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ASOCIAȚII STUDENȚILOR - FACTOR ACTIV
IN ÎNTREAGA VIAȚĂ UNIVERSITARA

După cum «-am informei in >»orul de tori, marți dupâ-omiaiă 
4 ovua loc conferința de alegeri a Uniunii Asociației Studenților de 
Io I. M. Petroșani. Eveniment cu adinei reionanțe in viața studen
ților minieri, conferința a constituit un autentic prilej de dezbatere 
profundă a sarcinilor ce revin asociației pentru transpunerea in 
viață o prevederilor directivelor Plenarei C.C. al P.CR. dm aprilie 
1968 și noii Legi o invățămintului, de mobilizare a tuturor studen
ților pentru ridicarea calității procesului instructiv-educotiv, prin 
participarea cu regularitate la cursuri și seminarii, intensificarea 
studiului individual și a activității științifice studențești, întărirea dis
cipline' universitare, desfășurarea unui amplu program de octivitoți 
•dv ve și culturale.

■jportul de activitate prezentat de studentul Virgil Igo, preșe
dinție Consiliului U.A.S. pe institui, proiectul planului de măsuri, 
numeroasele luări de cuvin! ale delegaților și invitaților, au subli
niat faptul că sarcinile mărețe trasate de partid invățămintului su
perior se concretizează prin activitatea mai bună o studenților in 
acest an universitar, care, îndrumați îndeaproape de organizația 
de partid și corpul profesoral, reușesc să obțină rezultate din ce in 
ce mai frumoase la învățătură, dau dovadă de trăsături etico-morale 
sănătoase. In acest proces se oglindește recunoștința studenților 
pentru condițiile minunate de viață și studiu, ce le-au fost create, 
pentru posibilitățile largi de afirmare deplină a capacității lor crea
toare. Recentele măsuri de îmbunătățire a condițiilor de viață ale 
studenților, majorarea substanțiala a alocației de hrană, crearea 
unor condiții de studiu mai bur.e, reducerea numărului de examene 
in sesiuni, participarea studenților la conducerea activității institu
tului (prin reprezentantul lor in consiliul profesoral), crearea Ate
neului studențesc sînt tot atitea noi premise de îmbunătățire a între
gii activități studențești care, după prima sesiune de examene, au 
început să-și demonstreze materializarea.

Conferința Uniunii Asociației 
Studenților de la I. M. Petroșani

Una din formele de 
activitate specifică învă
țământului superior esle 
S» activitatea desfășurată 
in cadrul cercurilor ști
ințifice studențești, care 
reprezintă ucenicia mun
cii de cercetare a viito- 
rnhii specialist.

In institut activează 
15 cercuri științifice sln- 
dențești f*are au luat In

Valoarea lucrărilor ști
ințifice elaborate de Cfl- 
Ire sfirdențli din Petro
șani a fost confirmată cu 
prilejul sesiunilor științi
fico pe tară, atit in anul 
trecui cil și în ceilalți 
onl. Este cunoscut suc
cesul care l-au avut lu- 
crMIe : ..Unele aplicații 
ale teorlM distribuției in 
mecanică" (prezentrlW da

Atît pentru cercetare 
rit și pentru formarea 
viitorului specialist, tre
buie acordată atenția cu
venită cunoașterii unei 
limbi străine de circula
ție mondială precum șl 
posibilității de continuare 
n studiului acestora în 
anii următori. Noul con
siliu va trebui să aibă 
în vedere îndrumarea

laterală a studenților e 
aduce practica în pro- 
docile, ca parte Integran
tă a procesului de invl- 
țăminl. Consiliul U.A.S. 
a manifestat preocupare 
față de practica în pro
ducție a studenților, pu- 
nind un accent mai ma
re pe conținutul șl mo
dul de desfășurare a a- 
< esteta. Este necesar In-

In sprijinul procesului 
insfructiv-educafiv

hi activitatea desfășurată pină a- 
oiwp. Consiliul Uniunii Asociației 
Studenților a vizat o seamă de o- 
biective de o importantă majoră me
nite, în final, să ducă la îmbunătă
țirea situației la învățătură, la edu
carea tinerelului studențesc in spi
ritul eticii comuniste. întărirea disci
plinei universitare, stimularea acti
vității de cercetare științifică, desfă
șurarea unei ample vieți cultural- 
sportive. rezolvarea problemelor so- 
dal-gospodărești ale studenților.

In realizarea acestor sarcini deo
sebite. Consiliul U.A.S. din institut, 
cu sprijinul organizației U.T.C. și 
sub conducerea comitetului de partid, 
a desfășurat o activitate multilate
rală obținind progrese intr-o serie 
de domenii de xctivitate. Eforturile 
sale au fost îndreptate către spriji
nirea conducerii institutului în buna 
desfășurare a procesului complex de 
formare a viitorilor specialiști. Pe a- 
ceastă linie, folosind experiența a- 
cumulată, consiliul a inițiat diferite 
activități oare au mobilizat marea 
majoritate a studenților la un studiu 
Individual ritmic, a făcut numeroase 
propuneri de îmbunătățire a orare
lor. a planificării examenelor, a pro
gramului de lucru a bibliotecilor și 
laboratoarelor, a organizării și pla
nificării practicii In producție des- 
fășurînd o activitate diferențiată pe 
anii de studii.

Cunoscînd faptul că studenții din 
anul 1 nu sînt deprinși cu metodele 
de muncă specifice invățămintului

simtă responsabilități sporite pentru 
întreg procesul instrucliv-educetiv, 
să acționeze pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea lui necontenită.
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Studenții Institutului de mine se 
bucură în prezent de condiții bune 
de viață și studiu. Via|a materială 
bogată, cele trei cămine noi cu un 
grad de confort ridicat asigură un 
cadru optim pentru desfășurarea tu
turor activităților studențești, fn 
realizarea sarcinilor social-gospodă- 
reșli, Consiliul U.A.S. a obținut o

STUDENȚII
ÎN ÎNTRECERE

Răspunzînd chemării la întrecere a adunării ge
nerale a Asociației Studenților de la Facultatea 
de filozofie a Universității din București, confe
rința a exprimat angajamentul studenților Văii 
Jiului de a fniMmpina cea de a 25-a aniversaro 
a eliberării patriei de sub jugul fascist și Con
gresul al X-loa 
live:

• Se va antrena întreaga 
masă de studenți pentru ridi
carea nivelului seminarlllor și 
lucrărilor de laborator, precum 
șt răspunderea personală a fie
cărui student de activitatea 
profesională îneît in urma ab
solvirii să dea randamentul 
opfim în cel mai scurt timp, 
prin contribuția sa la introdu
cerea cuceririlor științei și 
tehnicii în domeniul minier. 
Absolvenții actualei promoții 
vor merge acolo unde nevoile 
•nd’istriei miniere îi cheamă.
• In cadrul sesiunii cercu

rilor științifice studențești, or- 
nanizatc cu arest prilej, vor fl

al P.C.R. cu următoarele obiec-

prezentate lucrări Ce preocupă 
industria noastră minieră. Cele 
mat bune dintre acestea se 
vor publica în Buletinul insti
tutului.

# Pentru înfrumusețarea 
complexului studențesc fiecare 
student va presta un număr 
de 40 de ore de muncă patrio
tică, transtormind împrejurimile 
institutului șl căminelor într-un 
imens parc, precum și amena
jarea unui complex sportiv 
studențesc.

# In timpul practicii de va
ră studenții vor efectua o săp- 
tămînă do muncă patriotică fn 
abataje.

serie de rezultate pozitive, mai ales 
în îmbunătățirea controlului obștesc 
în cămine, cantine, activizarea co
mitetelor de cămin, dezvoltarea răs
punderii studenților față de bunurile 
obștești și organizarea odihnei stu
denților.

S-a acordat o atenție sporită îm
bunătățirii condițiilor de viață ale 
studenților, respectarea normelor de 
conviețuire în cămin. Trebuie subli
niat însă faptul că activitatea în că
mine s-a dus sporadic și numai pe 
linie organizatorică, mulțumind în a- 
cest domeniu doar existența unor 
comitete de cămin conduse de stu- 
denți bine pregătiți profesional, com
bativi, lăsînd totul spre rezolvare 
de către aceștia. In final insă, acti
vitatea s-a redus numai la nivel de 
președinte.

Activitatea cullural-educativă s-a 
desfășurat prin existența formațiilor 
de muzică ușoară, teatru, dansuri 
populare cit și prin cercurile de mu
zică, foto, radio. Activitatea cultu
rală de masă s-a desfășurat la club, 
dar ea a fost foarte săracă rezu- 
mîndu-se la jocurile de rummy și te
nis. De altfel, se impune cu multă

necesitate reluarea activității la club 
într-un cadru mult mai adecvat sco
pului, de aceea, pe lingă mobilierul 
care deja trebuie să sosească pentru 
un club-bar, va fi urgentată repa
rația capitală a încăperii pentru a-1 
pune în funcțiune oît mai repede.

O importantă eficiență educativă 
în rindul studenților a dovedit-o și 
revista editată în scopul informării 
studenților din institut pe plan pro
fesional, politico^l'd’eoTogic, cultural- 
artistic și sportiv. Apariția unui sin
gur număr de la începutul anului 
universitar nu este însă în măsură 
să satisfacă cerințele studenților.

Din șirul numeroaselor propuneri 
făcute de sludenți reținem în mod 
deosebit inițiativa acestora de a 
deschide un șantier țje muncă pa
triotică pentru amenajarea unui parc 
și construirea unei baze sportive în 
incinta institutului. Alături de efor
turile pe care institutul le depune 
pentru reparația capitală a clubului, 
dotarea lui cu 'mobilier de practică 
culturală, inițiativa entuziastă a stu
denților va contribui, la lărgirea ba
zei materiale destinate activităților 
cufctural-sportive.'

CERCETAREA -
„școala“ viitorului specialist

studiu 70 de teme, la 
oare sini antrenați, un 
număr mare de studenți. 
Tematica de cercetare 
științifică este variată și 
complexă, reflectînd pre
ocuparea cadrelor didac
tice de a iniția studen
ții spre speciticul disci
plinelor de specialitate și 
cultură tehnică generală.

Repartizarea in practi
că a studenților la locuri 
de muncă unde tema de 
cercetare se pretează la 
studiu, oferă posibilita
tea să se verifice con
cordanța ce trebuie să 
existe între cercetare și 
posibilitatea de aplicare. 
In toate situațiile, aces
te măsuri au dus la mu
rirea interesului studen
ților față de această 
artă a cercetării.

La cea de-a Xll-a se
siune a cercurilor știin
țifice studențești din 
mai 1968, la Institut au 
fost prezentate 49 de co
municări, dintre care 15 
au fost premiate. Lucră
rile care s-au bucurat 
de cel mai mult succes 
sînt: ..Pluguri de căr
bune. Posibilități de a- 
plicare în Valea Jiului1', 
prezentată de absolventul 
Todașcă Onisim; „Stu
diul influenței de apă a- 
dițională asupra rezulta
telor concentrării prin 
zețaj a cărbunelui mă
runt clasa 0—9 mm", 
prezentată de un colec
tiv de studenți de la 
secția preparare,- „Utili
zarea metodei Pert și a 
cailcula toarolor electroni
ce în industria minieră", 
prezentată de tov. Isac 
Vasile.

9tudențli Sedrohi Ștefan 
și Fabry Arpad la Timi
șoara, publicată în ulti
mul număr al Buletinu
lui științific studențesc) 
și „Cu privire Ia speci
ficul formei geologice de 
mișcare a materiei" (pre
zentată de studenții Mi- 
ronovici Radu și Sabău 
Cristian la Cluj).

Pentru familiarizarea 
studenților din primii ani 
de studiu cu probleme 
ce pot constitui obiectul 
unor lucrări științifice, 
$4ttu constituit subcer- 
curi de inițiere, cum sînt 
cole de Ia disciplinele 
de matematică și meca
nică cu studenții din a- 
nul I și II.

Rezultatele obținute în 
activitatea cercurilor ști
ințifice, chiar cu succe
sele amintite, nu repre
zintă fidel activitatea de 
cercetare precum și po
sibilitățile din institut. 
Astfel, nu au fost antre
nați un număr mare de 
studenți în aceste acti
vități, nu a fost urmări
tă frecvența la cercuri, 
precum și contribuția e- 
foctivă aduse de colec
tivele din cercurile res
pective. Noul consiliu 
U.A.S. va trebui să mun
cească mai mult pentru 
antrenarea studenților la 
activitatea de cercetare 
științifică pe tot par
cursul anului universitar, 
nu numaj în avansesiu- 
ne, să mobilizeze la cer
cetare și studenții din 
anii mici renunțîndu-se 
la ideea că numai stu
denții din anii mari pot 
prezenta teme de cerce
tare.

studenților din anii I $r 
II, In colaborare cu ca
tedra de specialitate, la 
prezentarea cursurilor fa
cultative de limbi străi
ne, cunoscut fiind faptul 
că nu numai în anii 
mari se simte necesita
tea cunoașterii aces
tora.

O contribuție deowbit 
de importantă in pregă
tirea profesionala multi-

să ca In organizarea 
practicii consiliul să spri
jine mai mult decanatele 
și conducerea institutului 
în desfășurarea lucrări Iot 
pregătitoare, întrucît cele 
mai mari deficiențe au 
fost legale do probleme 
organizatorice: încheie
rea contractelor, asigura
rea condițiilor de hrană 
și cazare în toate locu
rile de practică ele.

Institutul de mine Petroșani. Labo
ratorul de fizică. Studenți din amil 
3 electromecanică minieră la o lu
crare practică de laborator.
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superior, cu sprijinul decanatelor 
au fost organizate înlilniri metodice 
aâo studenților la care au partici
pat cadre didactice cu experiență, 
explicîndu-Ie importanța deosebită a 
studiului individual, cum se iau no
uțe și cum să-și organizeze timpul 
Kber. La aceste consfătuiri au par
ticipat și studenți din anii IV și V, 
oaie le-au vorbit despre activitatea 
lor profesională și obștească. Vizi
tele organizate la întreprinderile din 
Valea Jiului au reușit să facă cu
noscute studenților noile locuri de 
muncă, să le insufle dragostea pentru 
meseria aleasă.

După cum au arătat în cadrul con
ferinței studenții Necnla Ștefan, Va- 
sife Teodora, Miron Matei, activita
tea profesională trebuie insă desfă
șurată cu mai multă consecvență șî 
putere de convingere de către Con
siliul U.A.S. pentru a se obține re
zultate mai bune la învățătură, mai 
ales în unele grupe și ani de stu
dii unde rezultatele obținute în se
siunea de iarnă ridică semne de în
trebare. In cuvîntul rostit în cadrul 
conferinței, prof. dr. ing. Aron Popa, 
rectorul institutului, a subliniat că o 
condiție fundamentală pentru desfă
șurarea unei activități care să ducă 
Ja rezultatele dorite este desfășura
rea unei munci colective, la care să 
fie antrenați toți membrii consiliu
lui. De asemenea, rectorul a arătat 
că, prin calitatea de membru al con
siliului profesoral, președintele con
siliului are dreptul și îndatorirea să 
reprezinte în forul conducător al 
Institutului punctul de vedere al stu
denților. Aceasta presupune cunoaș
terea temeinică de că fire acesta a 
celor mai importante probleme ce 
se ridică în fața studenților, cunoaș
tere care să reprezinte sinteza unei 
activități largi, plină de discernămînt 
din grupele, anii de studii și facul
tățile institutului. Trebuie acționat 
in așa fel incit fiecare student să

în încheierea dezbaterilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovorășul loachîm Moga, 
prim-secretor al Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.CR., președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean. Prezentînd 
activitatea rodnică ce se des
fășoară pentru transpunerea 
in viață a prevederilor Con
gresului ol IX-leo ol P.C.R. 
și ale Conferinței Naționale 
a partidului, realizările în
semnate obținute în dezvol- 
toreo economică și social- 
culturală o județului nostru, 
vorbitorul a apreciat că în 
cadrul acestui efort general 
se înscriu și realizările fru
moase ale Institutului de mi
ne Petroșani.

Sintem bucuroși să consta
tăm că alături de preocu
parea pentru pregătirea dv. 
ca specialiști în domeniul in
dustriei miniere, conducerea 
institutului sprijinită de or
ganizația de partid, U.T.C. și 
de asociațio studenților, a 
manifestat o preocupare din 
ce în ce mai mare pentru o 
vă ajuta sâ vă formați de
prinderi și însușiri noi, spe
cifice omului societății mo
derne, cu obligații și în ace
lași timp cu pretenții firești 
foță de societate. Putem spu
ne că la dv., la Institutul de 
mine, se manifestă cu preg
nanță preocuparea pentru 
sincronizarea pregătirii teo
retice cu activitatea practică, 
îmbinorea într-un mod armo
nios a acestor două loturi, 
astfel ca să Teșiți de pe băn
cile universitari cu maximum 
de cunoștințe pentru profe
sia în care va pregătiți.

Este pozitiv faptul că la 
sfirșitul sesiunii trecute circa 
72 la sută din numărul exa
menelor planificate ou fost 
promovate șl că un număr 
de studenți sînt integraliști, 
obținind note bune și foarte

bune. Ne bucurăm, de ase
menea, sincer că, alături de 
rezultatele bune obținute la 
învățătură, la marea majo
ritate a studenților consta
tăm o comportare demnă, 
caracterizată prin trăsături 
etico-morale specifice socie
tății noastre în plină dez
voltare, în plin progres-

Pentru toate acestea, sti
mați tovarăși, vă rog să-mi 
permiteți să transmit din 
partea Biroului Comitetului 
județean de partid și a Con
siliului popular județean cele 
mai calde felicitări corpului 
profesoral, tuturor educato
rilor, și dumneavoastră, dragi 
studenți ai institutului de 
mine, și să-mi exprim depli
na convingere că rezultatele 
care le-ați obținut le veți 
dezvolta continuu și vă veți 
situa la înălțimea tuturor 
sarcinilor ce stau în fața 
partidului și poporului nos
tru, a politicii sale generale 
marxist-leniniste, pe care dv. 
o slujiți cu toată credința șî 
tot devotamentul.

Consider - a spus in con
tinuare vorbitorul — că în 
centrul atenției orgonizoției 
de partid, a conducerii ins
titutului, a organizoției U.T.C. 
și a Asociației Studenților 
trebuie să stea, în continua
re, preocuparea pentru per
manenta dezvoltare a învățâ- 
mîntuîui teoretic șl practic, 
pentru asigurarea unul larg 
orizont de cunoștințe tutu
ror studenților.

Așa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceoușescu la 
deschiderea anului universi
tar : „fără o pregătire solidă, 
fâro stâpînirea perfectă a 
tehnicii moderne, o științei, 
fără abordarea realistă- ra
țională a problemelor, în nici 
un domeniu nu mai este as
tăzi posibil să se obțină e- 
ficiența scontată, să se asi
gure progresul". Pornind de

la aceste indicații, este evi
dent că un rol important îl 
constituie eforturile persona
le, sprijinul care îl acordă 
și trebuie să-l acorde aso
ciațiile studențești, organiza
țiile de tineret, sub directa 
conducere și îndrumare a or
ganizațiilor de partid.

Trebuie să recunoaștem, 
tovarăși, că în munca de

gătit și prezentat la toate 
examenele programate și 
care nu au promovat chiar 
nici un examen.

Asociația trebuie să se 
preocupe în mod diferențiot 
de studenții institutului, să 
manifeste maximum de exi
gență față de prezența la 
cursuri, seminarii, la lucrări
le de laborator șl să desfă

Cu sentimentul 
înaltelor 

răspunderi
pregătire a studenților, ală
turi de rezultatele frumoase 
incontestabile de altfel, ou 
existat și unele neajunsuri, 
care au diminuat eficiența 
activității de ansamblu din 
cadrul institutului.

lată, de pildă, dacă ana
lizam pe ani situația cu care 
s-a încheiat recenta sesiune 
de examene, constatăm că 
sînt grupe și din păcate 
chiar ani de studii cu o si
tuație nesatisfâcătoare. cu 
procente scăzute in promo
vare. Există încă un număr 
(relativ mic - dar există) de 
sludenți care nu s-au pre

șoare o munca politico-edu- 
cativă de Io student la stu
dent, în scopul creării unei 
opinii combative și hotărite 
împotriva celora core mani
festă delăsare.

Folosind compar ența și so
licitudinea corpului didactic 
și sprijinul organizației U.T.C-, 
sub conducerea organizației 
de partid, asociația studen
țească are datoria să • ajute 
studenții ca încă de pe băn
cile facultății să-și formeze 
deprinderi și pasiuni pentru 
activitatea de creație și cer
cetare științifică. Numai în 
felul acesta considerăm că

asociația,' consiliul său de 
conducere își va aduce o 
contribuție sporită la îmbu
nătățirea procesului de în- 
vățămînt, la pregătirea temei
nică și multilaterală a stu
denților. Nu trebuie neglijate 
nici celelalte sarcini speci
fice cum sînt : organizarea 
seminariilor, contribuția la 
tipărirea cursurilor și manua
lelor, funcționarea bibliote
cii, a săli: de lectură și alte 
probleme care conduc direct 
la pregătirea profesională și 
intelectuală a fiecărui stu
dent.

Un loc important în activi
tatea asociației trebuie să-l 
ocupe munca de educare în 
spiritul eticii comuniste, o 
comportării demne în socie
tate, creșterii combativității 
foță de orice abatere de la 
normele de conviețuire so
cialistă. în acest sens am 
putea spune câ mai sînt în
că multe lucruri de făcut 
pentru îmbunătățirea disci
plinei în căminele și sălile 
de curs, în respectarea nor
melor cerute de disciplina 
universita ră.

Consiliul asociației ore o- 
bligația de a mobiliza pe 
studenți și a crea un cadru 
propice pentru discuții, dez
bateri, în cluburi, cămine, în 
codrul Ateneului studențesc, 
dezbateri care să urmăreas
că crearea unei opinii sănă
toase și o unui climot în 
care să nu-și găsească loc 
manifestările negative.

Consiliul asociației trebuie 
să focă mai mult pentru e- 
ducarea și formarea conș
tiinței socialiste a studenți
lor. Apreciem ca pozitive și 
utile acțiunile cultural-edu
cative organizate în cadrul 
Ateneului studențesc de că
tre consiliul asociației și co
mitetul U.T.C., acțiuni care 
ou plăcut și sint convins că 
vor place studenților. Soco

tesc însă că vor trebui or
ganizate în continuare mai 
multe acțiuni menite să con
tribuie la cunoașterea pro
fundă de către studenți a 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
a tradițiilor revoluționare și 
de luptă ale clasei munci
toare, a realizărilor și pers
pectivelor de dezvoltare a 
patriei noastre.

Sînt fructuoase dezbaterile 
organizate pe teme științifice, 
literare, artistice, filozofice, 
ciclurile de expuneri și sim
pozioane care oferă studen
ților largi posibilități de cu
noaștere a numeroaselor fe
nomene și preocupări coti
diene din cele moi diverse 
domenii. In institut, se poale 
face mai mult și pe linia ac
tivităților cultural-artistrce și 
sportive, antrenind studenții 
în calitate de spectatori și 
participant activi in aseme
nea acțiuni, ținînd seama de 
preferințe, aptitudini, păreri 
și cerințe. Prin acțiunile ce 
se organizează trebuie ca
nalizată energia si elanul 
tineretului spre un scop 
constructiv și util, creator. 
Toate activitățile cu caracter 
educativ să oibă ca scop fi
nal dezvoltareo in conștiința 
studenților o nobilelor Idea
luri umanitare ale societății 
noastre socialiste, hotărîrea 
ferma de a sluji cu tootă e- 
nergia și capacitatea cauza 
partidului și a poporului ro
mân.

Conferința Uniunii Asocia
ției Studenților de la Insti
tutul de mine Petroșani a 
confirmat încă o dată hotă- 
rirea fermă a tineretului stu
dențesc din Valea Jiului de 
a se angaja, cu sentimentul 
înaltelor răspunderi patrio
tice, alaiuri de întregul po
por român, în opera c’e edi
ficare socialistă a patriei.
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Sesiunea Consiliului popular 
al municipiului Petroșani

(Urmare din pag. 1)

«k voturi, In comisia dc validare au 
fost aleși următorii deputați; Aurel 
Corn șa, Stanislav Laig. Florica Con
ice, Ioan Vladislav, Victor Brașovca- 
nu, Aneta Gaftiniuc și Gheorghe 
Feier. După o scurtă pauză. la re
luarea lucrărilor deputata) Aurel 
Coroșa. președintele comisiei de va
lidare. a prezentai raportul acestei 
comisii. In unanimitate dc voturi, 
Kcsiunea a validat mandatele celor 
197 deputat! municipali aleși la ale- 
ru’Tile de la 2 martie a. c.

A fost adoptată apoi. în unanimi
tate. următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Comitetului executiv 
«1 Consiliului popular municipal.

2. Alegerea comisiilor permanente.
3. Numirea secretarului Comitetu

lui executiv al Consiliului popular 
municipal, al șefului miliției munici
piului Petroșani, al șefului circum
scripției financiare de pe lingă Con
siliul popular municipal, al președin
telui Comitetului pentru cultură și 
artă al municipiului Petroșani.

4. Informarea cu privire la măsu
rile luate pentru realizarea planului 
de investiții-construcții și pentru bu
na nospodărire și înfrumusețare a 
municipiului.

la mul punct al ordinoi de zi, 
depui Gheorghe Patriciu a adus 
k, cunoștința sesiunii că, în confor
mitate cu ari. 24 alineatul final din 
Legea nr. 57/1968, alegerea Comite
tului executiv se va face prin xx>t 
secret, cu buletine de vot. De ase
menea, a arătat că în conformitate 
cu hotarirea Consiliului de Miniștri 
nr. 300/1969, Comitetul executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Petroșani urmează să fie alcătuit din 
17 deputat» dintre care : un președin
te, un prim-vicepreședinte, un vice
președinte șl 14 membri.

Președintele de vîrstă al sesiunii, 
e propus apoi ca în lista de candi

Cu vîntarca
LAZAR

tovarășului 
DAVID

(Urmare din pag. I) 

sînt in asentimentul dumneavoastră 
să transmitem cele mai calde mul
țumiri oamenilor muncii, cetățenilor 
municipiului nostru, pentru încrede
rea cu care și-au dat votul can- 
didaților săi, și să ne angajăm că 
ne vom închina toate eforturile 
realizării mărețului program cu 
care s-a prezentat în alegeri 
Frontul Unității Socialiste.

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți ca in 
continuare să subliniez pe scurt 
citevo din sarcinile înspre care va 
trebui să ne îndreptăm atenția 
pentru a le rezolva în cele mai 
bune condiții-

Deputății consiliilor populare vor 
trebui să militeze neobosit ca or
ganele locale ale puterii și admi
nistrației de stat, să-și îndepli
nească largile atribuții cu care 
s<nt investite prin lege, să asigure 
valorificarea resurselor materiale 
și de muncă, dezvoltarea forțelor 
de producție și ale industriei lo
cale, a învățămîntului, culturii și 
ocrotirii sănătății, buna gospodă
rire și înfrumusețarea orașelor și 
comunelor, creșterea continuă a 
nivelului de trai al populației.

Indeplinindu-și mandatul încre
dințat de alegători, fiecare dintre 
noi are îndatorirea să activeze 
cu toată răspunderea în cadrul 
consiliilor populare, să păstreze o 
permanentă legătură cu alegătorii, 
să se sfătuiască mereu cu ei și să-i 
mobilizeze la rezolvorea proble
melor legate de dezvoltarea e- 
conomică, socială și culturală a 
municipiului. Sarcini importante ne 
revin în direcția îmbunătățirii ac
tivității organizatorice și economice 
o unităților si întreprinderilor din 
codrul municipiului. In acest sens 
trebuie pus accentul pe aplica
rea celor mai eficiente măsuri teh- 
n:~o-orgonizatorice menite să con
tribuie la ridicarea rentabilității 
întreDrinderilor. Io utilizarea depli
nă o ccoacităților de producție. 
Io oospodărirea cu maximum de 
randament a tuturor bunurilor de 
cure dispunem. Se cere din porteo 
noastră să desfășurăm o muncă 
de mare răspundere, să promovăm 
spiritul novator, preocuparea per
manentă pentru dezvoltarea și di
versificarea producției industriei 
noastre locale. In acest scop, este 
necesar ca in orientarea noastră 
să folosim din plin resursele loca
le, să valorificăm priceoerea mun
citorilor din acest sector de acti
vitate.

Ne aflăm, în această solă, 
aproape toți cei 197 depu
tați - reprezentanții oameni
lor muncii din acest important ba
zin carbonifer al țării — cărora 
nl s-o încredințat sarcina de mare 
cinste șl răspundere de a gospo
dări orașele șl satele municipiului, 
de a veghea la aplicarea si res
pectarea legilor statului șl de a 
mobiliza masele ia înfăptuirea tu
turor sarcinilor social-economice 
șl edilitor-gospodărești.

Știm că in domeniu! gospodă
ririi șl înfrumusețării localităților 

dați penlTU Comitetul executiv, pen
tru funcția dc președinte aJ Comite
tului executiv al Consiliului popular 
municipal, să fio înscris tovarășul 
Lazăr David, prim-secrctar al Comi
tetului municipali Petroșani al P.G.R. 
Propunerea a fost aprobată în una
nimitate de către deputat).

S-a dat apoi cuvinlul tovarășului 
Lazăr David, care, în numele birou
lui Comitatului municipal de partid 
și al Consiliului munictpa) al Fron
tului Unității Socialiste, a propus ca 
în lista do candidați, pentru funcția 
dc prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal, să fie înscris tovarășul 
Traian Blaj, iar pentru funcția de 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal 
Să fio înscris tovarășul Emilian To- 
mulescu. De asemenea, a propus can
didaturile celorlalți 14 membri ai 
comitatului executiv.

Prin vot deschis, propunerile au 
fost aprobate în unanimitate de că
tre sesiune. In urma voiului secret, 
toți candidați! propuși, întrunind ma
joritatea voturilor, au fost declarați 
aleși în Comitetul executiv al Con
siliului popula* al municipiului Petro
șani.

In continuare s-a trecut la con
ducerea lucrărilor sesiunii de către 
noul comitet executiv ales.

A luat cuvinlul tovarășul Lazăr 
David, care a spus:

Stimați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți să vă a- 

dresez cele mai sincere și calde 
mulțumiri pentru înalta cinste și în
credere ce mi-o acordați încredin- 
țîndu-mi munca de mare răspundere, 
ca președinte al Comitatului execu
tiv al Consiliului popular municipal 
Petroșani.

Țin să afirm în fața dv. că sînt 
pe deplin conștient de faptul că a- 
ceaslă înaltă încredere trebuie răs
plătită printr-o muncă susținută, neo

noastre, cu tot progresul înregis
trat în ultimii ani, sint încă rămî- 
neri în urmă față de alte locali
tăți din țară și județ. Tocmai de 
aceea ne revin sarcini deosebit 
de importante pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la acțiunile de 
înfrumusețare și gospodărire a fie
cărei localități, pentru realizarea 
în acest an a unui volum mai mare 
de lucrări executate prin munci 
patriotice, volum a cărui valoare 
ne-am propus să fie de peste 12 
milioane lei. Viața și propria noas
tră experiență ne-a dovedit că nu
mai de puterea noastră de con
vingere și mobilizare, de exemplul 
personal al fiecărui deputat, depin
de realizarea acestui program. Ne 
revine răspunderea de a folosi cu 
chibzuință creditele acordate mu
nicipiului Petroșani pentru extin
derea și întreținerea de străzi, zo
ne verzi, a fondului de locuințe, 
pentru dezvoltarea și moderniza
rea transportului în comun și al 
activității edilitar gospodărești. Așa 
cum s-a subliniat la sesiunea de 
constituire a consiliului popular 
județean „datoria noastră este să 
fructificăm in mod rațional rezer
vele existente și să îmbinăm în 
mod armonios folosirea acestor fon
duri cu o largă participare a oa
menilor muncii de la orașe și sate 
la toate acțiunile ce le vom între
prinde, pentru a face din orașele 
și satele noastre așezări civilizate, 
bine gospodărite și cît mai fru
moase".

Anul acesta este un minunat 
prilej de afirmare în această di
recție. După cum cunoașteți, vom 
sărbători 25 de ani de la elibera
rea patriei noastre. Ne pregătim 
pentru intimpinarea celui de-al 
X-!ea Congres al P.C.R. Tot în a- 
cest an, se vor aniversa 40 de ani 
de la eroicele lupte ale minerilor din 
Lupeni din august 1929, prilej de 
mari manifestări pe toate tărimurile. 
Sint deci motive temeinic justifi
cate, ca deputății, consiliile popu
lare să antreneze toți cetățenii 
intr-o întrecere amplă, pe blocuri, 
străzi, cartiere, orfcșe și sate, pen
tru a întimpina aceste sărbători 
cu realizări deosebite privind gos
podărirea și înfrumusețarea loca
lităților.

Pentru a asigura folosirea cu 
chibzuință a fondurilor alocate și 
realizarea obiectivelor cuprinse în 
planul de investiții și construcții, 
este necesar să ținem seama de 
cele subliniote la plenara din de
cembrie 1968 o C.C. ol P.C.R. :„In 
politica de investiții, esențial este nu 
numai folosirea exigentă a fonduri
lor, ci și realizarea unui ritm cons
tant lucrărilor stabilite, o organizare 
perfecta a șantierelor, a fazelor de 
construcții-montai, în așa fe! incit 
să se reolizeze și să se depășeas
că olanul lună de lună, în fiecare 
sector de activitate, la fiecare o- 
biectiv".

Avind în vedere stadiul necores
punzător al lucrărilor în domeniul 
investițiilor și construcțiilor se im
pune luarea urgentă de măsuri 
pentru creșterea ritmurilor de exe
cuție la toate lucrările și pe toate 
șantierele. Trebuie acordată o 

bosita, prin dăruirea a toi ce îmi 
stă in putere și cunoștință, pentru 
a transpune în viață sarcinile ce ne 
revin din holărîrlle partidului și 
guvernului. Vă asigur, stimați tova
răși, că împreună cu ceilalți mem
bri ai Comitetului executiv al Con
siliului popular, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a fi la înălți
mea sarcinilor încredințate, pentru a 
face față încrederii și învestiturii a- 
cordata. Sint convins că exprim hotfl- 
rirea tuturor deputaților de a munci 
cu tot entuziasmul și răspunderea 
pentru realizarea cerințelor și pro
punerilor făcute dc alegători, pentru 
creșterea aportului municipiului Pe
troșani la ridicarea continuă a po
tențialului economic al județului nos
tru. De asemenea, folosesc acest pri
lej de a exprima hotărirea tuturora, 
de a gospodări mai bine și de a ac
ționa mai eficient în direcția înfru
musețării localităților municipiului 
nostru, de a ne strădui pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin pe 
linia dezvoltării învățămîntului, ar
tei și culturii, a ocrotirii sănătății 
populației.

Sînlem convinși, stimați tovarăși, 
că la eforturile noastre se va con
juga aportul fiecărui deputat, al fie
cărui cetățean din municipiul nostru, 
aport fără de care nu se poate rea
liza îndeplinirea cu succes a com
plexelor sarcini ce ne revin din pro
gramul multilateral stabilit de Parti
dul Comunist Român.

S-a trecut apoi la alegerea comi
siilor permanenta. Prin vot deschis, 
au fost alese următoarele comisii 
și președinți ai comisiilor permanen
te : Comisia pentru problemele de 
planificare și financiare — președinte 
deputatul Tilus Piinișoară; comisia 
pentru probleme de gospodărie co
munală și industrie locală — pre
ședinte deputatul Gheorghe Furdui; 
comisia pentru arhitectură, sistema
tizare și construcții — președinte 

deosebită atenție lucrărilor răma
se în urmă precum și celor cu ter
mene de punere în funcțiune în 
acest an. Pentru aceasta, este ne
cesar să se asigure o mobilizare 
a întregului potențial uman și a 
resurselor materiale de care dis
punem, astfel ca pînă la finele 
primului trimestru să se realizeze 
cel puțin 22 la sută din planul 
anual de investiții. In centrul preo
cupării noastre, a conducerilor 
șantierelor, trebuie să stea rezol
varea problemelor privind apro
vizionarea tehnico-materială și 
crearea celor mai bune condiții de 
muncă și de viață, întărirea dis
ciplinei sub toate aspectele ei.

O sarcină de mare răspundere 
căreia trebuie să-i acordăm toată 
atenția, este asigurarea aprovizio
nării populației cu produse agro- 
alimentare și industriale. Pentru 
aceasta, trebuie să folosim mai 
bine spațiile comerciale și fondul 
de marfă ce ne stau la dispoziție, 
știind că în acest domeniu ol ac
tivității mai sînt încă o seamă de 
lipsuri. Se impune ca o necesitate 
tot mai mare creșterea preocupă
rii pentru îmbunătățirea deservi
rii populației, gospodărirea unită
ților, studierea cu toată grija a ce
rințelor de consum și asigurarea 
unui fond de marfă mai corespun
zător ca structură- și sortiment.

Noua lege de organizare șl 
funcționare a consiliilor populare, 
conferă acestora atribuții sporite și 
în domeniul învățămîntului, cultu
rii și ocrotirii sănătății. Cunoaștem 
cu toții vastul program stabilit de 
conducerea de partid și de stat 
în aceste importante domenii- Pen
tru ca acest program să prindă 
viață, se cere din partea consi
liilor populare, o tuturor deputa
ților și cetățenilor, să aducă o 
contribuție de seamă la realizarea 
planurilor elaborate in aceste do
menii de activitate. Astfel, în do
meniul învățămîntului se cere 
îmbunătățirea substanțială a pro
cesului instructiv-educativ în șco
lile noastre de toate gra
dele. In domeniul muncii culturale 
de masă, va trebui să orientăm
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10,36 Tv. pentru specialiști. Me
dicină.

11,00 Pentru elevi. Consultații 
ta fizică (cls. a VllI-a).

11/30 Limba rusă. Lecția 46 
(reluare).

12,00 Limba spaniolă. Lecția 50.
12,30 închiderea emisiunii de 

dimineață. 

deputatul Dumitru Turnă; comisia 
pentru probleme de sănătate — pre
ședinte deputatul Nlcolae Aldlca; co
misia pentru probleme de învăță- 
mfnt, cultură, artă și sport — pre
ședinte deputatul Victor Bădău; co
misia pentru comerț șl cooperație 
— președinte deputatul Dumitru Po- 
ienaru; comisia pentru probleme do 
muncă șl ocrotiri sociale — președin
te deputatul George Dîrlea; comisia 
pentru agricultură și silvicultură — 
președinte deputata Elena Zoța.

Trecindu-se la punctul 4 al ordine! 
dc zi, tovarășul Traian Blaj, prim-vi- 
ccpTOșodj.nte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal, a 
prezentai proiectul de holărire pri
vind numirea secretarului Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
municipal, a șefului miliției muni
cipiului Petroșani, a șefului circum
scripției financia're dc pe lingă Con
siliul popular municipal, a președin
telui Comitetului pentru ouitură și 
arta. Sesiunea a aprobat apoi, in
dividual, prin vot deschis, numirea 
deputatului Ion Mischie ca secretar 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal, a deputatului 
Ion Chelaru, în funcția de șef al 
miliției municipiului, a deputatului 
Ion Moraru, în funcția dc șef al cir
cumscripției financiare, șl a deputa
tului Cornel Hogman, în funcția dc 
președinte al Comitetului pentru cul
tură și artă al municipiului Petro
șani.

In continuare tovarășul Traian 
Blaj, a prezentat Informarea cu pri
vire la măsurile luate pentru reali
zarea planului de Investiții, construc
ții și pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților munici
piului.

In încheierea lucrărilor sesiunii, a 
luat cuvinlul tovarășul Lazăr David, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popula* al municipiului 
Petroșani.

conținutul acesteia înspre rezolva
rea sarcinilor majore de producție 
și de educație. Se cere mai multă 
inițiativă, o coordonare mai efi
cientă a activităților care să asi
gure ca arta, cultura și folclorul 
nostru să se afirme din plin în 
ansamblul manifestărilor organi
zate pe plan municipal, județean 
și chiar național. In sectorul sani
tar, va trebui să facem totul ca 
prevederile directivelor C.C. al 
P.C.R. și ale Consiliului de Mi
niștri privind acest domeniu de 
activitate, să fie transpuse în via
ță cu maximum de eficiență.

Trebuie să acordăm atenție dez
voltării în continuare a bazei ma
teriale sanitare, îmbunătățirii ac
tivității personalului medico-sani- 
tar, folosirii mai judicioase a fon
dului de medicamente pentru pre
venirea îmbolnăvirilor profesionale, 
a accidentelor.

Stimați tovarăși,

Am prezentat în fața dv. unele 
din sarcinile Lce ne stau în față. 
Din aceste sarcini reiese că avem 
un program măreț, multilateral și 
bine precizat. Putem afirma că 
pentru îndeplinirea acestui pro
gram, avem oameni bine pregătiți 
din punct de vedere profesional, 
specialiști cu o bogată experiență, 
oameni entuziaști și dornici de 
a-și vedea îndeplinite cele mai 
înalte țeluri.

In încheiere, vă jog, stimați to
varăși, să-mi permiteți ca în nu
mele comitetului executiv, al dv. 
tuturor deputaților, să asigurăm 
Comitetul județean de partid, con
siliul popular județean că stă 
în putința noastră să îndeplinim 
cu cinste sarcinile ce ne revin și 
astfel să ne aducem aportul la 
obținerea de noi succese în ca
drul județului nostru, în toate 
domeniile de activitate.

In numele comitetului executiv, 
vă urez, dragi tovarăși, succes 
deplin în activitatea dv. de viitor, 
sănătate, multă putere de muncă, 
pentru îndeplinirea cu succes a 
tuturor sarcinilor ce ne revin.

17,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață: Ca
nada — Suedia. In pau
ze : Buletin sportiv. De
sene animate.

19,15 Telejurnalul de seară.
19.45 Din Sighet ta Marea Nea

gră. Itinerar folcloric.
20,05 Reflector.
20,20 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. Is
tanbul.

20,40 Mall e dulce și frumoasă 
— emisiune de limbă ro
mână.

21,00 Camnionatu) mondial de 
hochei pe gheață: U.R.S.S. 
— Cehoslovacia. In pau
ze : Muzică ușoară româ- 
neaș'-ă. Telejurnalul de 
noapte.

23,30 închiderea emisiunii.

CHEMAREA
Consiliului Central al U.6.S.R. către toate organele 

și organizațiile sindicale, către toți membrii sindicatelor 
cu privire la aniversarea a 25 de ani 

de la eliberarea României de sub jugul fascist
(Urmare din pag. I)

muncitorii, mecanizatorii, inginerii, 
tehnicienii, toți lucrătorii din agricul
tură pentru realizarea la limp și In 
cele mai bune condiții « tuturor lu
crărilor agricole, In vederea obține
rii unor recolte bogate ta produc|ta 
vegetală, pentru realizarea unei pro
ductivități cit mai înalte in sectarul 
zootehnic, asigurînd aprovizionarea 
industriei cu materii prime și a popu
lației cu produse agroalimentare.

Sindicatele din comerț, cooperație 
și din celelalte seotoarc de deser
vire trebuie să dezvolte în conștiin
ța tuturor lucrătorilor sentimentul 
înaltei îndatoriri fată de obligațiile 
profesionale, atitudinea pătrunsă de 
solicitudine falii de nevoile oameni
lor muncii și de cerințele lor.

In domeniul învățămîntului și sănă
tății, sindicatele trebuie să militeze 
pentru aplicarea cu consecventă a 
sarcinilor care le revin din Direc
tivele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a legii pri

Perîec|ionarea organizării producției 
prin aportul întregii mase in salariaji

(Urmare din pag. 1)

Și la F.F.A. V1SCOZA LUPENI 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii a dat rezul
tate apreciabile.

Colectivul de organizare a pro
ducției și a muncii, in colaborare 
cu comisia economică și C.I.T., a 
pus un accent deosebit pe reduce
rea cheltuielilor privind producerea 
energiei termice, apa industrială, 
aerul comprimat, răcirea tehnologică 
care au o pondere mare asupra 
prețului de cost. Eficiența măsurilor 
luate a făcut ca întreprinderea să 
încheie anul 1968 cu economii la 
prețul de cost în valoare de 782 000 
lei.

La l.E.C. PAROȘENI obiectul cer
cetării științifice a producției și a 
muncii l-a constituit reducerea pier
derilor de energie termică. în ca
drul comitetului sindicatului au fost 
analizate, prin comisia economică 
și G.I.T., posibilitățile de obținere 
a unor randamente superioare la 
instalațiile termo-energetice în func
țiune.

Aplicarea în practică a măsurilor 
stabilite prin organizarea științifică 
a producției a făcut ca l.E.C. Paro- 
șeni să încheie anul 1968 cu suma 
de 2 534 000 lei economii ta prețul 
de cost.

Și la celelalte întreprinderi, cu o 
pondere mai mică în economia mu
nicipiului, a avut loc o îmbunătăți
re în activitatea acestora sub as
pectul economic, datorită acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii.

Totuși, există unele întreprinderi 
unde acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii se măr
ginește numai la efectuarea studiilor, 
aplicabilitatea acestora ne mai avind 
loc.

La exploatările miniere din bazin 
s-au făcut studii privind îmbunătă
țirea aprovizionării cu materiale și

A sosit sezonul trufandalelor.
Ce vom găsi în unitățile C.L.F. ?

(Urmare din pag. 1)

în scopul îmbunătățirii operației 
de primire a mărfurilor, au fost re- 
inslruite comisiile de recepție de 1a 
depozite și aparatul' de merceologi. 
S-au organizat cursuri de perfecți
onare a cunoștințelor. începînd cu 
data de 1 aprilie, produsele vor fi 
aduse prin delegații noștri. în acest 
sens au și fost instruiți un număr 
de 12 salariali din rîndurile merce
ologilor voiajori, primitorilor-distri- 
buitari și alți lucrători cu experi
ență din comerț. O altă măsură im
portantă este extinderea aprovizi
onării directe la opt unități. Prin 
aceasta se scurtează traseul parcurs 
de legume și fructe de la producă
tor la consumator.

în vederea păstrării mărfurilor și 
prezentării lor aspectuoase, vom 
avea în curînd o mașină de spălat 
legume tip „Unio* Satu Mare și alta 
de sortat fructe, iar la noile silozuri 
din Petroșani și Lupeni se vor asi
gura spatii speciale pentru preamba- 
larea și spălarea mărfurilor. O ase
menea secție de preambalaie exis
tă deja la depozitul din Petroșani, 
iar pînă la 1 aprilie vom înființa 
una șl la Lupeni. Prin utilajele cu 
care sini înzestrate noile depozite, 
prin sistemele lor de ventilație elec
trică, sini create condiții de prelun
gire a duratei do prospețime a măr
furilor.

— După cil se vede, unele 
măsuri impuse de necesități 
s-au luat. De păstrare a măr

vind dezvoltarea Invățăminlului, a 
Directivelor partidului privitoare 1a 
ocrotirea sănătății publice.

Sindicatele din întreprinderi, insti
tuții și din comune sint chemate să 
intensifice munca politică și cultural- 
educalivă pentru dezvoltarea conști
inței socialista o maselor. Ele au 
datoria do a face larg cunoscută po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, munca eroică 
a clasei muncitoare, a întregului po
por pentru edificarea României so
cialiste.

Lnind parte activă la organizarea 
de către organele locale de partid 
și de slat a acțiunilor dedicate celei 
do-a XXV-a aniversări n eliberării 
patriei, consiliile județene, munici
pale și orășenești, comitetele sindi
calelor sint chemate ca. in colabo
rare cu alte instituții și organizații 
de masă și obștești să asigure toate 
condițiile desfășurării manifestărilor 
cuiilural-arlKlice, organizării de expo
ziții care să ilustreze dezvoltarea e- 
conomico-socială șl culturală a ju

vagonete goale, dar măsurile pro
puse nu au fost traduse integral in 
practică, făcînd ca un numai de 
112 brigăzi în 1968 să rămînă sub 
plan (cele mai multe fiind la E.M 
Vulcan 24 și E.M. Dilja 17).

Pe C.C.V.J. din totalul cheltuieli
lor neproductive de 9 496 000 lei, nu
mai locații C.F.R. au fost 6 017 000 
lei. La E.M. Dilja s-a proiectat, exe
cutat și montat o instalație mecani
că sistem funicular în depozitul de 
material lemnos, instalație care prin 
utilizarea ei la descărcarea și sti
vuitul lemnului ai reduce conside
rabil timpul de staționare al vagoa
nelor. Cu toate că această instalație 
este terminată și s-au făcut probele 
tehnologice de lucru, ea nu a fost 
utilizată nici pfnă fn prezent.

La E.M. Uricani, comitetul sindi
catului nu a mobilizat îndeajuns co
misia economică și C.Î.T. în efec
tuarea unor studii care să aibă ca 
scop alegerea sterilului în abataje, 
știut fiind că exploatarea este pena
lizată lună dc lună cu mii de tone 
de cărbune pentru depășirea pro
centajului admis de cenușă.

De asemenea, la E.D.M.N. comisia 
economică și C.I.T. nu au fost în
drumate de către comitetul sindica
tului pentru a găsi soluții ‘ practice 
în vederea preîntimpinării fluctuației 
de personal

în ramura comerț (O.C.L. Alimen
tara, O.C.L. Industrial, T.A.P.L., 
C.L.F.), comitetele sindicatelor nu 
s-au preocupat suficient de proble
ma reducerii cheltuielilor de circu
lație, de găsire a unor soluții pen
tru scăderea pierderilor prin peri- 
saj etc.

Lipsuri în domeniul fructificării u- 
nor studii, soluții și propuneri re
zultate din activitatea de perfecțio
nare a producției și a muncii se 
mențin și la alte unități ale 
C.C.V.J. Petroșani, l.F. Petroșani, 
șantierul T.C.M.M., Grupul II cons
trucții.

furilor, de asemenea. Ce s a 
făcut insă pentru deservirea 
promptă și civilizată a cumpă
rătorilor ?

— S-au luat și în acest sens unele 
măsuri. Pentru lucrătorii din unită
țile de desfacere cu amănuntul au 
fost organizate cursuri de perfec
ționare profesională axate pe cu
noașterea regulilor generale de co
merț, privind prezentarea, expune
rea și vinzarea mărfurilor, cunoaș
terea stasurilor și normelor interne, 
deservire^, comportarea fată de cum
părători etc.

Ca1 forme superioare de vînzaxe a 
legumelor și fructelor, două unilăti,
— una la Petroșani și alta la Lupeni
— vor deservi pe solicitanți la do
miciliu pe baza unor comenzi prea- 
labile.în alte 25 unități se vor des
face mărfuri spălate și preambalate. 
Spre a asigura aprovizionarea în 
toate cartierele localităților Văii Ji
ului, pină la 1 iunie a.c. se vor des
chide încă 10 chioșcuri de legume- 
frucle, cinci tonele și se va extinde 
vinzarea prin cărucioare. în plus, 
din fondul de investiții, ne vom în
zestra cu încă două chioșcuri, trei 
tonele și cinci cărucioare.

Realizînd la termenele stabilite și 
în mod integral ceea ce ne-am pre
conizat, avem convingerea că vcm 
asigura aprovizionarea ritmică, de 
calitate, a oamenilor muncii din Va
lea Jiului, îndeplinindu-se în acest 
fc-1 sarcinile de plan, angajamentele 
asumate. 

dețelor, o expozițiilor bienale de artă 
plastică și arta populară a artislilo» 
amatori, a concursului ai iX-lo-i al 
formațiilor muzicale și coregrafice 
de amatori. Sindicalele, în colabora
re cu organizațiile U.T.G. și orga
nele locale aîe Consiliului National 
de Educație Fizică si Sport, să ini
țieze acțiuni de masă, să extindă ex
cursiile la locurile Istorice și muzee, 
la noile bbiective social-economice 
ele.

Inlimpinind cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării patriei intr-o at
mosferă de puternică efervescență 
politică, economică și soeial-culturala, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România ișl 
exprimă convingerea deplină că toate 
organ.l7xjțiile sindicalo și conducerile 
acestora, toii membrii sindicalelor — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — își vor intensifica e- 
forlurile pentru îmbunătățirea calita
tivă a muncii în toate sectoarele de 
activitate.

Fiind un mijloc eficient de valo
rificare a rezervelor interne, acțiu
nea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii trebuie continua
tă în viitor cu și mai multă inten
sitate.

Se impune ca toate sindicatele, a- 
julate de conducerile tehnico-econo- 
mice și sub îndrumarea organiza
țiilor de partid să se ocupe mal 
mult de aceste probleme, să foloseas
că mijloacele și formele muncii po
litice de care dispun, incit toate 
măsurile luate pentru îmbunătățirea 
activității economice să aibă acor
dul unanim al masei de salariafi.

Anul acesta in fata noastră stau 
sarcini importante, iaT cu ocazia 
prelucrării cifrelor de plan au fost 
luate angajamente îmbunătățite a 
căror geneză constă In atașamentul 
profund al celor ce muncesc fală de 
politica înțeleaptă a partidului de 
a ridica economia tării noastre pe a 
treaptă superioară.

Datorită acestui fapt, acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii trebuie să tină pasul eu 
evenimentele, adică studiile și solu
țiile aplicate să le urmeze noi stu
dii și soluții, noi căutări creatoare, 
care să corespundă complexității șl 
dinamicii sarcinilor economice ac
tuale, ale progresului științei si teh
nicii.

Consiliul municipal, împreuna cu 
comitetele sindicatelor din întreprin
deri, vor mobiliza toate colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
în așa fel îneît activitatea de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii să dobîndească cu adevărat 
un caracter de masă permanent.

Pronosticul nostru
la concursul PRONOSPORT 

nr. 12 din 23 martie
1. U.T.A. — Steaua X
2. Dinamo Buc. — F. C. Argeș 1
3. Petrolul — Farul 1
4. „U" Cluj — Politehnica Iași I
5. Jiul — Dinamo Bacău l
6. A.S.A. Tg. Mureș — Rapid X
7. .Crișul — „U“ Craiova 1
8. Atalanla — Sampdoria X
9. Fiorentina — Inter 1

10. Pisa — Juventus X
11. Roma — Verona X
12. Torino — Cagliari X
13. Varese — Palermo X

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Un delict aproape perfect; Re-, 
publica: Anna Karenina, seria 
I $i II; LONEA — 7 Noiembrie : 
Străina; Minerul: Neînțelesul; 
VULCAN : Piramida Zeului 
Soare: LUPENI — Cultural:
Vena Cruz.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a aerului 

la Petroșani a fost de plus 2 grade, 
iar la Paring de minus 4 grade. Mi
nimele au lost de minus 2 grade și, 
respectiv minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține instabilă, 
cil cerul mai mult acoperit. Precipi
tații slabe sub formă de lapoviță șl 
ninsoare.
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Duminica 23 martie

P ROGRAMUL
T \/ pentruI V săptămîna

viitoare

a

8.30 Ora exactă. Cum va 11 
vremea 7 Gimnastica de 
dimineață.

8.40 Pentru copii și școlari. 
Filmul artistic Rătușca 
cea utilă — producție 
studiourilor sovietice.

10.00 Ora satului.
11.00 Concert simfonic.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Publicitate.
12.45 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15.45 Duminică sportivă. 

FOTBAL : Petrolul—Farul. 
Transmisiune de la Plo
iești.

18.00 Filme realizate de stu
dent! de la f.A.T.C.

10.00 Telejurnalul de seară.
79,75 -Floare din grădină*. 

Muzică populară româ
nească.

19.45 Din lumea circului.
20.15 Film cu trei stele ■ O 

femeie excentrică cu Judy 
Halliday și Jack Lem
mon.

21,40 Campionatul mondial de 
gheată : Ce- 
— Canada, 

emisiunii.

hochei pe 
hoslovacia 

23,15 închiderea

martieLuni 24
77.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii din 

industrie.
18,05 l imba franceză. Lecția 

51.
18.30 Lyceum — emisiune pen

tru elevi. .Pasiuni pe... 
patru roti*.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Roman foileton Forsyte 

Saga (XXI).
20,20 Campionatul mondial de 

hochei pe gheată : Uniu
nea Sovietică — Suedia.

22,15 Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

Marți 25 martie
77.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la limba română (cl. a 
VIII-a).

18,05 Limba engleză. Lecfia 50.
18.30 Pentru copii. „Micii meș

teri mari*.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Monografii contempora

ne. Extemporal (Ulm}.
19.50 Desene animale.
20,00 Actualitatea științifică.
20.30 Telecinemateca umoru

lui. Charlie Chaplin șo
fer.

21,10 Cintece și jocuri popu
lare.

21.15 Turneul melodiilor. Mu
zică ușoară românească.

27.50 lira — emisiune de ver
suri.

22,00 Cronică muzicală de Sma- 
randa Ofeanu.

22.30 Varietăți pe peliculă.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23.00 închiderea emisiunii.

M iercuri 26 martie
77,00 Limba franceză. Lecția 

51 (reluare).
11.30 Limba engleză. Lecfia 50 

(reluare).
12,00 TV pentru specialiștii 

din industrie.
12.30 închiderea 

dimineafă.
14,00 FOTBAL : 

cureșlean :
Rapid și Steaua 
namo București.

17.30 Tele* TV.
77,35 TV pentru specialiști. 

Medicină.

deemisiunii

Cuplajul bu- 
Progresul —

Di-

PROGRAM DE RADIO
SÎMBÂTÂ 22 MARTIE

PROGRAMUL I:

*» OS—fi (V) Prwrram miiwJzial Ha Hi-

Lecția18,05 Limba germană.
49.

18.30 Emisiune pentru tineret. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Ca la Cluj — film fol

cloric realizai de Stu
dioul nostru de Televi
ziune.

19,45 Avanpremiera.
20,00 Telecinemateca : „Mărie 

Oclobrc". Film artistic cu 
Danielle Darrleux, Lino 
Ventura, Serge Reggianl.

21,15 Căsu/a poștală 111. Dia
log cu telespectatorii.

23.00 închiderea omisiunii.

Joi 27 martie
71.00 Limba germană. Lecfia 

49 (reluare).
11.30 Peni ni elev.» Consulta fi] 

la limba română.
12.00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consultații 

la chimie (clasa a V li l-a) 
18,05 Limba rusă. Lecfia 48.
18.30 Studioul pionierilor. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Medalion muzical. Grigo- 

raș Dinicu.
19.50 .Albina Românească*. 

Film documentar.
20,00 Scară de teatru. „Finii- 

na turmelor" de I.ope de 
Vega.

21.10 Steaua fără nume — e- 
misiune-concurs de mu
zică ușoară.

22.10 Itinerar european (V).
22,25 Dansuri din opere.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

Vineri 28 martie
70.30 TV pentru specialiști. 

Medicină.
11,00 Pentru elevi. Consultații 

la fizică. (cl. VIII-a).
11.30 Limba rusă. Lecția 48 

(reluare).
12,00 Limba spaniolă. Lecfia 52.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15.30 Campionatul mondial de 

hochei pe gheată: Ca
nada — Suedia.

17.30 Telex TV.
17.35 Actualitatea economică.
18.05 Limba spaniolă. Lecfia 

52 (reluare).
18.30 Brățara de aur — emisiu

ne pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice.
19,45 Reflector.
20,00 Campionatul mondial (fe 

hochei pe gheată: Uniu
nea Sovietică — Ceho
slovacia.

22.15 Mult e dulce și frumoasă 
— emisiune de limba ro
mână.

22.35 Romanțe interpretate de 
ioana Radu.

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

18,30

79,00
79,30

Simbâtâ 29 martie
Telex TV.

i Medicul vă sfătuiește. 
Pentru copii și școlari. 
Lanterna magică.
tn căutarea primăverii 
- emisiune muzical-co- 
regraiică.

i Telejurnalul de seară.
1 Cadran — emisiune de 

actualitate internațională. 
20,00 Tele-EncicJopedia.
21,00 7 plus 1. Fantezie mu

zicală.
21.45 Film serial: Bonanza.
22,35 Dansează Ileana Iliescu.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Premiul Euroviziunii.

Transmisiune de la Ma
drid.

In ritm de dans,- 22.0Q Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
Romanțe; 22,40 Moment poetic; 22,45 
Dansați cu noi; 0,05—6.00 Estrada

Festivitățile de la Budapesta prilejuite 
de aniversarea a 50 de ani de la proclamarea 

Republicii Sovietice Ungare

încheierea vizitei delegației 
guvernamentale române 

în Singapore
BUDAPESTA 20. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea. transmite: Po
porul ungar sărbătorește la 21 mar
tie aniversarea a 50 de ani do la 
proclamarea Republicii Sovietico Un
gare din 1919. Cu acest prilej, joi, 
în clădirea Parlamentului din Buda
pesta, a avut loc o adunare festivă. 
La adunare au luai parte Janos Ra
dar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Losonczi Pal, președintele Consiliu
lui Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare, Jeno Fock. președintele 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc. Ungar, și alți conducători 
de partid și de stat, veterani ai miș
cării muncitorești, oameni de știin
ță. artă și cultură, membri ai cor
pului. diplomatic. Au luat parte, de 
asemenea, delegații de partid și gu
vernamentale din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, iugoslavia, 
Polonia, România, Uniunea Sovietică,

< el mai linăi* 
ra,li«samater

TOKIO. — Cel mai tinăr radio
amator din Japonia, poate chiar din 
lume, este elevul Shin-Ichi Hasega
wa, in vîrstă de 9 ani. El a trecut 
cu succes examenul de radiolonist 
amator, îndeplinind toate condițiile 
cerule de comisia examinatoare. Ha
segawa a urmat cursurile speciale 
ale școlii de radioamatori din Tokai, 
organizată de Liga japoneză a radio
amatorilor.

Ocuparea Anguillei viu criticată
de cercurile afro-asiatice de la O.N.U

NEW YORK 20 (Agerpres). — De
barcarea unor detașamente militare 
engleze in insula Anguilla a sus
citat vii critici in cercurile afro- 
asiatice de la O.N.U. In ciuda opo
ziției delegatului Marii Britanii, Co
mitetul special O.N.U. pentru deco
lonizare a ‘ rit să considere drept 
„o prob urgentă” invazia bri
tanică în această insulă din Marea 
Caraibilor. „Situația reprezintă o 
amenințare nu numai la adresa popu
lației din Anguilla, a declarat un 
delegat african, dar ea constituie 
o amenințare și pentru dezvoltarea 
pașnică a întregii regiuni în viilor". 
Reprezentanții Republicii Mali, Tan
zaniei, Siriei și Coastei de Fildeș 
au cerut „să fie acordată considera
ție imediată" situației din Anguilla. 
Comitetul a respins argumentele 
prezentate de Marea Britanie că, 
întrucît întemeierea federației St. 
Kitts, Newis și Anguilla reprezintă 
un „act de autodeterminare", situa
ția de aici nu ar intra în preocupă
rile acestui organism al O.N.U., și 
a subliniat că acest grup de insule 
continuă să se afle sub „responsa
bilitatea colonială britanică".

Potrivit agenției U.P.I., mai mulți 
membri africani ai O.N.U. au cali
ficat debarcarea trupelor engleze în 
Anguilla drept „cea mai evidentă 
formă de rasism". Ei au subliniat că 
Marea Britanie a refuzat să intervi
nă în Rhodesia, unde puterea este 
deținută în prezent in mod ilegal de 
rasiștii albi și a acționat în schimb 
împotriva a 6 000 de anguillezi negri.

----©-----

Evoluția situației
rfin Dalriefan 

sosite in Ungaria la invitația C.C. 
al P.M.S.U. șl a guvernului ungar 
pentru a participa la manifestările 
consacrate aniversării proclamării 
Republicii Sovietice Ungaro. Delega
ția Republicii Socialiste România esto 
condusă de tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Generale 
o Sindicatelor din România.

Tovarășul Kalla] Gyula, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. 
președintele Consiliului National al 
Frontului Popular Patriotic din Un
garia, a prezentat raportul consacrat 
acestui eveniment.

In cadrul adunării au rostit, de a- 
semenea, cuvintări de salut conducă
torii delegațiilor străine prezente la 
adunare.

Cuvîntul de salut din partea dele
gației Republicii Socialiste România

întrunirea Consiliului 
de Securitate

NEW YORK . 20 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate. al O.N.U. s-a 
întrunit joi la cererea unui grup de 
44 de state afro-asiatice și a Iugo
slaviei pentru a examina situația 
din teritoriul Namibia (fosta Africă 
de sud-vest). In |discufia membrilor 
Consiliului se află un proiect de re
zoluție cerînd să lie luate măsuri

LONDRA 20 (Agerpres). — Minis
trul de externe britanic, Michael Ste
wart, a declarat miercuri in Came
ra Comunelor că debarcarea unită
ților de parașutiști englezi în insula 
Anguilla ar fi fost necesară pentru 
a face posibilă „exercitarea respon
sabilităților constitutionale ale Ma
rii Britanii în domeniul apărării 
și politicii externe a insulei". Se 
știe că insula Anguilla ieșise din 
Federația St. Kitts — Newis — An
guilla, creată sub egida Marii Brita
nii și care cedase acesteia respon
sabilitatea politicii externe și apă
rării.

lin comunicat al Comisiei 
pentru anchetarea crimelor de război

HANOI 20 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității de Comi
sia pentru anchetarea crimelor de 
război comise de militarii americani 
în Vietnam, se arată că S.U.A. inten
sifică acțiunile agresive în Vietnamul 
de sud și continpă să violeze suve
ranitatea și securitateli R. D. Viet
nam. Comunicatul menționează că în 
primele două săptămîni ale lunii 
martie, avioanele americane au efec
tuat 150 zboruri de recunoaștere dea
supra teritoriului R. D. Vietnam. Zo
ne cu o populație densă din provin- 

Cu ocazia Zilei internaționale pentru 
desființarea diseriiminării rasiale

a fost rostit do tovarășul Gheorgho 
Apostol.

★

Joi dimineața; delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialisto România, condusă de tovară
șul Gheorghe Apostol, împreună cu 
ceilalți oaspeți din străinătate, a vi
zitat expoziția consacrată aniversării 
a 50 de ani de la proclamarea Re
publicii Sovietico Ungaro.

★

La Budapesta a avut loc o sesiune 
științifică, organizată sub egida Aca
demiei do științe din Ungaria, cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de la 
proclamarea Republicii Sovietice Un
gare. La sesiune a participat și o de
legație do istorici din Republica So
cialistă România.

pentru ca Republica Sud-Africană 
care promovează o politică de a- 
partheid atît în interiorul țării, cit 
și pe teritoriul Namibiei, să se re
tragă din acest teritoriu și să dea 
posibilitatea creării condițiilor pentru 
ca populația namibiană să obțină 
independenta. Proiectul de rezoluție 
menționează, totodată, că refuzul gu
vernului R.S.A. de a recunoaște hotă- 
rîrea Adunării Generale a O.N.U. 
din 27 octombrie 1967, prin care i-a 
fost anulat mandatul asupra Africii 
de sud-vest, constituie o amenințare 
la adresa păcii în această regiune.

GENEVA

Ședința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare

GENEVA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite: Șe
dința de joi dimineața a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare a 
fost deschisă de șeful delegației ni- 
geriene, Sule Kolo, care s-a ocupat, 
îndeosebi, de problema dezarmării 
nucleare. El a arătat că Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare nu 

ciile Ha Tinh, Quang Binh și din 
raionul Vinii Linii au fost supuse 
unor bombardamente permanente de 
aviație și de artilerie.

La 1 martie, se arată apoi, aviația 
americană a aruncat 50 de bombe ex
plozive și a lansat rachete asupra 
unor punote populate din provincia 
Quang Binh, în urma cărora s-au în
registrat victime umane șl pagube 
materiale. La 10 și 15 martie, artile
ria americană a deschis focul asu
pra unor puncte din zona Vinii Linii, 
se arată în încheiere.

1

SINGAPORE 20 (Agerpres). — De
legația guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Gheorghe Rfidu- 
lescu, vicepreședinte a) Consiliului 
do Miniștri, și-a încheiat joi vizita 
in Singapore. înainte de plecare a 
avut loc o conferință de presă în 
cursul căreia conducătorul delegației 
a subliniat că ambele guverne an 
fost de acord să studieze problema 
cooperării în diferite domenii, prin
tre care industriile de prelucrare a 
lemnului, de utilaje agricole și alte 
mașini, precum și ■ petrochimică. Ro
mânia va importa din Singapore 
pneuri pentru autovehicule, mobila 
și articole de metal și, la rîndul său. 
va exporta tractoare. roașini-unelte 

VIETNAMUL DE SUD : Patrioți sud-vielnamezi in timpul unui recent 
atac asupra carelor blindate ale inamicului in lupta de Ia Bong Kho, la 
nord de Quang.

poale fi izolat de celelalte măsuri 
de dezarmare, așa cum reiese de 
altfel și din articolul 4 al tratatului. 
In continuare, vorbitorul și-a expri
mat regretul că nu au început încă 
negocieri bilaterale americano-sovie- 
tice cu privire la limitarea armelor 
strategice ofensivi și a rachetelor de 
transportare la țintă ca și a sisteme
lor de apărare balistice, subliniind 
necesitatea unor asemenea convor
biri în completarea și lărgirea pre
vederilor tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare.

Delegatul britanic, Ivor Porter, re- 
lerindu-se la tratatul de neprolifera
re nucleară, a subliniat că eficiența 
lui este dependentă de adeziunea tu
turor statelor nucleare, inclusiv a 
celor care posedă o tehnologie nu
cleară dezvoltată. Tratatul trebuie să 
constituie un punct de plecare în 
viitoarele tratative pentru dezarma
re, întocmai cum același obiectiv se 
impune viitoarelor negocieri sovieto- 
americane astfel, incit să se poată 
realiza un climat de încredere între 
state. Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea încheierii unui acord pen
tru interzicerea exploziilor subterane.

scurt
© CETATEA VATICANULUI. — 

Papa Paul al VMea a anunțat mier
curi că va efectua în luna iulie o vi- 

și îngrășăminte. S-a stabilit formarea 
unei Societăți mixte pentru promova
rea comerțului între România și Sin
gapore. in cursul întrevederilor r-a 
abordat și perspectiva relațiilor cul
turale dintre cele două țări.

★
KUALA LUMPUR 20 (Agerpres). 

— Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Radulescu, a so
sit joi în Malaya în fruntea unei 
delegații guvernamentale române în 
vederea unor discuții asupra rela
țiilor comerciale și economice. In 
cursul șederii sale, Gheorghe Rădu- 
lescu se va întilni cu vice-prim-ml- 
nislrul, Tunku Abdul Razak, și cu 
membri ai guvernului.

VIET\ AM

Baze americane 
atacate 

de patrioți
SAIG0N 20 (Agerpres). — Pentru 

a doua oară în decurs de 24 de ore, 
marea bază aeronavală americană de 
la Da Nang a fost bombardată in 
cursul nopții de miercuri spre joi 
de forțele Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud — 
anunță corespondentul agenției France 
Presse. Totodată, patriot» au lansat 
rachete asupra bazei deținute de a- 
mericani în regiunea Muntelui de 
Marmură, unde sînt instalate elicop
tere ale pușcașilor marini.

Baza militară americană de la Long 
Binh, situată la numai 30 kilometri 
de capitala sud-violnameză. a fost 
de asemenea atacată. După cum se 
știe, această bază adăpostește cartie
rul general al infanteriei americane. 
Potrivit relatărilor agențiilor de pre
să, 25 de poziții ale forțelor militare 
ale S.U.A. și ale trupelor saigoneze 
au fost obiectivele atacurilor Inițiate 
de detașamentele F.N.E. în cursul 
nopții de miercuri spre joi.
• Bombardierele grele americane 
„B-52" au efectuat noi raiduri In sec
toarele Tay Ninh, Lai Khe și Long 
Binh, pentru a ataca pozițiile patrio- 
țllor.

-----® —

Orientul Apropiat
CAIRO 20 (Agerpres). — Un Inter

viu al primului ministru al Iorda- 
r>Uî TUh.at T.-vlhzM.r.; n/'nrA-vt


