele măsuri organizatorice pentru 
întărirea continuă a unității moral- 
polilico a poporului muncitor, a fră
ției dintre oamenii muncii români și 
ai naționalităților conlocuitoare, a 
coeziunii națiunii noastre socialiste, 
în județele în care alături de popu
lația română trăiesc și oameni ai mun
cii de alte naționalități au avut loc 
joi primele adunări pentru constitui
rea consiliilor județene ale oameni
lor muncii de naționalitate maghiară, 
germană, ucraineană.

Adunări ale reprezentanților oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară au avut loc în județele Alba 
și Arad; ale reprezentanților oame
nilor muncii de naționalitate germa
nă în județele Alba, Brașov, Caraș- 
Severin, Sibiu și Timișoara; ale re
prezentanților oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană- . in județul. 
Suceava.

La adunări au participat reprezen
tanți ai Comisiei centrale de orga
nizare, primii secretari ai comitete
lor județene ale P.C.R.

Despre importanța acestui eveni
ment au vorbit primii secretari ai co
mitetelor județene ale P.C.R. și un 
mare număr de participant! la adu-

conlocuitoare
nări. Vorbitorii au arătat că prin a- 
tribuțiile și îndatoririle ce le revin, 
prin asigurarea unei participări tot 
mai largi și în cadru organizat a 
oamenilor muncii din rîndurile na
ționalităților conlocuitoare la înfăp
tuirea programului de desăvîrșire a 
construcției socialiste în țara noas
tră, aceste consilii sînt chemate să 
aducă o contribuție importantă la 
dezvoltarea democrației socialiste în 
patria noastră.

Participanții la adunări au desem
nat consiliile județene, au stabilit 
președinții, vicepreședinții și secre
tarii consiliilor precum și reprezen
tanții locali pentru Consiliile națio
nalităților maghiară și germană din 
Republica Socialistă România.

In încheierea adunărilor au lost 
adoptate telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușes- 

. cu. in., care participanții și-au expri
mat profunda lor recunoștință față 
de grija permanentă a partidului 
nostru pentru întărirea unității po
porului. pentru dezvoltarea democra
ției socialiste.

Adunările pentru constituirea con
siliilor județene ale oamenilor mun
cii aparținînd minorităților naționale, 
continuă. (Agerpres)

E VORBĂ 
TOI DE 

RESPEC1
Vecinii mei sini oameni o- 

norabili. Dumnealui e func
ționar și poarlă pălărie. Dum 
neaei e. la ici, funcțională, iar 
după aerul ce o domină, 
are înfățișarea unei dăs
călite cil se poale de severe. 
Au copii mari; copii se
rioși, cuminți. Cind ies, uneori, 
împreună in oraș, pășind gravi 
și sobri printre semenii lor

)

) 
)

Un vast program de dezvoltare
a ocrotirii sănătății populației

Domnului RICHARD NIXON
Imi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul alegerii 

Dumneavoastră în funcția de înaltă răspundere de președinte al Sta
telor Unite ale Americii, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima speranța că rela
țiile dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoa
relor roman și american, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Vivat revista"
Teatrul de slat de estradă 

din Deva prezintă azi, la oia 
17,30, un spectacol muzical 
„Vivat revista". Textele upar- 
fin lui Al. Maximilian .și P. 
Bărbiile seu, iar muzica lui V.

Veselov schi șl Șteian Răduf. 
Iși dau concursul Lucian 

Radulion, Margareta Grădina- 
ru, loan Mihail. Geta Patru. 
Adrian Nicolau, Geta Pelin și 
allii.

In Editura politică 

au apărut 

„Marxismul și 
contemporaneitatea11 
Lucrarea este o culegere 

a tuturor comunicărilor pre
zentate la sesiunea organi
zată de Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheot- 
ghiu", Institutul de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Aca
demia Republicii Socialiste 
România cu ocazia împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea 
lui Karl Marx.

Abordind problemele sanitare la 
toate nivelele, lucrările plenarei 
C.C. al P.C.R. din 24 octombrie' a.c. 
au trasat liniile directoare pentru 
asigurarea unei asistențe medicale 
la nivelul epocii mărețe ipe care o 
trăim. Măsurile elaborate" de plena
ră pentru perfecționarea organizării 
rețelei sanitare, pentru îmbunătăți
rea asistenței medicale, dovedesc, 
încă a dată, preocuparea deosebită 
pe care o are partidul în găsirea ce
lor mai corespunzătoare căi de îm
bunătățire continuă a sănătății oa
menilor muncii.

Plenara a pus in fața acestui im
portant domeniu al vieții sociale — 
ocrotirea sănătății — o vastă pro
blematică. vizînd toate laturile1 ei, 
de la oiganizarea asistenței medica
le piuă la măsurile menite să îm- 
‘bunălățească activitatea cadrelor 
medicale, pregătirea lor profesiona
lă, stimularea cercetării științifice. 
Problemele enunțate sînt complexe, 
strîns legate între ele,- rezolvarea 
lor va da certitudinea împlinirii în
datoririi fală de bunul cel mai de 
preț al omului, sănătatea sa.

Evidențiind realizările obținute' în 
ocrotirea sănătății populației, mate
rialele prezentate în plenară, discu
țiile purtate și, mai ales;, cuvîntul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, per
mit să se sublinieze cu mai multă 
claritate neajunsurile ce au existat 
în asigurarea asistentei medicale a 
populației, neajunsuri ce vor trebui 
înlăturate prin activitatea noastră 
viitoare.

Măsurile ce se vor lua pentru 
asigurarea asistenței medicale gene
rale, Impun dezvoltarea punctelor 
sanitaro și a dispensarelor de în
treprindere, îmbunătățirea asisten
tei medicale generale a muncitori
lor, întărirea ajutorului de urgență, 
cunoașterea și prevenirea; noxelor

de la locul de muncă. O importan
tă deosebită va fi acordată dotării 
cu cadre și aparatură a unităților 
teritoriale. Perfecționarea pregătirii 
profesionale a medicilor de între
prindere fiind, de asemenea, un im
perativ absolut al unei bune asis
tențe medicale. Acest lucru se va 
realiza prin instructaje și cursuri 
postuniversitare în funcție de pro
blemele medicale specifice morbidită
ții din ramura respectivă de pro
ducție.

Permanentizarea cadrelor medica
le la nivelul dispensarelor de în
treprindere punîndu-se capăt fluc
tuației do pînă acum, precum și o- 
bligalivilalr .i modicului do întreprin
dere de a informa sistematic con
ducerea întreprinderii asupra stării 
de sănătate a muncitorilor, asupra 
dinamicii și aspectelor particulare

de incapacitate temporară, a noxelor 
ce există sau pot să apară, sînt alte 
două jaloane pe care se va axa 
în continuare asistența medicală din 
întreprinderi. Așa cum reiese din 
documentele plenarei C.C. al P.C.R.. 
va trebui ca, în continuare. în aten
ția medicilor să stea combaterea 
bolilor profesionale, accentuîndu-se 
cu precădere asupra măsurilor teh- 
nico-organizatorice ce se vor lua la 
locul de muncă pentru înlăturarea 
noxelor profesionale.

Vastul program elaborat de plena
ra C.C. al P.C.R., și pus în fata ca
drelor medico-sanitare, va găsi o 
aplicare practică corespunzătoare e- 
pocii pe care o trăim, devenind le
gea de bază a activității noastre.

Medic Nicolae AI.DICA 
directorul Spitalului Lupeni

de la distantă Sini corectitu
dinea și decenta intu'rhipală. 

Deci, aș avea țoale moti\ ele 
să fiu fericit că am parte de 
asemenea vecini. $i totuși nu 
sini. Pentru că, alunei cind aș 
li bucuros să profit cel mai 
mult de decenta și coreclitu 
dinea vecinilor, nu pol avea 
această bucurie, închipuit i-vâ 
că după solicitările la care 
sinteli supuși in cursul unei 
zile, vă relrageli in aparta 
meni pentru a trăi in tihnă 
ultima parte a zilei - let tu- 
rind romanul preferat sau as- 
cultind sonata îndrăgită, sau... 
meditind pur si simplu asupra 
evenimentelor zilei. Da, chiai 
alunei liniștea pe care o do 
rifi at it de mult e slișiala de 
un strigăt strident. Tresâriti. 
V-ar trebui citeva momente 
pentru a \ â recîșliga liniștea. 
Dar de unde ? Prin pereții a- 
parlamentului ajung la dv. 
triaturile unui dialog violent, 
chinuitor — plinsete, ocări, 
zbierăle. Aii lăsat carlea, nu 
mai auziți nici sonata; aii 
uitat de toate bucuriile șl 
chiar de necazurile zilei. 
De ce ? Pentru că vecinii, a- 
cei care impun alîta stimă du 
pă ce ies pe ușa apartamen 
lului prin Unuia lor decentă 
și impecabilă, translormă în- 
lr-un vacarm care ucide ner
vii colocatarilor, liniștea se
rii. „Discuția" lor le terori
zează cu ACEEAȘI INTENSI
TATE ore in șir. Și aceasta, 
de citeva ori pe săolâmină, la 
ore cil se poale de nepotrivi
te, ori seat a ori dimineața p'1 
nă nleacă la serviciu.

Sint vecinii mei oamenj res 
pecluoși cam metil* resnect ?

Dan STEJARU

INTILNIRE PE . ■_

CABLURI LA PRE- ."I

PARAflA LUPENI. :
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INTERVIU DIN
Preocupări actuale în sectorul de vînătoare

Masă rotundă între specialiști de la 

U.R.U.M.P. și l.E.C. Paroșeni cu tema :

Posiibilitâfi de imbunatâ- 
f Irc a (alitâfli blindajelor 

morilor dc cărbune

In raw» de activitate a clubului 
vlnătorilor șl pescarilor sportivi din 
Petroșani exista o bogata faună. Pă
durile, dealurile și dropiile ca alcă
tuiesc fondurile do vînătoare aliate 
în gospodărirea clubului sini gazde 
primitoare alo celor mai concludențl 
și moi numeros! reprezentanți al 
faunei tării noastre. Regiunile alpine 
sînl populate de sprintenele capre 
negre, adevărate monumente ale na
turii. Urși, cerbi, căprioare. Iepuri, 
cocoși sălbatici și multe alte anima
le populează pădurile $j cfmpiilo 
noastre. Iarna este anotimpul în ca
re căprioarele, cerbii, iepurii șl al(l 
locuitori ai pădurilor dau greu tribut 
Intemperiilor naturii șl animalelor 
răpitoare.

In dorința dc a afla ce măsuri s-au 
luat pentru a veni In sprijinul vina- 
lulul pașnic In perioada Iernii,
ne-am adresai tovarășului Costol
Petru, responsabilul clubului vînfi-
torilor și pescarilor sportivi din Pe
troșani, cu clteva întrebări.

— Da I Paznicii noștri au pregătit 
din vară în primul rlnd hrana cu 
care vom veni In ajutorul rervldeolor 
și jxHîrnichilor. Cltevn cifre edlltca- 
loate în acest sens. Au fost recol
tele 4'UN) kg fin do pădure si 35 000 
kg frunzare. Pentru hrana pollrni- 
chilor avem procurate -100 kg grăun
te.

I
— CARE ESTE STADIUL A- 
MENAJĂR1I HRĂNITOARE
LOR ?

- AU FOST LUATE ANU
MITE MASURI PENTRU O- 
CROTIREA CERBILOR, CĂ
PRIOARELOR, IEPURILOR $1 
POTlRNICHTLOR ?

— Sînt doja terminale. Avem 00 
hrănitoare pentru cervldee, 20 hră
nitoare pentru Iepuri șl IO pentru 
potirnichl» De asemenea, ou fost a- 
menajoic 50 de sărării în care au 
fost depuse 1400 kg de sare bulgăre. 
Hrănlloatelo și sărărille au fost ju
dicios amplasate pe întregul nostru 
fond de vînătoare. Mcrilă a fl evi
dențiată activitatea desfășurată pen
tru amenajarea hrănitoarelor și să- 
rărillor dc către paznicii de vină- 
toare Manolescu Ion de la Cimpu 
lui Ncag, Bfibușcă Petru, de lo Co- 
vragi, Domaxilonl Aron, din Hațeg 
șl Hodos Ștefan, responsabilul gru
pei de vînătoare din Baru.

In urrao vizitei întreprinse de un 
grup de membri ai comitetului de 
direcție al cabinetului de organizare 
Științifică a producției și a muncii 
la l.E.C. Paroșeni și a discuțiilor pur
tate ru conducerea acestei unități 
s-a constatat că este necesar să se 
organizeze un schimb de păreri în
tre specialiștii de la I.E.C Paroșeni 
și cei de la U.R.U.M.P. pe tema îm- 
' bunălătirii calității 
blindajelor folo
site pentru căplu- 
șirea morilor de 
cărbune livrate 
de această uzină. 
Acțiunea care a 
fost inclusă în pro
gramul de lucru al 
cabinetului s-a des
fășurat la URUMP 
dovedi ndu-și pe 
deplin utilitatea.

La această mesă rotundă au par
ticipat din partea termocentralei In
ginerul șef si mecanicul șef, iar din 
partea Uzinei de reparat utilaj mi
nier din Petroșani, directorul, teh
nologul șef, șeful secției turnătorie, 
tehnologul și ud maistru otelar.

Specialiștii de la l.E.C. Paroșeni 
au arătat blindajele originale ale 
morilor cu bile folosite la prepara
rea prafului d<’ cărbune au avut o 
durată de funcționare de peste doi 
ani. in timp ce blindajele executate 
la U.R.U.M. Petroșani, pînă în luna 
martie a acestui an, nu au rezistat 
mai mult de 6 luni. Beneficiarul a 
ridicat în principal trei probleme 
care se cer soluționate;
- îmbunătățirea calității materia

lului folosit la executarea acestor 
blindaje, în sensul creșterii rezisten
tei la uzură a otelului;

Din agenda de lucru 
a Gab netului pentru 
probleme de organi
zare științifică a pro
ducției și a muncii

— analizarea posibilităților de îm
bunătățire a fixării blindajelor în in
teriorul morilor;

— executarea unei turnări mal 
îngrijite, respectiv obținerea unor 
suprafețe mai curate și încadrarea 
în limitele de tolerantă prevăzute în 
documentația tehnică — mai precis 
respectarea razelor de curbură ad
mise ale blindajelor.

Specialiștii de la 
U.R.U.M.P; au sub
liniat faptul că 
blindajele livrate 
începînd cu luna 
martie 1968 au fost 
supuse tratamentu
lui termic de că
lite și vor avea o 
durată de utiliza
re mai lungă, dar 
este necesar să 

fie urmărite în timpul exploatării.
Din acest schimb de opinii au re

zultat următoarele posibilități de 
rezolvare a temei luate în discuție: 
formarea unui colectiv care să se 
deplaseze la Industria sirmei Cim- 
pia Turzii pentru documentare Ia 
olelăria acestei uzine, urmărirea 
prin laboratorul chimic a respectă
rii compoziției otelului. revizuirea 
modelelor pentru asigurarea respec
tării sLricte a formei pieselor turna
te si organizarea urmăririi în comun 
cu I.E.C. Paroșeni a comportării 
blindajelor montate în trimestrul II 
1960. De asemenea, colectivul se va 
preocupa de îmbunătăliiea procedeu
lui de turnare pentru a asigura ca
litatea corespunzătoare a suprafețe
lor.

Ing. CORNEL BURLEG

IN EDITURA 
TEHNICĂ 

a apărut:

Sudarea sub strat 
de flux, în baie 

de zgură și în 

medii protectoare

- AȚI ÎNTREPRINS Șl AL
TE ACȚIUNI IN SPRIJINUL 
VÎNATULUI PAȘNIC ÎN A- 
FARÂ de cele ’care A- 
VEAU DREPT SCOP ASIGU
RAREA PLUSULUI DE HRA
NĂ?

— Da. O Importantă deosebită are 
fără îndoială ocrotirea acestui vî- 
nat prin t distrugerea animalelor ră
pitoare care aduc pagube serioase 
atlt sectorului de vînătoare cît și

șcplclului. A<c>sl<i acțiune o inlăp- 
luim cu sprijinul membrilor vlnă- 
tori ai clubului cam au obligația de- 
n particip,» la vinălorlle colective 
organizate cu scopul stîrplrll lupilor, 
vulpilor șl altor răpitoare, să com
bată braconajul. Astfel, in acest an, 
nm organizat 52 vlnălori colective 
la care au participat 226 do vlnă
lori. Cu aceste ocazii au căzut In 
focul puștilor 5 lupi, 226 vulpi, 78 
uli porumbari, 777 ciori grlvc șl co
țofene. Paznicul de vînătoare Mnng 
Nicolae a împușcat doi lupi și zece 
vulpi, iar Manoloscu Ion șl Băbușcă 
Petru 22 si, respectiv 7 vulpi.

- CE ACȚIUNI DE OCRO
TIRE, EVENTUAÎ ȘI DE VA
LORIFICARE \ VlNATUI.UI, 
PRECONIZAȚI ÎN VIITOR ?

Preocuparea noastră este ca
nalizată în prezent pe două direcții 
principale. Continuarea ocrotirii vl 
naiului pașnic prin organizarea, în 
fiecare lună, de acțiuni colective 
pentru distrugerea răpitoarelor. Și, 
deoarece ne aflăm în sezonul vlnă- 
rii mistreților, ne străduim să ne 
realizăm și cota de carno pe care 
o avem de predat.

Vorbind despre ocrotirea anima
lelor nerăpiloare, tin să su.bllnloz că 
aceasta este, la drept vorbind, o 
îndatorire cetățenească a fiecărui 
excursionist. Alături de floră, fau
na constituie o minunată podoabă 
a munților, dealurilor și cîmpillor. 
S-o ocrotim, deci, ca pe un bun al 
tuturor.

Interviu consemnat de
D. CRIȘAN

GAZDA-N 
GAZDĂ

In anul 1966, Kovacs Gyiiln, ori
ginar din Roșia Montană, „voiajor" 
do profesio. (burlac do 66 ani) sg 
stablleșto-n gazdă la familia Guzran 
Catalina din Vulcan. De bună cre
dință, gazda îl oferă toate condițiile 
de trai, considerîndu-l. după cel 66 
de ani pe care-l avea, ca fiind om 
de treabă, așezat ia locul lui. Da alt- 
tel bătrînuhii voiajor nu-i rămincm 
decît să-și trăiască liniștit anii de 
pensie după o muncă în care n o- 
hosit peregrinlnd dintr-un oraș in 
alluT.

Insă lucrurile nu s-au petrecut 
astfel. Gazda avea de crescut doi 
copil. Micuța Ellsabela și frățiorul 
oi. Chiriașul a începui să manifeste 
o adevărată dragoste do bunic față 
de fetită copleșind-o cu mici alenlil 
(bomboane, ciocolată) atlt aaasă cit 
șl la școală. Dar intr-o duminică din 
decembrie 1967 (fetita avea doar 13 
ani), dragostea de bunic so trans
formă subit. Ramolitul bătrîn se con
sideră un Don Juan> impecabil șh.. 
profită de naivitatea copilei.

De la aceasta dată Elisabeta nu 
mai este copleșită de atenții ci de... 
amenințări și constrângeri.

Astăzi, Don Juanul, bătrînul a că
rui minte putredă l-a condus In o 
asemenea mîrșăvie își trăiește pe 
mai departe anii pensionării la altă 
gazdă numită... penitenciar. Așa se 
întîmplă uneori: cînd nu știi ce e 
bine și ce e rău să*faci în viață, îți 
aleg alții gazda potrivită.

Cpt. I. Dl RECI

Două proaspete edifici 
s-ou integrat recent in pei 
sațul atit de dens al noilor 
construcții din Craiova, ado 
ugind noi imagini arhitecte 
nicii moderne, care-și pune 
amprenta tot mai puterni- 
peste întreaga fizionomie a 
orașului. Este vOrba de noua 
gară a Craiovei și de clădi 
rea Direcției regionale CFR 
Materializarea proiectelor 
concepute de un grup d' 
arhitecți de lo Institutul dr 
proiectări pentru căi ferate 
București a dăruit cetății de 
altădată a banilor o frumoo 
să poartă' de intrare, unică 
prin soluțiile arhitectonice o 
d optate.

In partea stingă a căli fe
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La mina Lupeni

Analiza aerului la mină 
nu mai este o problemă

Dinamica impetuoasă a economiei 
naționale, perfecționarea organizării 
sub toate aspectele, creșterea pro
ductivității muncii, impun dotarea 
întreprinderilor cu tehnică modernă, 
mecanizarea șj automatizarea pro
ceselor de producție. Simultan se 
tinde către o diminuare a efortului 
fizic și evitarea accidentărilor și îm
bolnăvirilor profesionale.

Se cunoaște pericolul pe care-1 re
prezintă, pentru sănătatea muncito- 
lilor, praful silicogen din fronturile 
lucrărilor săpate in steril. La mina

Lupeni a luat ființă, nu de mult, un 
laborator special de analizare a ae
rului, de mină din punct de vedere 
al gazelor nocive și al prafului care 
provoacă silicoza. Acesta este dotat 
cu, apaiatură modernă și deservit de 
un personal calificat. Activitatea în 
cadrul laboratorului se desfășoară 
pe schimburi în așa fel îneît să se 
poată urmări ciclul operațiunilor. In 
final se determină cantitățile nocive 
de praf silicogen, luîndu-se cele mai 
eficace măsuri de combatere a aces
tuia.

G. DUMITRU

de LUPESCU 1.,

PETRIȘOR A. RADULESCU C.

In lucrare se prezintă ba
zele teoretice și tehnologice 
ale procedeelor de sudare 
sub flux, utilajele folosite, 
sudarea automata și semiau
tomată sub flux ; în conti
nuare se prezintă sudarea 
în boie de zgură tooită. Lu
crarea se încheie cu capito
lul cuprinzînd sudarea în 
medii protectoare de gaz.

Se adresează inginerilor și 
tehnicienilor care lucrează 
în probleme de sudare, fiind 
deosebit de utilă și studenți
lor de la fa.cultatea de tehno
logia construcției de mașini.
296 pag. 9,75 lei

Fiecare dintre noi avem un 
prieten, poate chiar mai multi. 
Ei vin în mod curent în fami
lie și sînt'bine primiți și tra
tați cu atenliije ce li se cu
vin. Evoluția prieteniei depin
de insă de noi, do discernă* 
rnîntul cu care ne alegem pri
etenul, de simțămintele caro 
ne leagă de el; de grija de a 
uni impulsurile sincere ale 
prieteniei înlr-o. legătură sta
tornică. f.in.stită.

Dar prietenul căsoi, nu în
totdeauna este prietenul ade
vărat. Uneori, primit în casa 
amicilor săi, respectivul „om 
de lume" afișează, o compor
tare ireproșabilă, se face sti
mat și iubit, își cîșligă, o în
credere fără margini. Omul 
viclean are un scop, urmă
rește o pradă și acționează Ia 
timpul oportun. Uneori este a- 
bil, cunoaște slăbiciunile fa
miliei și; le speculează, are u- 
mor, are prezentă de spirit, e 
spontan dar... in același timp 
e și un mare... șarlatan. .Prie
tenul casei" introdus ru vicle
șug în cetatea bine apărată a 
unei familii trainice, încearcă 
șl de multe ori reușește s-o 
destrame.

In discuțiile cu .solii ultra- 
giati prin intervenția brutală 
în familia lor a unuii „prieten 
de-al casei*, ca și în depoziți
ile din fata instanței de jude
cată la procesele de divorț se 
spune de fiecare dată la fel. 
Nu sînt puține cazuri cînd 
căsniciile întemeiate pe dra
goste și pe adevăr, pe respect

și prețuire reciprocă, pe afec
țiune și înțelegere deplină, e- 
șuează lamentabil din pricina 
unui asemenea interpus în via
ța celor doi soți.

Mesagerul îndrăgostit, care 
permanent își vizitează priete
nii, dă lovitura la timpul cu
venit : ca din întimplare prin
de mina fericirii pe care de 
mult o rîvnește și, cu multă 
lașitate, pozează în adevăratul 
îndrăgostit, nu uită să stîr- 
nească și o lacrimă intre ge
ne.

anuiniRiniinmniuHHiiuHHiiiuumiinni

PE TEME
SOCIALE

Am avut ocazia să cunosc 
un astfel de personaj, pe care, 
din respect fată de cel care 
l-a primit în casă, nu-l pot 
numi. Intr-o zi, i-a adus la cu- 
noșlintă, fără să roșească cel 
puțin : „am hotărât să-ti spun. 
De aproape doi ani sini ală
turi de solia la. Ne iubim. 
Trebui© să renunți. Nu se mal 
poate altfel".

Pentru omul cinstit și co
rect, credincios în prietenie,, 
tată bun și sol iubitor, strigă
tul acesta a fost răscolitor șl 
dureros. La început nu a vrut

să creadă că cele auzite pot 
fi adevărate, dar, în cele din 
urmă, s-a convins. „Prietenul" 
său, căruia îi fusese în viată 
un adevărat călăuzitor, a tră
dat și a călcat în picioare ce
le mai elementare reguli ale 
omeniei. „Prietenul", alături de 
caie suferise de nenumărate 
ori, îi crea marea și apăsă
toarea suferință a destrămării 
propriei căsnicii. Toate aces
tea le înfăptuise intr-ascuns, 
atunci cînd era primit1 în mij
locul familiei și înconjurat cu 
toată dragostea si stima de 
care se bucură un prieten a- 
devărat și sincer. Omul care 
fală de semenii săi afișa o 
mare bunătate si respoct, nu 
era decît un intrus, un purtă
tor de măști, un trăgător dc 
sfori în viată șl în profesie. 
Astăzi poartă masca de îna
morat iremediabil, îndurerat 
de „suferință" pentru o feme
le pe care a încercat s-o 
smulgă de- lingă căminul ei, 
clădit cu greutățile inerente 
oricărei căsnicii.

Reacția — totdeauna plină 
de uimire și revoltă — va fi 
aceeași. „Nu mi-aș fl putut 
închipui că tocmai el, cel mai 
bun prieten al meu, va face 
aceasta! L-am primit în fami
lia noastră cu toată încrede
rea, i-am arătat o prietenie 
sinceră, l-am considerat „de-al 
casei" și iată ce ne-a făcut i 
a murdărit o prietenie, a des
trămat o căsnicie..."

T. SCARLAT
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rate, înlocuind o construcție 
octogenară, se ridică semeț 
clădirea stației de călători, 
terminată cu o ingenioasă 
copertină susținută de zece 
cadre din beton frumos ar
cuite, Sub această „cuver
tură" de beton se află săr 
Iile de așteptare, veritabile 
balcoane suspendate și să
lile de deservire, precum și 
peronul primei linii. De aic; 
călătorul pătrunde intr-un 
uriaș hol de exploatare ir 
care se află biroul de infor 
moții și casele de bilete. Co- 
oertina nu este însă sin 
rul element arhitectonic pe 
care îl admiri la primul con
tact cu noua stație de cale 
ferată din Craiova. In ace
eași măsură te ispitește și 
exteriorul clădirii, placat in 
ceramică si terasit diferit co
lorate și moi cu seamă1 ins- 
teriorul, îmbrăcat in placaj 
de travertin, marmoră nea> 
gră și terasit. sau pardose
lile acoperite cu mozaic Ve
netian presărat cu plăci viu 
colorate pe care sînt repre
zentate motive» folclorica ol
tenești.

De la casele de chs -că 
lătorul va ajunge la prima 
linie direct din holul clădirii. 
La următoarele două linii 
însă accesul se face- prin- 
tr-un tunel. Și aici arhitec
tonica este deosebit de în
drăzneață în imaginație.

Douăsprezece uriașe ciu
perci hiperbolice din beton 
creează senzația continuită
ții copertinei pe încă 220 
metri. Acest ansamblu va 
forma acaoerisul celui de al 
doilea perorn

Noua stație feroviară cra- 
ioveană poate să deserveas
că simultan 1 470 călători.

In următorii- ani,, comple
xul feroviar de la Craiova va 
fi întregit. In imediata sa ve
cinătate se află în construc
ție clădirea dispecer de un
de va fi urmărită șl dirijată 
‘circulația feroviară de la 
Craiova spre Orșova, Tg. Jiu 
Rm. Vilcea, Pitești, Roșiorii 
de Vede și Calafat. Aceasta 
va fi, unită cu clădirea sta
ției printr-un corp de legă
tură care va deservi serviciul' 
de exploatare a liniei ferate 
ce se electrified. O clădire 
pentru autogara de călători, 
o gară de mărfuri șl maga
zia de cofetărie, clădirea 
pentru revizia de vagoane si 
un restaurant vor completa 
complexul modernei porțl fe 
roviare a Craiovei.

I Marin COANDA
corespondent Agerpres
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DUMINICA IO NOIEMBRIE

8.30 Ora exactă. Cum va H 
vremea ?

8,40 Pentru copii șJ șco/ari. 
Film serial: Wilhelm
Te’!. La șase pași de o 
excursie — emisiune 
concurs.

10,00 Ora salului.
11.30 TV pentru specialiști.
12fiO De strajă patriei.
12.30 Telex TV.
12,35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
14,30 Fotbal: Dinamo Bucureș

ti — Universitatea Cluj.
17.30 Selecțfunl de Hl me mu-

zicale și distractive.
18.10 Film de aventuri: Bo-

nan za.
19,00 „Cibinium '68' — Repar-

taj Hlmal.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,45 Telesporl.
20,00 Documente de piatră — 

.Mihai Vileazur. Film 
de televiziune.

20,15 Liro. Din puezla noastră 
conlempruană.

20.30 Spectacol de ’. arietâți.
21.30 Film artistic : păscută 

ieri".

23,15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

LUNI 11 NOIEMBRIE

17.30 Pentru noi, lemeile. 
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză.
19.00 Lyceum — emisiune pen

tru liceeni.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Dialog despre cultură: 

Scriitorul, seismograf 
sensibil al epocii noas
tre.

20.10 Trepte spre viilor — 
„Orșova veche. Orșova 
nouă'.

20.30 Varietăți muzicale.
20,40 Tele-Universitatea. Isto

ria civilizațiilor — Ge
neza poporului român.

21,05 Film artistic: „Unde este 
al 3-lea Tablou'. Film de 
aventuri.

22.30 Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

MARȚI 12 NOIEMBRIE

17.30 Pentru elevi. Consullalll 
la matematică (clasa a 
XIl-a). Tema : Inele, cor
puri. Prezintă prol. Gh. 
Pizescu.

18,00 TV pentru specialiștii 
din industrie.

18.30 Curs de limba engleză.
19,00 Penlru copil. Ecranul cu 

păpuși: „In sacul lui... 
Păcală' de Teodor Cetin.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.

din industrie.
11.30 Includerea emisiunii de 

dimineață:
12.30 Fotbal ■ România — RFG 

(tineret)
14.30 Fotbal ■ Dinamo Bucureș

ti — Est Bromwich Al
bion (Cupa cupelor).

17.30 Penlru elevi.

20.50 Avanpremieră.
21.10 Telecinemntcca : „Șoimul 

blestemat'.
22.50 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

JOI 14 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba germană

rniiOL TMiiffliu PENTRU 
SAPTAMIN A 
VIITOARE

20.00 Cercetări șl cercetători.
20.30 Seară de teatru. „Un

chiul Vania" de Cehov.
22,00 Divertisment muzical.
22.30 Mari Inlerpre/i.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 13 NOIEMBRIE

70,00 Curs de limba Irâncezii 
(reluarea lecției de luni).

10.30 Curs de limba engleză 
(reluurea tocilei de mar- 
Ki

ll,00 TV penlru specialiștii

Consultații la limba ro
mână (clasa a XII-a). 
Tema : Barbu Șlefânescu* 
DclaCrancea.

18,00 Telecronlaa economică.
18.30 Curs de limba germană.
10,00 Club XX — emisiune 

penlru tinerel.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20)00 Soliști de muzică popu

lară.
20,15 Flori lierblnțl — Repor

taj lilmat.
20.30 Dialog despre cultură.

(reluarea lecjlel de mier
curi).

10.30 Telecronlca economică.
11,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Penlru elevi. Consultai li 

la chimie (clasa XJI-a). 
Terna : Bsteri.

18,00 TV pentru specialiști. 
Ciclul .Mediclnău.

18.30 Curs de limba rusă. 
19,00 Studioul pionierilor.

„Frumoasa frumoaselor".
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicilale.

20,00 Roman-loileton : Forsyte 
Saga (III).

20.50 Lira. Versuri in lectura 
poeților noștri.

21,15 întrebări la care s-a răs- 
puns, întrebări Ia care 
nu s-a răspuns încă.

21',40 Film documentar muzi
cal.

22,35 Artă plastică. Impresio 
nismul (III).

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 Închiderea emisiunii.

\TNERI 15 NOIEMBRIE

10,00 Curs de limba rusă (re
luarea lectici de joi).

10.30 Curs de limba spaniolă.
11,00 TV penlru specialiști. Ci

clul „Medicină".
11.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Pentru eonii Peste mări 

și țări.
18,00 Drumuri șl popasuri — 

emisiune turistică.
18,20 Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 Curs de limba 'pani-dă 

(reluarea lediei de dirni- 
neață).

10,00 Scoli șl tradiții - emi 
siune penlru tinerel,

19.30 Telejumab'1 le seară.
19.50 Buletinul metciuoh 

Publicilale.

20,00 Actualitatea in agricul 
tură.

20,25 Studioul muzical.
21.00 Re Hector.
21.15 Film artistic : „Valeliu 

de piGă".
22,45 Ritm și melodie.
23,05 Telejurnalul de noapte
23.15 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ 16 NOIFMBRIF

17.30 Lumea copiilor — lante 
zie muzical-distractivă.

18,00 Stadion — actualitate 
sportivă.

18.30 Mull o dulca și frumoo 
să.

70,00 Penlru tinerelul școla 
„Prin! și cerșetor" (II)

19.30 Telejurnalirl de seară.
19,50 Buletinul melenrolnqic 

Publicilale:
20,00 Tele-Fnciclopedia.
21,00 „Povestirile unui om in 

teresant' — Reporlaj 
Iii mal.

21.15 Film serial: „Răzbună 
torli".

?2fi5 Telex arietâți.
22 30 Program de circ.
2‘>5'i re nala noastră, cinlă 

reața de muzică ușoară 
Riha Za rai.

23.20 Telejurnalul de noapte:
23.30 închiderea emisiunii.
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Proiectul legii de organizare și funcționare 
a consiliilor populare în dezbatere

Gestul care a 
impresionat 
„Zilele tier uit am \ Prut un

gC.ri care m a impi'csional.
S-fi Intirrndat fn fiasuj nnslr'i.
Vrfrcwf. Ic oprirea m itcbmsnr
Pn local in centrul ttrașuhii.
printre cAlătnill cote sp ore
eîrtcou sfl coboare, se alta o
femeie împreună cu doi co-
Pi* Femeia avea șf n sacasă
InrtrniM Un finftr. pe nume 
A*»r> (ihvnrghe mtnct la orc- 
ten1' II gi mine: Ur teanc v*o 
oferit 5M> afiite la cob&n.e. 
Ap'm k~o rverrftif în mulțime 
inc Ti femela. emoțională, nici 
a a amical bine sil-1 mulfu- 
mrG’M-â*

Stei irmfun rmn’cnOe de ta 
imul din \x*rhW maMil ai ti
nerei mine din ex/rvmifottnt 
veWNriS n V<9u .Ifeih» Mnr- 
dtrrc Pitim c

Mg/ scrie (m ară sul Marcare 
despre intia educativă a unui 
trsffcl de aest. cil de bine cr 
fi ca și alli tineri <4 urmeze 
cepsl exemplu.

Nici pe departe nu credem 
cri atitudinile de acest lei sTnt 
ctțl de rare Incit fiecare să 
tacă obiectul unei însemnări
te gazeta. •Cpea ce pune tesd
pe gtnduri. IntfTitPrează. de-
ranjenri. b<3 nu de puține ori
enervează. rinr comporldrile
unora, nu in rrțchjshdlate ți
ncri. ttârbatul prer. grăbit rare
zilnic poate ii văzut tmbulzin-
duse la u rcorea fn autobuze
lâră a tine seama cte \ frstd și
sex. iar de ordinea sosirii, nici
pomeneală. Cel care (rece ne-
pâsdtor pe llnqâ hătrinica lup-
tîndu-se cu1 urcarea unei de-
stigi supraîncărcate pe scările 
vagonului. Cucoana, mai finâ- 
ră sau nu prea, care nici 
n-apare bine în prăvălie rd 
hon? a si ocupai toc de frunte 
la ftndul formal in foia roîo- 
nuhd de zaharoase.

Intrăm încă frecvent în con
tact cir unii dintre aceia care 
consideră. probabil, ceva de 
domeniul unei rechizite ord- 
hifle de a da cuiva Inllielate. 
de a se așeza la tind în ordi
nea sosirii. în Genere, de o 
vorbi si a se comporta politi
cos. civilizat. Dar sa nn uităm 
de mitocani, de coteau’ de 
serviciu sau de școaiâ rare-si 
permite hddăranîi. Si despre 
Ci ne pot scrie cititorii, tot 
așa rum cazuri de genul celui 
relatat de tovarășul Mardrrre 
1st pot face loc si în numerele 
viitoare ale ztemlnL

Francisc VETRO

La încheierea 
campaniei 

de vinificatie
La încheierea campaniei de 

vinificatie din acest an, uni
tățile Ministerului Industriei 
Alimentate au realizat un spor 
de 300 000 hl vin fată de pre
vederi. Printre principalii fur
nizori de struguri au fost co
operativele agricole de produc
ție și întreprinderile agricole 
de stat din județele Vrancea, 
Galati, Constanta. Tulrea, Bu
zău și Vaslui.

Se apreciază că în acest an 
cantitatea de vinuri superioa
re destinate pîetii va spori cu 
circa 40 la sută. (Agerpres)

VREMEA
Ieri, s-a înregistrat la Petro

șani o temperatură maximă de 
plus 10 grade. Temperatura 
minimă a fost de plus 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme Instabilă, cu 
precipitații sub formă de ploaie.

Pîrghii eficiente de întărire 
a legăturilor cu masele
țl.hmare din pag 1)

în oare »n fost a teși dări de seamă 
privind activitatea Iot si fi consiliu
lui populat din cane lac parte, cu 
rare prilej vor explica conținutul 
holăririlor adoptate va constitui un 
mijloc valoros de întărire continuă 
fi lecjăliirii cn masele de cetățeni.

Tot pentru atragerea cetățenilor 
la rorolvaroa pe plan local « tre
burilor de stal St obștești proiectul 
mai prevede că, comitetele executi
ve ale comisiilor populare pot or
ganiza comitete de cetățeni pe cir
cumscripții -electorale precum și

pcnTrn ofoctnnrva onor anumite lu
crări de interes obștesc. Se mai pre
cizează c3 deputății consiliului popu
lar coordonează direct activitatea 
comitetelor do rptățeni. Arest prin
cipiu de conlucrare între deputațl 
și comitetele de cetățeni va condu
ce m siguranță la rezultate pozitive, 
In rezolvarea operativă a multiple
lor probleme pe care le ridică via
ța, va mobiliza cetățenii la diferite 
m liimi do interes gospodăresc. Pe 
baza cunoașterii realității do pe te
ren, deputății vor putea informa mal 
operativ comitetele executive în ve
derea luării unor măsuri. Important

e de asemenea faptul că deputății 
vor li aleși și vor activa in circum
scripțiile unde locuiesc. Prin acoas- 
la «e vor evita neajunsurile exis* 
Im le 1n prezent datorită faptului 
eh avem foarte mulți deputați care 
locuiesc înlr-o parte a orașului și 
Fini aleși In altă parte « orașului* 
Practic, aceștia țin prea puțin le-, 
gătura cu circumscripțiile lor, nu 
cunosc doleanțele cetățenilor, ior, 
la rindiil lor, nici alegătorii nu-i cu- 
ttCrc, Yiii au cui să se adreseze șl 
ajung cu o scamă de probleme mă
runte pînă la comitetul executiv.

Ne exprimăm hotărîrea do a mun
cii neobosit pentru aplicarea noii 
legi do organizat e si funcționare a 
consiliilor populare, do a întări con- 
tinnu legătura eu masele de cetățeni, 
ceea ce va chezășui obținerea unor 
realizări tot mol valoroase în gos
podărirea și dezvoltarea orașului 
nostru.

Știri DIN ȚARA
Omologarea unor noi aparate dc încălzire, 

ventilare și condiționare a aerului
La întreprinderea dc con

strucții mclalice și aparatajo 
l.G.M.A. din București au fost 
omologate, urmind a fi Intro
duse în fabricație, noi aparate 
do încălzire, vciltilnre șl con
diționare a aerului pentru in- 
Iroprindorilo industriale și edi
ficiile socifil-rulturale.

Generatorul de aer cald este 
destinai încălzirii halelor in- 
dnslriole, gnrajolor, construcți
ilor ngricole, dopozitolor și 
magazinelor, școlilor, chiburilor. 
canllnclor din zonele lipsite

do posibilități do tcrmoficare. 
Alte produse noi sini filtrul 
do nor mecanic — folosit în 
Instalațiile dc ventilație șl con
diționare a aerului — și un tip 
porte< |lonMl do earoterm, des
tinat instalațiilor Inâti4triale de 
încălzire cu aer cald. Amin
tim, de asemenea, ventilatorul 
Rltendos dublu aspirant Utili
zat in tnsialrtțlile de condițio
nam a aerului în clădirile so- 
clal-cutturnle. în camere <te co
mandă. laboratoare.

(Agorpres)

Un nou procedeu de labricare 
a lalexului de cauciuc

Cîmp larg de afirmare a competenței 
și inițiativei oamenilor

In orașul Vulcon, co de altfel in 
întregul nostru municipiu, proiec
tul Legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare a fost 
primit cu mult interes de toți ce
tățenii și, îndeosebi, de lucrătorii 
organului local ol administrației 
de stat.

— Lucrătorii consiliului nostru po
pular au studiat cu multă atenție 
proiectul legii, ne spunea tov. 
Beterirrghe Vcsiie, vicepreședinte
le consiliului popular orășenesc, iar 
comitetul executiv a inițiat dezba
terea pe capitole a acestui valo
ros document, menit să creeze 
premisele îmbunătățirii continue a 
activității organelor puterii de stat. 
Ne-a impresionat mai ales carac
terul realist al proiectului întrucît, 
prin organizarea preconizată, prin 
atribuțiile acordate consiliilor 
populare acestea vor răspunde 
cerințelor zilei, sarcinilor multiple 
ce le revin in procesul perfecțio
nării vieții noastee social-econo 
mice.

— Am dori sâ vă exprimați o- 
piniile dv. în legătură cu atribu
țiile comitetelor executive ca or
gane colective, cu sarcinile ce re
vin membrilor acestora in spiritul 
noii legi pentru a ridica la un ni
vel superior activitatea de gospo
dărire a treburilor obștești, pen
tru a spori eficienta acestei acti
vități.

In această privință proiectul de 
lege răspunde clar la un complex 
de probleme privind activitatea or
ganului executiv al consiliilor 
populare, stabilind cadrul legal al 
unor necesități stringente. Rețin 
îndeosebi atenția măsurile care 
reglementează drepturile și obli
gațiile membrilor comitetelor exe
cutive și ale deputatflor. Precum 
se prevede în articolul 39. fiecare 
membru al comitetului executiv 
este răspunzător atit pentru acti
vitatea sa cît și a întregului comi
tet executiv din care face parte. 
Această precizare care are la ba
ză principiul muncii colective are 
un efect oozitiv asupra dezvoltă
rii întreqii activități, asupra întă
ririi răsounderii si sporirii compe
tentei membrilor comitetelor exe
cutive.

De altfel, în activitatea comite
tului nostru executiv, o membrilor 
lui. principiul muncii colective s-a 
înrădăcinot mai de mult, aceasta 
îmbinindu-se cu răspunderea per
sonală a fiecăruia fată de sarci
nile ce ne revin. In comitetul exe
cutiv se dezbat problemele cele 
moi strinaente din localitate. Am 
analizof in acest an activitatea in 
domeniul gospodăririi orașului, în 
domeniul construcțiilor social-cul- 
turale, respectarea legislației loca
tive activitatea circumscripțiilor 
sonitore și a serviciului financiar. 
Deciziile ce le elaborăm cu prile

jul acestor dezbateri sini rodul 
gindirii colective. Principiul mun
cii colective va avea de acum în
colo o aplicabilitate și mai largă, 
prin măsura preconizată în artico
lul 43 ca pentru rezolvarea pro
blemelor curente intre ședințele 
comitetului, președintele, vicepre
ședintele și secretarul comitetului 
executiv să alcătuiască biroul per
manent al comitetului executiv. E 
o prevedere bine venită, menită 
să creeze cadrul soluționării ope
rative. tot în colectiv, și nu prin 
dispoziții personale, cum s-a în- 
timplat în trecut, a uner prcbleme 
cotidiene core incumbă de aseme
nea mari răspunderi.

O altă prevedere pe care am 
primit-o cu multă satisfacție (este 
cuprinsă in articolul 18) stabilește 
ca sesiunile consiliului popular să 
se tină o dotă la două luni și nu 
Io o lună, cum s-au ținut pînă 0- 
cum. Aceasta va asigura să ne pre

zentăm in fața sesiunilor moi bine 
pregătiți, cu materiale temeinic 
documentate pe teren, dar, în a- 
celași timp, înseamnă răspunderi 
sporite in fața comitetului executiv 
și a membrilor lui. Or, sarcinile 
mari ce vom avea de soluționat in 
această situație reclamă cu priso
sință multă competență, inițiativă 
din partea fiecărui membru al co
mitetului executiv. Numai așa vom 
putea fi la înălțimea răspunderi
lor ce ne revin în rezolvarea pro
blemelor multiple ce le ridică gos
podărirea orașului, dezvoltarea re
țelei comerciale, îmbunătățirea 
procesului de învățămînt. a ali
mentării cu apă - într-un cuvînt 
satisfacerea cerințelor populației 
în condiții de civilizație tot mai 
elevate.

Vom depune toate strădaniile 
pentru a fi la înălțimea acestor 
cerințe.

I. D.

SCMSWI DE LA CITITORI
Medici și pacienti

La redacția ziarului nostru sosesc 
scrisori de la foștii pacienți ai spi
talelor, acum sănătoși, care-și expri
mă recunoștința și fierbintea mulțu
mire fală de ..oamenii în halate al
be". Astfel, Kocsik Mihai, pensionar 
din Lupeni, scrie:

..Ani în șir polipii mi-au provocat 
neplăceri aproape insuportabile. Am 
fost consultat de doctorul Albert 
GavrilS, medic O.R.L. la Spitalul u- 
nificat Lupeni, care a făcut interven

ția chirurgicală. Recunoștința mea 
se va îndrepta tot timpul către 
doctorul Albert și personalul medi
cal al secției chirurgie a căror o- 
perație șl tratament au făcut din 
mine un om sănătos. Le mulțumesc 
pentru grija și interesul pe care le 
arată fiecărui bolnav".

Este o pildă de înaltă etică pro
fesională și umanism profund, cali
tăți lot mai des întîlnite la medicii 
din spitalele de la orașe șl sate.

Poate oare președintele 
comitetului de locatari 
să beneficieze singur 

de dependințele blocului?
Mare ne-a fost bucuria în luna 

februarie cînd ne-am mutat din ba
răci (str. Bucegi) în blocul A 7. De 
acum vom avea căldură berechet, iar 
do apă caldă nu vom mai duce lip
să — ne-am ‘zis noi. Aș1 Din luna 
iunie noi nu știm ce-i apa caldă. In 
zadar deschidem robinetele, nu curge 
strop de apă caldă. Dacă vrem să 
facem bale, încălzim apă pe aragaz,. 
La fol procedăm și cînd frecăm pe 
jos sau 'Spălăm lenjeria. Iar rufele 
n-avem unde le întinde. Blocul dis
pune. nimic de zis. do spălătorie și 
uscălorie, dar acestea . sînt folosite

în alte scopuri. Președintele comi- 
tetului de locatari, Varhold Ănclrei, 
cu ..bunăvoința" administratorului de 
imobile. Topalfi Mircea, a ..confiscat" 
aceste încăperi, trnnsformîndu-le una 
în atelier de timpl&rie, alta în ma
gazie de materiale. Poate există in
strucțiuni de la sectorul l.G.L. Lu
peni ca noi să fim mereu în criză 
do apă caldă, iar președintele co
mitetului de locatari să beneficieze 
singur de dependințele blocului ? 1

Un grup de gospodine 
din blocul A 7

Lupeni

T V
VINERI S ^OTEMBRTE

’tf.'f’O Curs dc limba rusă (reluarea 
lecției de joi).

10.30 Curs de limba spaniolă.
11,4)0 Tv. pentru specialiști. Ciclul 

„Medicină". Rahitismul carențial 
și vitamino-rezlstent (reluare).

11.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17,90 Pentru copii. Taine dezlegate 
..Memoria creierilor electronici". 
Picolo — desen animat.

18.00 Drumuri și popasuri. Reportaj 
filmat „Clujul turistic".

18.20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba spaniolă (relua

rea lecției de dimineață).
19,00 La porțile cunoașterii — emi

siune pentru tinerel. „Ada Ka- 
leh" — o Insulă care se mută.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic.
20,00 Actualitatea in agricultură.
20.20 Studioul muzical.
20.30 Cărți și autori.
21.10 Reflector.
21,25 Tîlm artistic: „Cine va deschi

de ușa" — o producție a stu
dioului cinematografic „Bucu
rești",

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 Închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I :

6,00—8.25 Muzică și actuali
tăți; 6.00 Buletin de știri: 6.30 
Buletin de știri; 7.00 Radiojur
nal; 8,00 Sumarul presei; 8.25 
Moment poetic; 8 30 La micro
fon. melodia preferată; 900 
Buletin de știri; 0,05 La micro
fon. melodia prelerată; 0,30 
l’nda veselă: 10.00 Ciritece pen
tru Republică: 10,30 Emisiune 
muzicală de la Mosro”a; 1’1'00 
Buletin de știri: 1105 lnrir-te 
mărgărite.- 11.3-3 Recital de o- 
pera Maria 12.00 Muzică
ușoară: 12,20 Avanpremieră co
tidiană; 12.30 Tntîlnîre ctl me
lodia populară si interpretul 
prSferat.- 1.3.00 Radioiurnal. 
Soorl: 13.20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară- 14.00 
Soliștii își prezintă rolul oro- 
teral : Viorel Ban.- 1-1 15 C’’;. te
ri? în istoria civilizației: 14-10 
Muzică populară; 15.00 Buletin 
de riiri.- 15.05 Două piese de 
concert de Ludovic Feldman; 
15.15 Cintă Maria Lătăretu; 
15.30 Automobil club; 16,00 
Radiojurnal. Sport: 16,20 Un 
disc cu Dino; 16,30 Sport; 17.15 
memoria pămîntnlui românesc; 
17,35 Folclor orășenesc; 18,00

SIMBĂTA 9 NOIEMBRIE

Buletin de știri; 18.02 Știință, 
tehnică, fantezie; 18,20 Lexico
nul muzical al interpretilor ro
mâni; 19.00 Rndioqazetn de 
sporii; 19.30 O melodip pe a- 
dresfi •diiinneffvowrtră: 20.00 Bu- 
leHin de -tei; 20.20 Cronica li- 
t« rară; 20.40 Refrene dragi; 
20.55 Noapte bună, copii: 21.00 
Din cele mai cunoscute roman
țe: 21 25 Muzică ușoară dp pre
tutindeni; 22.80 Radioinrna). 
^Buletin meteorologic. Sport: 
22,2.0 Ciulă James Brown; 
22.90 Moment poetic; 23,08 Mu
zică de dans; 2.3,40 Muzică 
populară; 2-1.00 Buletin do știri; 
’0 05—6.00 Estroda nocturnă.

PROGRAMUL II:

7:00 Melodii populare cu lo- 
sjf MilUi 7,10 Tot înainte; 7.30

Buletin de știri; 7,45 In sunet 
dp fanfară; 800 Muzică popu
lară; 8,30 Buletin do știri; 0„35 
Suita cimpeneașcă „Ogoare în
frățite'' de Gheorghe Dumitres
cu; 0,34 „Un francez la Now 
York" de Darius Milhaud; ’10.00 
Buletin de știri; 10.05 Muzică 
ușoară,- ‘10.30 Emisiune muzica
lă pentru școlari; '10 55 Mfîzi- 
oă iișoaTli; 11,30 Soliști și or
chestre do muzică noptildră; 
12,00 Buletin do știri,- 12.05 
Avnnpromicră cotidiană,- 12,15 
Piese instrumentate de virtuo
zitate; 12,30 Muzică clin ope- 
•Tctn „Camolot" de Loewe,- 13.00 
Do la 1 la 5: 14,00 Radiojurnal; 
1",00 Radiojurnal; 17,15 Miizi- 
c.i populnrii: 17,30 Arii din o- 
pordte: 17.40 Railio-pnblicilGte; 
13,00 Simfonia op. 17 in Do 
maior de Mihuil Jora; 18.30 
ll'norur turistic românesc; 18.50 
Muzică -ușoară; P 55 Buletin 
de știri; 19.00 Album folclo
ric; 19 30 Odă limbii române; 
20 00 Com erțul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii „George 
Enoscu"; 22.30 Dansați în rit- 
mu| preferat; 23,00 Radiojurnal: 
23 07 Melodii maoazin; 2*1.00 
Dans in noapte; 0,55—1,00 Bu
letin de știri.
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Specialiștii Combinatului de 
cauciuc sintetic din orașul pe- 
trochltnlștilor de ■pe Valea Tro- 
tușulii! au stabilit un nou pro
cedeu de fabricare a lalexului 
de cauciuc. Efectul economic 
al noului procedeu s-a mate

rializat In reducerea consumu
lui de reactivi aduși din im
port. In îmbunătățirea calității 
cauciucului fabricat șl obține
rea unor economii anudle de 
peste 3 500 000 lei.

(Agerpres)

lotreprintlerea
ds gospodărie locativă

PETROȘANI
Organizează concurs, la dala de 11 no

iembrie 1968. ora 14, pentru ocuparea ur

mătoarelor posturi:

1 post maistru 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 <lc locomotivă
® focii iști de locomotivă
® șef manevră
® manevranți
Salarizarea — conform nomenclatorului.

Informații suplimentare se pot primi zilnic între ore
le 7—15,30 de la biroul personal al întreprinderii, te

lefon Inter 6.

Pe urinele 
materialelor 

publicate
Critica 

a iijutat...
Lo articolul publicai in zia

rul nostril dm 26 m’iombric, 
^cțln 'L. 4 C.F R
nc-n trimis următorul răspuns i

«Esle adevărat că nu am 
reușii terminăm, la 15 oc
tombrie. în întregime in toate 
unitățile de pe raza secției 
pregătirile do iarnă, aso cum 
prevăd Instrucțiunile noastre. 
S-au luai insă toate măsurile 
nerrsaro nerifru mmorlteroa 
celor semnalate în ariteol ca 
și de comisia de verificare 
(eomptiKă din delegați ai Di
recției roqionate C.F.R. Deva 
care în perioada '17- 18 Oc
tombrie an constate’ pe t/r<n 
stadiul lucrărilor', fapt ce a 
condus la torminmrca integra
lă a tuturor lucrărilor pregă
titoare de iarnă pînă la 31 
octombrie 1968

Considerăm articolul critlo 
lin sprijin in activitatea nons- 
Iră si sperăm să nu mai avem 
în viitor asemenea rămîneri în 
urmă".

...a fost 
însușită...

în răspunsul trimis redarftel 
cu privire la articolul „Cori
gent! la gospodărirea materia
lelor* din 13 septembrie a.c., 
conducerea exploatării minie
re Dîlja ne-a comunicat urmă
toarele :

„Ne-am însușit c-rilina si am 
luat imediat măsurile cuve
nite ca tot materialul feros -ă 
fio depozitat de către atelierul 
moronic in boxa destinată 
acestui scop aflată în capă
tul atelierului, iar cel risipit 
prin curtea minei fi fost ridi
cat și depus la locul lui în 
stive".

..a fost justă 
dar...

-Un corespondent al ziarului 
no-n semnalat faptul rfi în ur
ma echipelor de lucru - ie 
I.GJL. care au executa! repa
rații la blocurile de Io-tente 
din strada Independente — 
Petroșani, au rămas diferite 
materiale ca, nisip, pietriș, 
scinduri degradate, moloz și 
altele care dau un aspect de
gradant. Sesizarea a fost ou- 
hlicată sub titlul: .‘Se așteap
tă oare primăvara?". In răs
punsul său conducerea '.G.I. 
Petroșani, după re confirmă 
justețea celor cuprinse in se
sizare, ne informează că a 
luat măsuri ca materialele si 
molozul rezultat din repara
țiile efectuate la blocurile 10 
și 12 de pe strada Indepen
denței să fie ridicate. Aceasta 
după terminarea reparatelor 
la blocurile din imediata a- 
propiere. Ea nu precizează in
să CÎND se va intîmpla acest 
lucru.

APĂRAȚI PĂOUREA 
M INCENDII !

OCOLUL SIL
VIC Petroșani 
atrage atenția 
tuturor celor ca
re frecventează 
pădurile să ia 
toate măsurile 
pentru a nu pro
duce incendii, 
iar in caz de in
cendiu să anun
țe prin orice 
mijloace pom
pierii și Ocolul 
silvic.

O Nu aruncați 
recuri aprinse 
în pădure ! (1)

• Turiști și mun
citori ! Nu lăsați 
în ui no voastră 
focuri aprinse I 
(2).

© Echif ,i lo
comotivele cu 
parcisciritei I (3)

© Nu lăsați co
piii să se joace 
cu focul l (4).
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A 51-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie Tovarășul
Parada militară și demonstrația Paul Niculescu-Mizil

Reuniunea F.N.E. și Alianței forțelor

oamenilor muncii din Moscova a sosit la Budapesta naționale, democratice și pașnice

MOSCOVA 7 — Corespondentul Agetpres, N. Crisloloveanu. 
transmite: Cu prilejul celei de-a 51-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, la 7 Noiembrie, In Piața Roșie din 
Moscova a avut Ic 
oamentloi muncii.

tradiționala paradă militară $1 demonstrația

In tribune au luat loc Leonid 
nev. Alexei Kosîghln, 
gornîi alți
PCX _S. si al
vielir. comandanți 
din diferite țări, muncitori și colhoz
nici. oameni de știintă și de artă, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Moscova. Au fost de fată 
delegația 
Gheorghc Roșu, membru al C.C. al 
P. C R., 
U.N.C.A.P..

Brej- 
Pod- 

al 
so-

Nikolai 
conducători 
guvernului 
militari, oaspeți

A.R.L.U.S., condusă de

prim-vicepreședinle al 
Simion Bughici, membru 

al CC al P.C.R., președintele Cen- 
trocoop, delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de losif Anderco, secretar al 
U.G.S.R

Maicșalul l'niunii Sovietice, An
drei Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a trecut în revistă trupele 
aliniate și a rostit o cuvîntare.

După salvele de salul ale artile
riei. parada a fost deschisă do ele- 
vii-ofitori ai academiilor militare, 
elevi ai Scolii superioare de mari- 
Dă. Trec grăniceri, trupele de aero- 
desanl. infanteria marină, elevi al 
școlilor militare .Suvorov* șl .Na- 
himov*.

în piață intră apoi trupele auto- 
purtate, în frunte cu unități ale di
viziei Taman, care participă pentru 
a 50-a oară la parada din Piața 

rit» fața tribunelor trec tru-

pele aeropurtate, tancurile diviziei 
Canlemir, tunuri de diferite calibre, 
tunuri cu reacție, caro se aseamănă 
cu renumitele «Katidșe*, dar care 
le depășesc prin puterea de foc.

Un interes deosebit slîrncște pa
rada trupelor de rachete. Printre ele 
pol fi văzute diferite tipuri de ra
chete antiaeriene, rachete tactice, 
precum și rachete balistice. ale flo
tei maritime militare. Apar apoi u- 
nitățile de rachete strategice de 
diferite tipuri și destinații. Printre 
ele — rachete cu rază medie de ac
țiune si rachete intercontinentale 
cu rampe do lansare mobile, avînd o 
mare capacitate de manevră.

Parada militară a fost încheiată 
de rachetele intercontinentale cu 
trei trepte, care folosesc noi tipuri 
de combustibil de înaltă eficientă, 
și de cele mai puternice rachete 
strategice.

După parada militară, prin fata 
tribunelor au trecut coloanele de 
sportivi.

A urmat apoi demonstrația oame
nilor muncii din Moscova care au 
înfățișat prin panouri, grafice și care 
alegorice succesele dobindite în 
construcția economiei culturală 
a Uniunii Sovietice.

— Corespondentul 
Pinten, transmite: 
sosit la Budapesta 

Niculescu-Mizil,

BUDAPESTA 7 
Agerpres, Alex. 
Joi dimineața a 
tovarășul Paul
membru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent, societar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., face o vizită de priete
nie în R.P. Ungară,

La sosire, în gara Keleti au fost 
de față Aczel Gyorgy, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Ov'ari Miklos, șe
ful secției cultură, știință și invăță- 
mînl al C.C. al P.M.S.U.

Au fost prezenți, de 
Ion Avram, însărcinat 
ad-interim al Republicii
România la Budapesta, membri 
ambasadei.

asemenea, 
cu afaceri 

Socialiste 
ai

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI

KUMASHI 7 (Agerpres). — 
Timp de o săplămlnă a lost 
deschisă in orașul ghanez 
Kumashi expoziția de fotogra
fii intitulată .Peisaje șl tipuri 
din România", trimisă de I.R.R. 
C.S. Expoziția, prezentată sub 
auspiciile Consiliului artei al 
Ghanei la Galeriile centrului 
national cultural din Kumashi 
a fost deschisă oficial de co
lonelul G. K. Yarbol, preșe 
dintele Comitetului de Admi
nistrație al regiunii Ashanti, 
și a fost apreciată de public, 
evenimentul fiind marcat 
presă și radio.

HANOI 7 (Agorpres). — Agenția 
V.N.A., citind agenția do presă E- 
liberarea, anunță că delegații repre- 
zcnlindt Frontul National de Elibera
re și Alianța forțelor naționale, de
mocratice și pașnice din Vietnamul 
de sud s-au inlilnil intre 3 și 5 no
iembrie pentru a proceda la un 
schimb de păreri privind actualul sta
diu al luptei de eliberare a poporu
lui sud-vielnamcz. Delegațiile au fost 
conduse de Nguyen Huu Tho. preșe
dintele Prezidiului CC. al F.N.E., și 
Trinh Dinh Thao, președintele C.C. 
al Alianței forțelor naționale, demo
cratice și pașnice.

In cursul discuțiilor, se relevă în- 
tr-un comunicat dai publicității la 
încheierea reuniunii au fost trecute 
în revistă succesele repurtate în 
lupta împotriva trupelor americano- 
saigoneze. Forțele 
rată in comunicat, 
gia așa-numitului 
utilizată de S.U.A.,
cordurile de la Geneva din 1954, in
tenționează să transforme Vietnamul 
de sud într-o neocolonie și bază a- 
jnericană. In fata luptei hotărîle a 
poporului vietnamez, ca și a atitu
dinii ferme a forțelor progresiste 
pondiale, inclusiv cele din S.U.A.. 
guvernul american a fost nevoit să 
pună capăt în necondiționat

patriotice, se a- 
au dejucat strate- 

..război special”, 
care. încâlcind a-

bombardamentelor asupra întregului 
teritoriu al R. D. Vietnam.

Cele două delegații au subliniat 
că telul actualei lupte duse de po
porul vietnamez este rcunificarea 
pașnică definitivă a tării, obține: ca 
independentei, păcii, neutralității șl 
prosperitatea întregului popor vietna
mez. Pentru realizarea acestui obiec
tiv, este necesar ca cele două or
ganizații să-și intensifice eforturile 
desfășurate in direcția mobilizării 
tuturor forțelor patriotice în lupta 
împotriva agresiunii amerida.ie. pen
tru răsturnarea administrației mario
nete de la Saigon șl 
coaliții guvernamentale 
tlce.

Documentul relevă 
parte sprijinul deplin pe care dele
gația Alianței forțelor naționale, de
mocratice și pașnice îl acordă pro
gramului in cinci puncte al F.N E. 
de soluționare a problemei vietna
meze, precum și hotărîrii conducerii 
acestuia de a trimite o delegație la 
convorbirile de pace de la Paris.

crearea unei 
larg-deraocra-

R. S. CEHOSLOVACA : Vedere parțială a noii uzine de 
oxisinteză de pe lingă Combinatul chimic din Zăluzi, lingă 
Most.

Comentariul zilei

PREMIILE DE STAT
ALE II. R. S. S

9
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♦ MOSCOVA 7 (Agetpres) — 
ț Comitetul Central al P.C.U.S.
• și Consiliul de Miniștri al
* U.R.S.S. au decernat la 6 no-
I iembrie premiile de stat

1 PE ANUL 1968

U.R.S.S.: Imaginea Pdmln- 
tului realizată cu ajutorul unul 
aparat silual la bordul stafiei 
automate .Zond-5", la circa 
90V00 km depărtare.

. _._t ale 
L'.R.S.S. pe anul 1968 pentru 
lucrări in domeniul literalurii. 
miei, științei și tehnicii.

Printre cei 17 premiali 
d /meniul literaturii și 
numără compozitorul 
S'stakovicl. pentru 
.Execuția lui Stepan 
nenlru bas, cor și orchestră 
i >e versuri pe Evgheni Evtu- 
Sinko). A (ost. de asemenea. 
P'emial regizorul Mark Dons- 
koi. pentru filmul .Inimă de 
mamă", consacrat familiei U- 
lianovilor, copilăriei și adoles
centei Iul V. 1 Lenin.

Zece piemii de stat au fost 
decernate unui mare grup de 
tameni de știintă șl specia- 
Iști pentru lucrări in dome
niul fizicii atomice, fizicii par- 
t culelor elementare, matema- 
t cil, radioastronomiei. biolo
giei. medicinei. economiei, chi
miei. Doctorul In silințe fizl- 
cn-matemalice Viktor Vltkie 
viei a lost distins cu premiul 
de slat pentru cercetări in do 
meniul plasmei solare. A fost 
P'emial. de asemenea, uri grup 
de oameni de știintă șl spe 
cialișli care au creat un nou 
tip de reactor destinat folo
sirii erieraiei atomice Sn sco
puri pașnice. Nouă economiști. 
In frunte cu Anatoli Efimov, 
membru corespondent al Aca 
demiei de SUinfe a U.R.S.S., 
ou primit premiul de stal pen
tru aplicarea melodelor mate
matice și tehnicii electronice 
de calcul In domeniul planifi- 
'•ării in economia națională.

In domeniul tehnicii, anul 
acesta au fost decernate pre
miile de stat ale U.R.S.S. pen- 
'tu 12 lucrări. Printre laureali 
se numără creatorii sistemului 
de televiziune „Orbita", caie 
împreună cu satelitul artifi
cial a] Pămintului .Molnia-1". 
nermil vizionarea regulată a 
orogramelor de televiziune din 
Moscova in Siberia, Asia Cen
trală șl Extremul Orient. Au 
lost distinși cu premiul de stal 
specialiștii care au creat se 
ria de autocamioane cu capa
citate intre 27 șl 65 de tone, 
un grup de specialiști in do
meniul ciberneticii din Kiev 
și unii specialiști in domenul 
automatizării in industria car 
bonlleră.
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„O confruntare dramatică" astfel 
au denumit agențiile de presă din 
Occident alegerile prezidențiale din 
S.U.A., încheiate cu victoria candida
tului republican Richard Nixon, care 
a devenit cel de-al 37-lea președinte 
american. Incertitudinea asupra șan
selor principalilor doi candidați — 
democrat și republican — s-a men
ținut pină in ultimul moment Doar 
voturile din statul Illinois, cu un nu
măr de 26 electori aveau să hotă
rască victoria candidatului republican.

Sub raportul numeric al voturilor 
exprimate (sini cunoscute pină acum 
rezultatele în proporție de 94 la su
tă). succesul lui Nixon asupra lui 
Humphrey candidatul democrat to
talizează 30 446 028 de voturi 
pentru el, iar pentru Humphrey 
— 30 122 715. Dar în ce privește nu
mărul electorilor — și acest fapt este 
esențial — victoria candidatului re
publican este concludentă. El dispu
ne de 302 mandate (cu 32 peste li
mita necesară alegerii sale) în timp 
ce Humphrey totalizează 191, iar al 
treilea candidat, Wallace, numai 45. 
Discrepanța intre numărul de voturi 
obținut și cel al electorilor se ex
plică prin aceea că, în mod auto
mat, candidatul care a obținui majo
ritatea în alegerile dintr-un stat sau 
altul beneficiază de întregul număr

de electori de care dispune statul 
respectiv.

In urma rezultatelor alegerilor de 
marii, Richard Nixon reușește să 
preia astfel funcția de președinte al 
S.U.A.. fără să fi întrunit majorita
tea de 50 plus 1 a voturilor ex-

primate de alegători. Faptul nu este 
fără precedent. In 1012, (ostul pre
ședinte Woodrow Wilson a ciștigat 
doar cu 41,9 la sută din voturile ex
primate. Ca și atunci, prezenta unui 
al treilea candidat în cursa pentru 
președinție pare să explice de ce 
Richard Nixon ny a obținui decit 
43 la sută din voturile exprimate.

Victoria lui Nixon se explică in 
mare parte, după părerea majorității 
comentatorilor, faptului că alegătorii 
americani doresc o schimbare în ac
tuala politică internă și externă a 
Administrației. ,,Americanii, scria 
..New York Times", sini nemulțumiți 
de războiul din Vietnam, de înfrun
tările rasiale, de conflictul dintre ge
nerații, de confuzia în legătură cu 
valorile morale". Rezultatul alcgeri-

PE SCURT PE SCURT

lor a constituit o reacție ‘ireasvă 
a lor față de toate acestea. In laid 
alternativei ..Humphrey-Nixon", ulti
mul s-a bucurat de avantajul de a 
nu fi fost legat în nici un fel ce 
activitatea echipei democrate, unde 
Humphrey a fost .vioara a doua'. 
Eșecurile Administrației, care au con
stituit de altfel tema principală a 
campaniei electorale, au atirnat greu 
în balanță dezavantajindu-1 pe 
Humphrey.

Alegerile au pus in evidentă tot
odată o anumită stare de spirit, în
deosebi in statele sudice ale S.U.A., 
undo cel <*T al treilea candidat, 
George 'Wallace, cunoscut pentru ve
derile sale rasiste și retrograde, a 
obținui un număr de peste 9 mili
oane de voturi. Majoritatea comen
tatorilor politici explică acest lucru 
cu ecouri Îngrijorătoare pentru opi
nia publică, prin tendințele de a in
troduce in viata politică americani 
un climat al violentei îmbinat cu 
rasismul.

Cum se va îmbina puterea admi
nistrativă cu cea legislativă? Nixon 
are de înfruntat un Congres cu o 
majoritate deținută de democrați. Alit 
în Camera Reprezentanților, complet 
reînnoită cit și în Senat, unde nu
mai 30 la sută din locuri au fost 
pu.e în joc. republicanii — colegii 
de partid ai lui Nixon — s6 află 
în minoritate.

lată una din dilemele care își va 
pune fără îndoială pecetea asuora 
multor acțiuni ale noului președinte.

I. PUȚINELU

— © —

© NEW YORK. — Consiliul de Securitate al O.N.U. a reco
mandat in unanimitate miercuri Adunării Generale admiterea Gui
neei Ecuatoriale în Organizația Națiunilor Unite. Guineea E< ua- 
lorială va deveni astfel cel de-al 126-lea stat membru al O.N.U.

Noul stat, care șl-a cucerit independența la 12 octombrie a. c., 
este situat în limitele fostei posesiuni spaniole din Africa occi
dentală (Rio Muni și Fernando Poo) cu o suprafață de 28 051 kmp 
și o populație de 272 000 de locuitori.

Reniers jte lingă premierul Wilson 
în legătură cu silnagia «Sin Nigeria

LONDRA. — în urma unui demers 
al unei delegații leprezentind toate 
partidele din Anglia în legătură cu 
situația din Nigeria, premierul bri
tanic, Harold Wilson, a arătat că 
guvernul său caută să obțină o în
cetare a ostilităților în conflictul 
nigeriano-biafrez. El și-a exprimat 
însă, totodată, părerea că „csle e- 
sențial ca Anglia să mențină livră
rile de arme pentru forțele federale 
nigeriene*. în scopul de „a împie
deca secesiunea tribală din Nigeria,

De- 
ce-

care ar putea avea consecințe 
rioase pentru alte țări africane", 
legația, care, printre altele, a 
rut încetarea livrărilor de material
de război către Nigeria, a atras a- 
tenția premierului britanic că, dacă 
nu se va pune capăt imediat lupte
lor din Nigeria, pe lingă victimele 
provocate de ostilități pină în pre
zent, alto 2 milioane de oameni vor 
muri de pe urma foametei.

Reuniune 
la nivel înalt 

la Yaounde

Qr SALISBURY, 
trioți africani au 
miercuri de înalta Curte de Justiție 
de . la Salisbury la închisoare pe 
viață.

După cum se știe, legislația ex
cepțională promulgată de oficialită
țile rasiste de la Salisbury prevede 
cele mai aspre pedepse pentru cei 
ce se opun actualului regim rho- 
deslan.

- Alți cinci pa- 
fost condamnați

© VARȘOVIA. — In perioada 
1964—1968, în R. P. Polonă industria 
constructoare de mașini s-a dezvol
tat în rilm accelerat. Astfel, produc
ția de autolurisme a crescut de 2 
ori. cea de autocamioane de la apro
ximativ 24,1 mii la 31,8 mii pe an, 
cea de autobuze de la 3,5 mii la 
4,5 mii pe an. Printre produsele noi 
ale acestei industrii se numără auto
turismele „Flat Polski" după licență 
italiană.

YAOUNDE. — La Yaounde și-a 
deschis lucrările reuniunea la nivel 
înalt a țărilor membre ale Uniunii 
vamale a statelor din Africa Cen
trală. La lucrări participă președin
tele Camerunului. Ahmudou Ahidjo, 
șeful guvernului rongolez (Brazza
ville), Alfred Raul, și președintele 
Gqbonuiui, Alberto Bernard Bongo.

Pe ordinea de zi a reuniunii se a- 
flă elaborarea unui nou cod vamal 
care va reglementa facilitățile in 
domeniul laxelor vamale, revizuirea 
convenției in problemele investi
țiilor capitale, relațiile economice șl 
vațnale, între țările participante la 
această organizație șl cele care au 
părăsit,-o (Republica Africa Centra
lă și Ciad).

© FREETOWN. — Șapte dintre principalii organizatori 
ai loviturii de stat militare ce a avut loc in stalul Sierra 
Leone, In martie 1967, vor fi judecați de Curtea Supremă din 
Fieelown, Hind acuzați de trădare. Printre aceștia se altă 
și Juxon Smith, lostul președinte al Consiliului National al 
Reformei, desființai de actualul guvern condus de Siaka 
Stevens.

Suprafața „oazelor" sudpolare
LENINGRAD. — După numeroase 

explorări, oamenii de știință din U- 
niunea Sovietică au ajuns la conclu
zia că suprafața neacoperită cu ghea
tă ac continentului antarctic este de 
numai 30 000—40 000 kmp, adică a-, 
proximativ 0,2—0.3 la sulă din su
prafața continentului, fiind mult mai

mică decit presupuneau cercetătorii. 
Pentru stabilirea suprafeței .oaze
lor" sudpolare au fost întreprinse 
numeroase cercetări cu folosirea me
todelor cele mai moderne. întrucîl 
calcularea masei ghețarilor și balan
ței lor are o deosebită importantă 
pentru aprecierea unor fenomene 
glaciologice și meteorologice.

Orientul Apropiat

întrunirea C. C. 
al Uniunii

Socialiste Arabe

© TORONTO. — Cel de-al doi
lea pacient cu inima transplantată 
al spitalului din Toronto, Henry Tay
lor, in virslă de 45 de ani, a dece
dat.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvinl al spitalului a anunțai, că 
starea postoperatorie a lui Pietro 
Ongaro, care a sulerit o operalie 
de transplantare a inimii înaintea 
lui Taylor, continuă să se ameliore
ze.

Val <le căldură 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO. — Valul de 
căldură ce s-a abătut asupra regiu
nilor de coastă ale Braziliei a pro
vocat moartea 
57 de copii, au r 
medicale braziliene.
le de deshidratare n-au uui.-<jnuu> 
în trei orașe: Rio de Janeiro, Sao | 
Paolo și Bc-lo Horizonte.

prin deshidratare a 
anunțai serviciile 

Cazurile morla- 
s-au înregistrat

0 PARIS. — In numele Or
ganizației Națiunilor Unite 
(pentru Educație, Știință șl Cul
tură (U.N.E.S.C.O.), directorul 
general al organizației, Rene 
Maheu, a adresat un apel In
sistent pentru salvarea monu
mentelor antice de pe insula 
Philae. Această Insulă, denumi
tă „Perla Egiptului", se află pe 
fluviul Nil, situată între ve
chiul și noul baraj de la As- 

*£uan. Construcția noului baraj 
‘.H provocat inundarea insulei, 
iar valoroasele monumente se 
află sub apă pină la o trei- 
tme din înălțimea lor, fiind a-
menințale cu prăbușirea.

© LONDRA. — Un avion cu 
reaefie aparfinind_ tortelor militare 
britanice s-a prăbușit in mare, in a- 
propierea țărmului Walesului. Pi
lotul și-a pierdut viata.
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Calculator electronic pentru 
conducerea proceselor 

de producție

CAIRO 7 (Agerpres). — La Cairo 
avut loc o nouă ședință a Comite

tului Central al Uniunii Socialiste A- 
rabe sub președinția lui Gamal Ah- 
del Nasser.

La primul punct al ordine: de xi, 
președintele Nasser a prezentat un 
raport în care s-a referit la situația 
politică si cea militară din Orientul 
Mijlociu in contextul ultimelor inci
dente arabo-israelienc.

Comitetul Central a aprobat apoi 
in unanimitate rezoluția Comitetului 
Executiv al Uniunii Socialiste Ara
be, in virtutea căreia președintele 
Nasser va promulga un decret con
stitutional privind dizolvarea Âdiină- 
rii Naționale in luna 
organizarea unor noi 
nuarie 1969.

a

nolcmbrie și 
alegeri în ia-

Un
cal-

BUDAPESTA. — tn R.P. 
gară a lost construit un 
culator electronic „EMG-830" 
care urmează să lie folosit 
pentru conducerea proceselor 
de producție, prelucrarea infor
mațiilor și efectuarea unor 
calcule șliinjlfice mai mici. ■

Acest calculator este prevă
zut cu dispozitiv de memorare 
pe bază de miezuri lerilicc, 
avi nd capacitatea de 8 192 In 
varianta pentru conducerea 
proceselor de producție sau 
32 768 de semne binare in va
rianta pentru prelucrarea dale
lor. Durata ciclului de me-

morare este de 6 microsecun- 
de; durata executării opera
țiunilor de adunare și înmul
țire, respectiv de 40 și 220 
microsecunde. Calculatorul 
,EMG-830" este prevăzut cu 
64 de dispozitive exterioare, 
printre care blocuri cu bandă 
perforată, dispozitiv de impri
mare care comandă mașina de 
calcul, dispozitiv analogic de 
explorare, transformatoare a- 
nalogice st cu ci. re, disperi' i 
ve de cilrare yi de ni/iiivc de. 
imprimare pe rinduri cu impri
marea a 200 de rlinlufl 
pe inimii.

Situația la Amman 
este

AMMAN 7 (Agerpreș). — Răspun
zi nd unui mesaj al președintelui 
R.A.U., Nasser, in legătură cu na
tura recentelor incidente dintre tru
pele iordaniene și membri .ai organi
zației palestiniene .Falangele Vic
toriei", regele Hussein al Iordaniei 

'arată că in prezent sliuatia la Am
man este normală 'cliunea armatei 
O fost filetată de nevoia de a se asi
gura securitatea cetățenilor, de a II 
menținută ordinea șl de a li respec
tată legea. In cursul incidentelor, 
20 de persoane și-au pierdut v ia|u. 
iar alte 100 au lost rănile.
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