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FAPTE

C7n exemplu
demn

Pătrungan Lu
ll ricani călăto- 
autcbuzul. Deo- 

At-

4 pag, 25 bani

de urmat
Tînăra 

cia din 
rea cu 
dată i s-a făcut rău. 
moșiera încărcată de mi
ros de benzină incom
plet arsă îi provocase 
o slăbiciune totală. Nu 
a mai avut timp nici să 
schimbe două vorbe cu 
vreun cunoscut că a că
zut încet pe podea.

Șoferul Mateiaș loan 
care conducea autobu
zul a intuit imediat si
tuația și a acționat în 
consecință. A cerut con- 
simțămîntul pasagerilor 
apoi s-a îndreptat cu 
autobuzul spre spital. 

.Bolnava a primit la timp 
îngrijirile medicale.

Intr-una din zile un 
om s-a așezat pe o ban
că în autobuzul nr. 31 
HD 1669. Din neatenție 
după prezentarea abona
mentului a introdus por
tofelul fn care-și pusese 
actul de călătorie pe lin
gă buzunar. Acesta a 
căzut pe scaun apoi, la 
o zgîlțîitură, s-a rosto
golit jos. Nimeni nu ob
servase.- La stația urmă
toare pasagerul a cobo- 
rît.

...Trecusbrăs două zile. 
Era intr-o dimineață. In 
stația Coroești, în ace
lași autobuz s-a urcat a- 
celași bărbat. Căuta par
că. ceva, S-a adresat șo
ferului Mateiaș. 
i- — Nu vă supătați, fer.

mi-am pierdut în acest 
autobuz un portofel in 
care se aflau acte și 29 
lei...

— Da I AI dumnea
voastră este ? Ce culoa
re avea portofelul ?

Cel interesat descrise 
întocmai portofelul.

— Cum vă cheamă ? 
■— Moise Gheorghe. 
Șoferul a scos buleti

nul de identitate și s-a 
convins de coresponden
ta numelui.

— Poftiți și luați-1. Ați 
venit la timp, altfel vo
iam să-l prezint la mili
ție.

— Vă mulțumesc.
Ceilalți pasageri

.căpat fără voie cîteva 
exclamații de admirație. 
Atitudinea șoferului Ma
teiaș constituia o i 
dă elocventă de 
purtare.

Am consemnat 
iapte. In ambele se 
cretizează pe deplin pur
tarea cinstită a șoferu
lui Mateiaș. El este un 
șofer tînăr, dar de o în
țelegere profund ome
nească. E un exemplu 
demn de urmat, o min- 
drie pentru colectivul 

.din.care face parte. Vor
bește frumos, îi respec
tă pe cei bătrini, își în
deplinește cu onoare mun
ca. Iată cîteva din tră
săturile ce-l 
zează pe acest

dova- 
bună

I n I î I n i r e

Omologarea ihiot utilaje noi 
pentru industria

Buletinul de informații tehnice al 
Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini consemnează omolo
garea unor utilaje noi pentru in
dustria minieră. Este vorba de un 
ciocan perforator portativ care se 
utilizează în mine la perforarea 
găurilor de pușcare în roci dure și 
semidure. Sensibilitatea mecanismu
lui de distribuție a comenzilor asi
gură noului utilaj o funcționare 
sigură și cu randament sporit față 
de alte instalații de acest fel reali
zate pînă acum. El este creația

1
l

două
coa

caracteri- 
tînăr șo-

minieră

au fost rea- 
de ciocane 

cu puteri, di- 
condîțiiile de

constructorilor de mașini de la uzi
nele „Independența" din Sibiu.

Tot la aceste uzine 
lizate trei tipuri noi 
pneumatice de aibalaj, 
ferite, în funcție de
zăcămînt din mine. Ele se folosesc 
la dislocarea diferitelor roci și a 
cărbunelui din subteran sau de Ia 
suprafață — în carierele „la 
Noile ciocane au randamente 
prinse între 600—1 100 bătăi pe 
nut, sînt de gabarite și greutăți 
duse.

zi", 
co
rni- 
re-

Plecarea delegației 
Partidului Comunist din Suedia 

care a făcut o vizită în țara noastră
Joi dimineață a părăsit 

îndreptindu-se spre patrie, delega
ția Partidului Comunist din Suedia, 
care, la invitația 
trai al Partidului 
a făcut o vizită 
pentru schimb de

Capitala,

Comitetului Cen- 
Comunist Român, 
în" țara noastră 
experiență. Dele-

Mina Vulcan. Minerii 
„urcînd" spre adîncuri.

Organizarea judicioasă a producției — 
cerință principală în activitatea forestierilor

gația a fost condusă de tovarășii 
Fritțjof Lager, membru al Comitetu
lui Executiv al Conducerii Parti
dului Comunist din Suedia și Ake 
Pettersson, membru al Comitetului 
regional Bohuslan al P.C. din Sue
dia.

(Ager preș)

INFORMAȚIE

Dezvoltarea 
dragostei față 
a preocupat în perma
nență Consiliul Organi
zației Pionierilor unității 
nr. 2 din Petroșani. Mul
te dintre acțiunile orga
nizate au avut 
scop dezvoltarea senti
mentului patriotismului 
socialist la copii. Printre 
activitățile care au sus
citat interesul pionieri
lor și școlarilor se nu-

la copii a 
de patrie

mără întâlnirea 
rășini Armașu

drept

cu tova- 
Niicolae, 

ofițer de rezervă. El a 
vorbit cu multă căldură 
pionierilor despre erois
mul dovedit de ostașii 
români în 
de-al doilea 
dial.

întîlnirea, 
cu un scuti 
tistiic prezentat de pio
nierii școlii.

timpul celui 
război mon-

s-a încheiat 
programa ar-

Muncitorii și tehnicienii În
treprinderii forestiere. Petro
șani reușesc, prin cele 40 
guri de exploatare să exploa
teze și sâ. livreze ânual bo
nomiei naționale peste 200 000 
metri cubi de material lem
nos în peste 30 de sortimente 
diferite.

In lunile trecute din acest 
an strădaniile forestierilor s-au 
încununat cu numeroase roa
de : pe 10 luni planul produc 
ției marfă a fost realizat în 
proporție de 100,09 la sută, 
productivitatea muncii a cres
cut cu 3,5 la sută și s-au rea
lizat economii în valoare de 
16 000 lei la prețul de cost al 
producției. Dîndu-se o aten
ție deosebită valorificării su
perioare a materialului lem
nos, pe cele 10 luni, indicele 
de utilizare a masei lemnoase 
a crescut la fag cu 9 la sută, 
isr la rășinoase cu 2,12 la su
tă. Prin producerea de sorti
mente prețioase, a crescut, de

asemenea, valoarea metrului 
cub de lemn comerciabil — de 
la 185,10 lei cît a fost plani
ficat la 227,7 lei realizat.

Succese s-au obținut și în 
alte domenii ca mecanizarea o- 
perațiunilor de secționat,

Alegeri în organizațiile 
de partid

scos-apropiat și încărcat, la 
construcția de funiculare, dru
muri forestiere și alte acti
vități direct legate de reali
zarea indicilor de producție.

In perioada respectivă au 
existat însă și unele lipsuri 
în activitatea forestierilor din 
Valea Jiului. Astfel, planul 
producției globale nu a fost 
realizat decît în proporție de 
98,09 la sută, din cele 28 sorti
mente planificate, nu s-au

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Petre Lupu a fost numit 
în funcția de președinte al Comite
tului de Stat pentru problemele de 
muncă și salarii.

In ziua de 17 noiembrie a avut 
loc o ședință a cadrelor de condu
cere din Comitetul de Stat pentru 
problemele de muncă și salarii în 
legătură cu instalarea noului pre
ședinte.

La ședință au participat tovară
șii Emil Bodnăraș, Petre Blajovigi 
și Manea Mănescu.

★ i"
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tov. Taigăr Siirnion a fost revocat 
din funcția 
tetului de 
de muncă 
însărcinări.

realizat integral decît doar... 
9 sortimente, rămînîndu-șe 'în 
urmă cu 2 524 mc bușteni de 
rășinoase, 1 513 mc bușteni de 
derulaj, 2735 mc lemn de ce
luloză fag, 19 213 tone lemn 
de foc etc. Toate aceste, as
pecte și altele asemănătoare 
din activitatea forestierilor au 
fost pe larg analizate la con
ferința organizației de partid 
din cadrul I. F. Petroșani. Atît 
în darea de seamă prezen
tată cît și în discuțiile pur
tate do comuniști s-a relevat 
că inundațiile din vară au 
produs mari pagube și greu
tăți colectivului. S-a mai sub
liniat însă că printr-o mai 
rațională organizare a pro
ducției de către conducerea 
întreprinderii s-ar fi putut ob
ține rezultate mai bune în 
activitatea colectivului.

— Concentrarea rapidă a e- 
fectivului și întregii dotări 
mecanice în parchetele și ex-- 
ploatările care pot da maxi
mum de randament, era — și 
este și acum — datoria prin
cipală a conducerii întreprin
derii forestiere — a subliniat 
în cuvîntul său ing. Mocu-

de președinte al Coțmi- 
Stât pentru proiltemete 
și salarii, primind alte 

(Ager preș)

Un program artistic 
apreciat

în urmă cu cîteva zile uteciștii de 
la preparația Coroești și-au ales noul 
birou al organizației de bază. Do
rind să ofere tinerilor cîteva mo
mente de destindere după aduna
rea generală de alegeri, biroul or
ganizației de bază a invitat forma
ția artistică de amatori a coopera
tivei „Deservirea" din Lupeni să 
prezinte un program artistic. Iniția
tiva a fost mult apreciată .de tineri, 
iar interpreții Miron Paraschiva, 
Kiss Ana, Ileș Dezideriu au fost a- 
plaudați la „scenă deschisă".

CETEAN SIMION 
preparația Coroești -(Continuare în pag. a 3-a)

ȘT MIHAI

pre încă un fapt.

Ion CIOCLEI

(Continuare în oag. 3-a)

că nu ne doare", n-are 
cum crește.

Același cititor

sec-
Jată

In atenția laborantei Stern 
Eva de la laboratorul chimic 
al S.C.S.M. Petroșani: compo
ziția aerului de mină.

Foto: V. ONOIU

„in consfătuirile 
producție ale colecti
vului E.D.M.N. — ne 
sesizează tovarășul 
Delurimțiu Emiil, mem 
bru în comitetul sindi
catului E.D.M.N. — s-a 
ridicat de multe ori 
problema necesității u- 
nei stații de autobuz la 
poarta nr. 2 a termo
centralei Paroșenii, pen
tru muncitorii de la 
mina Paroșeni. Cererea 
lor a fost adusă la cu
noștință în repetate 
rinduri conducerii ICC 
Petroșani dar, din pă
cate, n-a găsit la ei e- 
coul necesar".

Mai departe, citito
rul ziaruluii nostru ne 
roagă să intervenim pe 
lingă conducerea I.C.O. 
pentru înființarea sta
ției atît de necesare.

Am mers pe urmele 
acestei cereri și iată 
ce lămuriri am primit 
de la șeful garajului 
I.C.O. „Ceea ce soli
cită tovarășii de Ia 
E.D.M.N. nu e de com
petența noastră să re
zolvăm. înființarea de 
noi stații de autobuz nu 
se aprobă decît de că
tre Comitetul executiv

al Sfatului popular din 
Petroșani și de către 
serviciul de circulație 
al miliției la propune
rea sfatului popular în 
a cărui rază se află sta
fia solicitată. I-am sfă
tuit pe tovarășii de la 
E.D.M.N. să depună o 
cerere la Sfatul popu
lar Vulcan și alta la 
miliție. Mai avem și 
alte cereri de înființa-

tor cererii să ia legătu
ra cu organele compe
tente. îndeplinind ast
fel mult mai direct do
rințele cetățenilor. Pres
tigiul întreprinderii în 
fața cetățenilor pe ca- 
re-i .deservește, ar creș
te. Și nu e deloc negli
jabil -cîștiigul acesta; 
Dar cu răspunsuri seci, 
după care „nu trebuie 
să ne legăm la cap da-

rie-

re de stații noi sau de 
mutare a altora dar nu 
le putem rezolva noi". 
Se pare că totul e în 
ordine. Si totuși...

De vreme ce pentru 
mutarea unei stații e 
nevoie de atîta umbla
re, de vreme ce I.C.O. 
mai are și alte cereri 
de acest gen, de ce nu 
încearcă nimeni să-i 
scutească pe oameni de 
drumuri ? Conducerii 
I.C.O. i*ar fi mult mai 
ușor ca în baza aces

ne-a 
mai încunoștiințat des- 

O 
parte din minerii de la 
Dîlja au, drum spre mi
nă prin pasul Sarmize- 
getusa (iîngă bufet). 
Noaptea, însă dru
mul îl fac pe întu
neric căci pasul respec
tiv nu e luminat. „Lu
crăm opt ore în mină, 
•spunea tovarășul Delu-

rințiu, la lumina lăm
pii de miner. Și n-avem 
lumină tocmai la ziuă". 
Am luat legătură '' cu 
conducerea I.R.E.H. 
fia Valea Jiului.

. ce ni s-a. spus : 
avem becuri de 
voilți, fabrica de la
ni nu ne-a livrat decît 
becuri 120 volți. Ar 
fi vorba doar de 3—4 
becuri, dar nu le a- 
-vem". Nu le au 1 O do
rință nu poate fi îm
plinită, unor oameni fiu 
li se pot crea condi
ții maii omenești de. a 
parcurge drumul spre 
mină din cauza a 3-4 
becuri Si nu numai a- 
ceșitia suferă. Suferă,la 
fel și cei ce trec în fie
care seară sau numai 
incidental pe străzile 
C. Miile și. Arădenilor 
din Petroșani. E rău că 
se întîmplă astfel de 
lucruri; că de multă 
vreme I.R.E.H. nu are 
becuri de 220 V. Rău 
din partea lor. Poate 
rândurile de fată vor 
veni în sprijinul de-



BIN 
ACTIÎITAltA 
IINIHBSITABĂ

A I. *1. P.
Despre studiu ritmic, frecvență 
și organizarea timpului

privește pre- 
mai ales că 
fost și
A.S.

pre- 
din in-

pro- 
ani de

la nimic. Observ aceas-ta la unii din 
colegii mei. O spun rezultatele ob
ținute de ei în sesiunile de exa
mene.

Redactor: Toate aceste acțiuni 
(pregătirea seminariilor, participa
rea Ia orele de consultații, studiul 
bibliografiei} se petrec în timp. Re
zultă că trebuie o organizare mai 
judicioasă a timpului. Intrucît știm 
că în cm sul anilor de studiu ați 
obținut rezultate foarte frumoase, ce 
he puteți spune, tovarășe asistent ?

Ing. Păsculescu: Organizarea tim
pului de studiu reprezintă o pro
blemă cheie, căreia trebuie să i se 
acorde o importanță deosebită. Pot 
spune, din proprie experiență, că o 
bună organizare

DISCUȚII 
LA MASA ROTUNDA

întocmirea con- 
de a învăța sis-

Pentru a cunoaște căile cele mai 
eficace care duc la o temeinică pre
gătire profesională a studentului 
am invitat la masa rotundă pe tov. 
asist, ing. Păsculescu Mihai și pe 
studenții: Dulfu loan, anul V ex
ploatare, Paicu Ileana Georgeta, 
anul II preparare, Mironovici Radu, 
anul III exploatare.

Redactor: Tovarășe Dulfu, desigur 
că în timpul anilor de studenție ați 
putut sesiza problemele specifice 
fiecărui an în ceea ce 
gătirea profesională, 
timp de doi ani ați 
ședințele Consiliului 
stitut.

— Intr-adevăr. Pregătirea 
fesională ridică în diferiți 
studiu probleme 
diferite. In anii 
mici studentul tre
buie să se de
prindă cu noul sis
tem de muncă 
(luarea notițtelor, 
spectelor, medul
tematic). In anii mart IV și V, cînd 
se parcurg discipline de speciali
tate, noțiunile predate la cursuri 
trebiție completate prin consulta
rea unei vaste bibliografii.

Redactor: Totuși pentru toți toii 
de studiu există un element comun . 
studiul individual.

Paicu; Noțiunea este și mai bi
ne conturată sub ferma de studiu 
individual ritmic. Se spune că exa
menul trebuie pregătit din prima 
zi de cursuri. Cred eă acest lucru 
este foarte important pentru obți
nerea unor rezultate bune.

Dulfu: îmi permit o comple
tare la cele spuse de tov. Paicu. 
Noțiunea de studiu individual rit
mic, de care se vorbește atît de 
mult, e o noțiune complexă oare în
cepe cu luarea notițelor la cursuri 
descifrarea și completarea aces
tora (pe cît posibil în fiecare zii, 
pregătirea seminariilor și se termină 
cu revederea, precizarea și apro
fundarea materiei în zilele dinain
tea examenelor.

■ Redactor: Ce părere aveți 
ing. Păsculescu despre 
bliografiel în pregătirea 
Iul?

— Studiul bibliografiei 
date, completarea 
tură personală 
șurează și 
specialitate, 
condiție a 
dentului.

Redactor: 
institutului 
consultații
derați eficientă această măsură ?

Mironovici:
de consultații 
los pentru

organizarea rațională a tini- 
care permite împletirea st.i- 
indțvidual cu timpul utilizat 
activități cultural-sportive si

tov 
rolul bi 
studentu-

recoman- 
eî printr-o lec- 

cît mai bogată, u- 
adîncesc pregătirea de 

reprezintă chiar e 
bunei pregătiri a stu-

Catedrele din cadrul 
au organizat ore de 
pentru studenți. Consi-

Frecventarea oreler 
este de un real fe- 

elucidarea anumitor 
probleme neînțelese, cît și pentru
sintetizarea materiei predate. Stu
denții ar trebui să profite din plin 
de acest ajutor al cadrelor didac
tice.

Redactor: Una din 
clfice învățământului 
constituie seminarul, 
aveți tovarășe Paicu ?

— Participarea activă la semi
nary contribuie la pregătirea din 
timp a examenelor. Dar numai pre
zența fizică la seminalii nu ajută

formele spe- 
superier o 
Ce părere

a timpului permite 
și participarea la 
unele activități in
dependente — fie 
pentru adîncirea 
pregătirii în pro
fesiunea aleasă, 

fie pentru lărgirea orizontului cul
tural sau pentru sport. Prin planifi
carea studiului individual nu tre
buie să înțelegem însă o contabili
tate meticuloasă și excesiv de rigu
roasă a timpului, care nu numaj că 
nu este utilă, dar uneori deviază 
atenția de la problemele de per
spectivă, în pregătire. Este eficientă 
numai 
pului, 
aiului 
pentra
Obștești.

Redactor: Ce credeți că este ne
cesar șl binevenit în activitatea 
studenților dia anii mari ?

ing. Păsculescu: Pentru studenții 
din anit mari un rel important tre
buie să -1 ocupe activitatea de cer
cetare științifică, aceasta contri
buind in mare măsură la dezvolta
rea spiritului creator, a competen
tei în discutarea problemelor teh 
nice. Desfășurând o intensă activi
tate științifică încă de pe băncile 
facultății, viitorii absolvenți vor 
putea deven' specialiști cu înaltă 
calificare, capabili să facă față cu 
succes tehnicii înaintate, vor deveni 
promotori acllvi și entuziaști ai pro
gresului tehnic.

Masă rotundă realizată 
cu concursul tovarășului

RADU VRANĂU
din subredacția I.M.P.

In cadrul Institutului de mi
ne problema pregătirii profe
sionale a .studenților stă în 
centrul preocupărilor, ea fiind 
barometrul care măsoară, din 
punct' de vedere cantitativ și 

, calitativ, munca depusă de 
cadrele didactice și studenti.

Cu prilejul începutului nou
lui an universitar, adunările 
generale de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de 
bază P.C.R. și’ U.T.C., cît și 
conferințele asociațiilor studen
țești au pus accentul în dezba
teri, tocmai pe analiza pregă
tirii viitorilor ingineri minieri 
și electrom.ecan.ici minieri, re- 
liefînd importantele realizări 
obținute în anul universitar 
trecut, creșterea calitativă a 
acumulărilor de cunoștințe în 
condițiile unei exigențe spori
te, dar și o serie de lipsuri a 
căror înlăturare va trebui să 
fie o preocupare permanentă 
pentru prezent și viitorul apro
piat. Au fost discutate și ca
zurile izolate ale unor studenți 
care nu s-au străduit să mun
cească pe măsuira posibilități
lor lor, care, continuând să 
meargă pe linia efortului in
telectual minim, erau fterțe 
satisfăicuți de obținerea notei 
minime de promovare: cinci. 
La acești studenți slaba pregă
tire profesională s-a manifes
tat în cadrul unor abateri de 
la disciplina universitară cum 
sînt : absențe nemotivate de 
la cursuri și seminar!!, neefec- 
tuarea în termen a lucrărilor 
de casă și a proiectelor, lipsa 
unui studiu individual orga
nizat etc., abateri a căror cu
mulare a dus la un număT 
mare de restanțe, la promo
varea anului în sesiunea de 
reexaminare și chiar de re-

reexaminare, iar pentru unii la 
repetenție.

In contradicție cu atitudi
nea principială, plină de sim
țul responsabilității față de 
Sarcinile de viitor, alimentată 
de setea de cunoștințe, atît de 
caracteristică tineretului, apa
re atitudinea unora oare par a

O pregătire 
profesională 

temeinică — 
cerință 

obiectivă a 
zilelor noastre
nu fi înțeles sensul major al 
existenței individului în socie
tate, acela că minunatele con
diții de existență pe care a- 
ceasta 1 le asigură obligă la 
contribuții calificate pentru 
prosperitatea ei.

Prin, optarea pentru o atitu
dine sau l alta, prin dovedirea 
prin fapte, a înțelegerii che
mărilor pe care viața ni le a- 
tiresează, prin adaptarea per
manentă la nevoile societății, 
se afirmă personalitatea amu- 
iui. In cazul unui intelectual 
cu o pregătire profesională su
perficială, favorizată uneori și 
de indulgența unor cadre di
dactice, nu poate fi vorba de-, 
cît despre o jalnică personali
tate schematizată, lipsită de a-

cel conținut care dă străftaci- 
re omului.

Atunci cînd lipsesc forțele 
proprii individului pentru a- 
ceasta trebuie să intervină a- 
jutorui forței colectivului în 
cadrul căruia muncește: gru
pa, anul, facultatea. Prin struc
tura sa, societatea noastră fa
vorizează și încurajează orien
tarea justă a tineretului, îi 
oferă idealuri majore de via 
ță și posibilități optime de a 
firmare, creează condiții de a- 
j literare celor ce au pierdu 
busola orientării. Din discu 
tifle purtate cu prilejul ana
lizelor făcute, reiese că posi
bilitățile ce decurg de aac 
trebuie folosite cu mai mull 
spirit de Inițiativă, cu curaj ș:

, chibzuință în același timp.
Singura cale științifică, care 

permite saltul calitativ ce ti-1 
conferă titlul de inginer, cu 
toate obligațiile și răspunderile 
ce decurg de aici, este un per
severent studiu individual. 
Pentru acest salt este necesar 
un îndelungat proces de acu
mulare de cunoștințe, proces 
în cadrul căruia nu sînt sufi
ciente cele șase sau opt ere 
de cursuri, lucrări practice sau 
semina-rii. Noțiunile transmise 
în cadrul prelegerilor de la 
catedră trebuie completate z 
de zi printr-o muncă continua 
cu cartea și creionul în mină. ’’** 

Este necesar ca fiecare stu
dent să nu uite faptul că u.r> 
Intelectual este un prototip, 
un model, și că este o nece 
sitate științifică și morală în 
același timp, ca acest model 
să se comporte în societate 
potrivit scopului pentru care, 
aceasta l-a creat.

Lector
ing. MIRCEA IONESCU

ROLUL MATEMATICII ÎN FORMAREA 
VIITORILOR INGINERI

a pregăti in- 
iar studenților 
nici un efort 
îmbogăți con-Și 

cunoștințe teorc-

ca orice student 
institutului nostru 

care este

Ținînd seama de ritmul de dez 
voltare economică și culturală a 
țării, de perspectivele largi ce se 
deschid în toate domeniile de ac
tivitate a fost și este necesară o 
lărgire continuă a învățământului 
superior, oare să formeze cadre de 
specialiști capabili să traducă în 
fapt mărețele sarcini de desăvârși
re a construcției socialismului. In 
aoest sens, învățămîntului superior 
îi revine datoria de 
telectualii de mâine, 
de a nu precupeți 
pentru a-și ridica 
tinuu nivelul de 
tice și practice.

Este deci fire-sc 
conștiincios al
să-și pună întrebarea: 
cheia succesului în pregătirea pro
fesională, ce trebuie să fac pentru 
a putea deveni un bun inginer, ca
pabil de a rezolva multiplele pro
bleme ce le ridică producția, pro
iectarea sau cercetarea ?

Fără a exagera cred că însuși
rea temeinică a cunoștințelor de 
matematică predate contribuie în- 
tr-o proporție de cel puțin 90% 
la realizarea acestui scop. Iată de ce • 

Matematica, mai mult decît alte 
științe, prin specificul ei, dezvolta 
în primul rind o gîndire logică 
științifică, înlesnește înțelegerea 
disciplinelor de cultură generală

Studenți din anul V topografie la o oră de practică pe teren

tehnică — mecanicii, rezistenței, 
teirmolehnicii etc. — precum și a 
disciplinelor de strictă specialitate, 
dezvoltă spiritul inventiv și orga
nizatoric.

Oricare ar fi perioada istorică la 
care ne-am referi, constatăm că in
gineria s-a sprijinit permanent pe 
cunoștințe ttiatematice bogate și 
variate, că între pregătirea tehnică 
și cea matematică a inginerilor a 
existat o strînsă

Este demn de 
ma universitate 
aceea din Iași, a
fesori de matematică trei ingineri, 
iar „Gazeta matematică" a fost 
fondată tot de ingineri cu scopul 
de a îmbunătăți pregătirea matema
tică a viitorilor candidați la exa
menul de admitere în Școala na
țională de poduri și șesele.

Din cele de mai sus sîntem obli
gați să desprindem concluzia că în
vățământul superior tehnic a ce
rut o
chiar și în trecui, 
tehnice nu solicitau un 
tematic atît 
prezent.

In etapa 
a științelor 
matematicii 
domenii cu 
părea că nu
a ajuns chiar să condiționeze în 
bună măsură dezvoltarea acestor 
științe care înainte păreau cu to
tul îndepărtate de metodele și ins
trumentele folosite în matematică 
Este suficient să amintim că astăz 
metodele matematice sânt folosite 
cu succes în biologie, medicine 
geologie, lingvistică etc.

Este greu de conceput studiui 
electrotehnicii, al rețelelor electri
ce, pentru 
piu, fără 
ecuațiilor 
Fourier, a
riațional etc.

Memorarea unor formule 
m atice, a unor saheme de 
a unor demonstrații, nu constituie
un bagaj cu care să ne avîntăm în

interdependentă, 
menționat că pri- 
din țara noastră, 
avut ca primi pro-

studiul disciplinelor de cultură ge
nerală tehnică și de specialitate. 
Metodele matematice devin un ins
trument puternic în studiul celor
lalte științe iiumai după o însușire 
temeinică, o înțelegere în toată pro
funzimea lor și a stabilirii rela
țiilor ce există între condițiile ce 
au generat o teorie matematică și 
fenomenul studiat.

înțelegerea matematicii 
însușirea cu ușurință a

bază matematică ' temeinică 
cînd științele 

aparat ma
ca cel d ede complex

dezvoltareactuală, de
și a tehnicii, metodele 
au pătruns și în acele 
care înainte vreme se 
are nici o legătură. Ba

a nu cita decît un exem
a 

seriilor
și va

însușirea prealabilă 
diferențiale, a 
calcului material

mate- 
calcul

probleme 
a îndrăz- 
în 

de
urmă 

calcu-

permite 
tuturor 

disciplinelor de cultură generală, 
tehnică și de specialitate, permite 
consultarea undi vast material bi
bliografic din specialitatea aleasă, 
lărgirea continuă a orizontului teh
nic și științific, permite o înțele
gere mai amplă a interdependentei 
dintre diverse discipline tehnice și 
științifice.

In zilele noastre au fost rezol
vate cu ajutorul mașinilor electro
nice de calcul o serie de 
pe care omenirea nici nu 
nit să și le pună cu ani 
datorită volumului enorm 
le ce trebuia efectuat.

Munca viitorului inginer 
mult simplificată datorită 
acestor mașini electronice de cal
cul ; dar in același timp întocmi
rea programului de lucru al mași
nilor va fi problema cea mai difi
cilă, dacă cunoștințele matematice 
și. ale întregului proces tehnologic 
nu se ridică la nivelul mașinii e- z 
lectronice de calcul.

Este bine să nu pierdem din ve
dere că o ramură de știință tehni
că este cu atît mdf avansată cu cît 
lolosește un aparataj matematic 
mai vast, mai fin și mai actual și 
că posibilitățile ei de dezvoltare 
sînt strîns legale de măsura în 
care mijloacele de exprimare ma
tematică pătrund în ea.

Industria noastră în plină dez
voltare, solicită un număr tot mai 
mare de ingineri cu o bună pregă
tire matematică și tehnică capabili 
să o stăpînească și să-și aducă un 
aport important la ridicarea ei pe 
o treaptă superioară.

Lector ȘTEFAN SZABO

va fi 
tocmai

De la catedra de științe sociale
Săptămîna viitoare, în cadrul in

stitutului se va deschide un cerc 
de cercetare sociologică. Cercul își 
va desfășura activitatea sub îndru-

mai ea catedrei de științe sociale. In 
prima sa ședință de lucru se va 
discuta problema .utilizării timpului 
liber*’.
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statisticilor publicate de 
România se situează, în 
traducerilor, printre pri- 

din lume. Acest loc, sem- 
intensa viață cui-

Potrivit 
UNESCO, 
domeniul 
mele țări
nificatiiv pentru 
turală de Ia noi, este deținut dato
rită traduceri; în perioada 1949- 
1966 a 12 575 de titluri, într-un tiraj 
total de 179 163 000 de exemplare. 
După un elementar calcul, numai 
din acest domeniu al activității edi
toriale, fiecărui cetățean al patriei 
îi revin 9 cărți.

In spiritul culturii noastre socia
liste, al cărui progres este legat de 
cunoașterea a tot ce are mai înain
tat arta și cultura mondială, de dez
voltarea largă a schimbului de 
lori spirituale între popoare, 
anii viitori vor fi tipărite numai 
literatura clasică universală
1 400 de titluri și un număr apro
ximativ egal de opere din litera 
tura universală contemporană.

(Agerpres).

va- 
în 

din 
alte

HANDBAL
Clasamente din 
campionatul orășenesc 
vjS-a încheiat prima parte a cam
pionatului orășenesc de handbal pe 
localități în care au fost 
echipele de băieți și fete 
lor generale.

In ziarul de azi dăm 
tele elevilor petrileni și 
urmînd ca în numerele viitoare ale 
ziarului să publicăm și clasamentele 
din celelalte localități.

angrenate 
ale școli-

clasamen- 
lupeneni

PETRILA — FETE

1. Școala generală nr. 1
0 58: 33 3 0

2. Școala generală nr. 5
3 2 0 1 10:21

3. Liceul
3 1 0 2 10:36

4. Școala generală nr. 2
3 0 0 3 0:18

) 
ui- BĂIEȚI

1. Școala generală nr. 1
3 3 0 0 109: 9

2. Liceul
3 1 1 1 22:57

3. Școala generală nr. 5
3 0 2* 1 23:61

4. Școala generală nr. 2
3 0 1 2 21:48

6

4

2

0

6

3

2

1

LUPENI — FETE

2,

3.

4.

1.

2.

3.

4.

i.. Școala generală nr. 1
Q 17: 53 3 0

, Școala generală nr. 3
3 2 0 1 15: 7

Școala generală nr. 4
3 1 0 2 7:18

Școala generală nr. 2
3 0 0 3 1:10

Școala

BĂIEȚI

generală nr. 3
3 3 0 0 33: 9

Școala generală nr. 4
3 2 0 1 12:11

Școala generală nr. 1
3 0 1 2 8:17

Școala generală nr. 2
3 0 1 2 10:23

6

4

2

0

6

4

1

1

Panorama incintei minei Paroșeni

♦

&

Consecințele lipsei de operativitate 
in descărcarea vagoanelor

serie întreagă 
gospodarilor — 
intens pentru 
și a ceferiști -

Toamna ridică e 
de probleme în fața 
oare se pregătesc 
sezonul rece — cît
lor — care trebuie să facă față u- 
nor sarcini de transport în eonii 
nuă creștere. De felul ram munci
torii ceferiști știu să-și organizeze 
munca, depinde în mare măsură 
buna desfășurare a aprovizionări 
pentru iarnă a tuturor unităților e- 
conomice din Valea Jiului.

In stația Petroșani sosesc în fie
care zi zeci de vagoane încărcate 
cu mărfuri pentru întreprinderile 
din oraș. O bună parte din aceste,; 
sînt încărcate cu mărfuri pentru a- 
provizionarea de iarnă : alimente, 
cartofi, ceapă, varză, morcovi, me
re. Pentru ca aceste vagoane să fie 
introduse în cel mai scurt timp 
la punctele de descărcare, în sta
ția Petroșani, există un serviciu 
operativ. El este compus din șefulî 
de tură, operatorul programatot- 
impiegații de mișcare exteriori, ma
gazionerii de la tranzit și de la 
magazia de mărfuri, șefii de ma
nevră. Toți aceștia au obligația să 
urmărească vagoanele ou mărfuri 
de la sosirea lor în stație și pînă 
la introducerea la punctele de des
cărcare. Preocuparea acestui colec
tiv a făcut ca o bună parte din va-

goanele sosite, să fie introduse la 
punctele de descărcare chiar îna
inte de expirarea a 3 ore de la so
sirea trenului. O contribuție în
semnată la aceasta aduce faptul că 

. vagoanele de mărfuri perisabile sînt 
avizate chiar de către stafiile de 
compunere ■ a trenurilor de marfă 
In acest fel se știe din timp unde 
este așezai — în tren — vagonul 
respectiv și, imediat după sosirea 
!renului în stație, vagonul în cau
ză este scos din tren și introdus 
la descărcare. Prin acest procedeu 
se reușește ca în majoritatea cazu
rilor întreprinderile destinatare să 
poată reduce timpul tarifar de des
cărcate. Cu toate acestea, încă mai 
există cazuri de întârziere a intro
ducerii vagoanelor la descărcare. 
Au trecut uneori 12 ore, și mai 
mult, de la sosirea vagonului în 
stație fără ca acesta să fi fost des 
carcat. De , aci,"ore de locații, per
turbași la stația de îhcpxcare, re- 
predări pentru micșorarea* soldu
lui. Toate acestea costă bani, fac 
ca prețul mărfurilor să șe ridice 
Ceea ce trebuie să dea de gîndit 
e că toate acestea se întîmplă de 
multe ori atunci cînd stația nu e 
aglomerată cu vagoane, deci posi 
bilitățile de a lucra normal sînt p 
deplin asigurate. Un alt aspect

ca

la
a-

zi- (Urmare din pag. V

nr.
25

cu3496885
X ora 21,00,

Di-recției 
ferești ere 
că efecti-

om
iar

sau

to-oare 
sectoru-

Accent pe deservirea
o desfășoară

cooperative; 
diin oraș u:

In activitatea ce 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, lucrătorii 
meșteșugărești „Jiul"
Petroșani pun un accent deosebii 
și pe deservirea 
întâmplător faptul 
luni ale anului 
sarcinile de plan 
servirea populației 
102,10 la sută. Preocupările 
sugarilor în direcția bunei 
viri au atras tot mai mulți 
spre secțiile cooperativei 
urmare planul la producția 
lă a fost depășit cu 5,37 la sută

populației. Nu e 
că pe cele zece 
și-au îndeplinii 
la capitolul de- 

: în proporție de 
mește- 
deser- 
clienti 

iar ca 
globa

PROGRAM DE RADIO
19 noiembrie

FA PROGRAMUL 1: 6,25 Program mu
zical de dimineață; , 6,35 Anunțuri 
și muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport, 
7,15 Cîntă fanfara; 7,30 Să fredo
năm împreună aceste melodii; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 Popas fol
cloric muzical; 8,25 MOMENT POE
TIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfătui medicului; 
Duodenitele; 9,35 Formația de țibul- 
cari a căminelor culturale din Lunca 
și Cerna, regiunea Dobrogea,- 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Coruri 
bărbătești; 10,15 Interpreți de mu 
zică populară; 10,30 
ZICALĂ PENTRU 
Muzică de 
LITERARĂ 
DE ȘTIRI;
„Rigoleto"

EMISIUNE MU
ȘCOLARI; 10,5C
11,20 REVISTA 
12,00 BULETIN

cameră; 
RADIO;
12,10 Opera săptămînii • 

__ „____ de Verdi ; 12,31 Lucrări 
corale de Gheorghe Costinescu; 12,47 
Simfonia a V-a în Si bemol major 
de Schubert; 13,15 Muzică ușoară; 
13,30 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Piese vocale

și orchestrale de estradă; 14,40 
Arii din operete,- 15,00 Programul 
orchestrei de muzică populară „Pla
iurile Bistriței" din Bacău; 15,20 Ca
leidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport; 16,15 Muzică in
strumentală; 16,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova; 17,00 Pagini 
corale; 17,10 CADRAN CULTURAL;
17.40 Muzica și folclorul; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicale;
18.40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTE
ZIE; 19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,30 Coucert de me
lodii românești; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARĂ; 20,20 Sport; 20,30 
Concert de melodii românești (par
tea a II-a); 21,05 CINE ȘTIE C1Ș- 
TIGĂ. Concurs în instanță. Cazul 
Otiliei, eroina romanului lui G. Că- 
linescu (partea I); 21,35 Succese
ale muzicii de dans; 22,00 RADIO 
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Tinerețe și ritm; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

populației
și cu 2,50 la sută la producția. mar
fă. Productivitatea muncii în 
ceastă perioadă a crescut cu 5 la 
sută față de cea planificată.

Prin reducerea consumurilor spe
cifice la diferite materiale,, coope
ratorii au realizat 46 000 Iei eco
nomii peste plan la prețul de cost.

S-au evidențiat în mod deosebit 
meșteșugarii Cristea Beniamin, 
Ni’cșia Adam, Popa Gheorghe, Rîș- 
noveanu Gheorghe, Mir ea Vasiie, 
Chirca Elisabeta, Popescu Dumitru. 
Roman Ionel și alții.

I. CHIRAȘ 
corespondent

TELEVIZIUNE
18 noiembrie

13,00 Pentru cei mici: Ala-
Bala ;
Studioul pionierilor ;
Publicitate ;
Ora exactă ;
Telejurnalul de seară;
Buletinul
Buletinul
Here ;
Dicționar
Litera E ( 
Săptămâna ; 
Avanpremiera;
Teleglob 
călătorii 
ponia ;

21,40 Varietăți
22,05

meteorologic ; 
circulației ru-

a-

I

19,30

20,00
21,00
21,15

22,35
22,55

dc personaje. 
(«);

— emisiune de 
geografice: Ja-

pe peliculă ; 

celebri — TeInterpreți 
hudi Menuhin;
Telejurnalul de noapte,
închiderea emisiunii.

vagoane întîr- 
sînt cele ce au 

cartofi pentru 
în ultimele 15

organizației de bază a 
Lonea, Roba Dumitru, 
funiculare la Cînipu Ini 
AnuțoiU Constantin, noul 

Jitea
6—7

pen- 
mai 
ș-ar 
Co-

acela că de foarte -multe ori vagoa
nele ce sosesc în cursul nopții, nu 
se introduc la descărcare decît a 
doua zi. Ceea ce denotă că 
cursul nopții mu se muncește cu 
ceeași intensitate 
lei.

Astfel, vagonul 
alimente, sosit în
a fost introdus la descurcare abia 
în 26 X ora 6,10; vagonul nr. 
154626 sosit în 21 X ora 18, a fost 
introdus la descărcare în 22 X ora 
4,00; vagonul nr. 202021 din 16 X 
ora 23, introdus la descărcare în 
17 X ora 7,00.

Cele mai multe 
ziate la descărcare 
fost încărcate cu 
O.O.V.LJ’. Astfel,
zile din luna octombrie, peste 20 
vagoane au așteptat introducerea 
la descărcare, in medie, cite 
ore.

Dacă urmărirea vagoanelor 
tru descărcare s-ar fi făcut cu 
mult simt de răspundere, nu 
fi ajuns în astfel de situație,
lectivul de muncitori din stația Pe
troșani trebuie să țină cont de Un 
lucru. întârzierile din stația Petro
șani dau naștere la întârzieri și în 
celelalte stații C.F.R. din Valea 
Jiului. Aceasta e o altă consecință 
negativă a lipsei de operativitate 
în descărcarea vagoanelor de mar
fă. E necesar, în concluzie, o aten
ție maximă diin partea lucrătorilor 
din stația Petroșani pentru evita
rea oricărei întârzieri în introdu
cerea la descărcare a vagoanelor, 
o mai bună organizare a serviciului 
operativ amintit, un simț al răspun
derii personale mai ascuțit.

ION CRIȘAN
planificator la R.C.M.
Stația C.F.R. Petroșani

(Urmare din

teren
pag. 1)

am
ne-

mersului lor pe l'î 
fabrica de la Eleni, 
că aceasta a rămas 
târna soluție...

Tot la I.R.E.H. 
dat de urma unei
giijențe la fel de con
damnabile, de astă da
tă din partea oficiului 
P.T.T.R. Petroșani. „Am 
solicitat de multă vre
me, spuneau tovarășii 
de la I.R.E.H., instala
rea unui telefon în 
cartierul Livezeni, de

lescu David, directorul 
regionale a economiei 
(D.R.E.F.) Deva. Ce folos 
vele și mecanismele sînt împrăștia
te în exploatări minuscule — 
randamentul, producția pe 
mașină sînt scăzute !?

Mulți comuniști, printre 
varășii Stancău loan, șeful
lui forestier Lupeni, Baciu Vas lie, 
secretarul 
sectorului 
montor de 
Neag, ing.
inginer șef al întreprinderii,
Petru, secretarul organizației de bază 
a sectorului Roșia și alții au vorbit 
pc laig și cu competență despre pro
blemele activității economice a sec
toarelor forestiere, despre munca co
muniștilor pentru antrenarea între 
gului colectiv la realizarea unor in
dici cit maL ’mari. Ei au arătat ex
periența bist-filă obținută pînă acum, 
au dezvăluit lipsuri și deficiente, 
indicînd concret măsurile necesare 
pentru ImiiLnătățirea continuă <i 
activității depuse de forestieri.

Organizarea ' cît mai judicioasă a 
producției pe faze și lucrări, reali
zarea ritmică a tuturor sortimente
lor prevăzute, și îmbunătățirea ca
lități produselor destinate expor
tului și diferiților beneficiari interni, 
sînt cerințele principale în fața co
muniștilor, pentru a încheia cu cin
ste primul an al cincinalului.

Comuniștii forestieri sînt hotărîți 
să mobilizeze toate forțele colec
tivului pentru ca, în perioada ră
masă pînă la sfîrșltul anului reali
zările lor să sporească și mai mull.

la care locatarii cartie
rului să anunțe even
tualele
Am indicat 
unde să fie 
cest telefon, 
rea noastră 
ecoul dorit", 
o cerere atât 
tățită I Nu vedem cum 
ar putea motiva Oficiul 
P.T.T.R. Petroșani a- 
ceastă tărăgănare, de 
vreme ce persoane par-, 
ticulare își pot instala 
telefon, iar o unitate 
socialistă care vrea să

deranjamente, 
și locul 
instalat a- 
Dar cere- 
n-a avut 

Și doar e, 
de indrep-

vină în sprijinul popu
lației nu reușește. E 
știut că anunțarea de
ranjamentelor nu se 
poate face decîl de la 
telefonul magazinului 
cu autoservire din car
tier... pînă la ora de în
chidere.

Cereri modeste, în
dreptățite, care ar pu
tea scuti pe^ oameni de 
mulți nervi. De ce nu 
plecați urechea la ele, 
voi oameni, oare aveți 
datoria s-o faceți ?

angajează
Cabanier la cabana Straja

Condifllfe de angajare sînf cele prevăzute 
de H.C.M. nr. 1053/1960.

Informații suplimentare la I.R.B.C. Sectorul 
cabane Petroșani.

»
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Lucrările Congresului al IX-lea
al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 17 (Agerpres). — Joi aiu 
continual lucrările Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Bul
gar. Numeroși vorbitori au luat cu
vântai în cadrul discuțiilor la ra
poartele prezentate de Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. ai P.C.B., 
și Todor Prahov, președintele Co
misiei Centrale de Revizie. Ei au 
subliniat succesele importante rea
lizate de poporul bulgar în cons
trucția socialistă și au făcut propu
neri cu privire la sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor de 
partid în îndeplinirea noului plan 
cincinal.

Congresul a fost salutat de șefii

VENEZUELA

In sprijinul amnistierii 
definuîilor politici

CARACAS 17 (Agerpres). — Un 
grup de membri ai Consiliului dis
trictului federal din Venezuela s-a 
pronunțat în sprijinul proiectului 
de lege privind amnistierea d-eținu- 
ților politici, aflat în dezbaterea 
Congresului. Luînd ouvîntul în ca

Greva lucrătorilor 
celor 67 de firme 
ceyloneze 
se extinde

COLOMBO 17 (Agerptes). — 
Greva declarată în urmă cu 17 
zile de lucrătorii jjfe la cele 
67 firme ceylonezelfypentru co
mercializarea ceaiului, s-a ex
tins joi, cuprinzînrl și lucră
torii din portul Colombo. U- 
niunea sindicală a docherilor 
și celorlalți lucrători portuari 
i-a chemat pe membrii săi să 
boicoteze toate transporturile 
efectuate de aceste firme. 
Președintele uniunii, Bala 
Tampoe, a declarat că greva 
din portul Colombo a fost de
clarată în semn de protest 
împotriva măsurii luate de con
ducerea portului Trincomalee, 
de pe coasta de est, de a con
cedia 1 000 de docheri, precum 
și împotriva nerezolvării con
flictului ce a provocat declan
șarea grevei de la firmele co
merciale. Temindu-se de orga
nizarea unei greve și la com
pania Shell, care furnizează 
combustibil navelor și avioa
nelor, conducerea companiei a 
cerut guvernului să declare 
activitatea sa drept „esenția
lă", și să-i dea dreptul să fo
losească armata în cazul în 
ca,re muncitorii săi ar declara 
grevă.

O dezmințire a Ministerului Apărării 
al S. U. A.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Ministerul ‘Apărării al S.U.A. s-a 
grăbit să dezmintă știrea publicată 
de ziarul „Oakland Tribune", potri
vit căreia, în luna august o bombă 
cu hidrogen a căzut accidental din- 
tr-un avion american în apropierea 
unei insule vecine cu Porto Rico. 
Pentagonul a afirmat că la 30 iunie, 
în cursul unui zbor de antrenament, 
un avion „A-4" al marinei ameri
cane a pierdui o bombă de antre
nament care nu conținea încărcătură 
nucleară. Această bombă a fost re
cuperată la 20 august de o navă a- 
mer.icană.

Un purtător de cuvînt al Comi
siei mixte a Congresului S.U.A. pen

delegațiilor unor partide comuniste 
și muncitorești frățești — care par
ticipă ia congres.

In ședința de după-amiază, Con
gresul a adoptat o declarație în le
gătură cu agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. După ce condamnă agre
siunea Statelor Unite, declarația a 
reafirmat sprijinul moral și mate
rial pe care îl acordă și îl va acor
da RjP. Bulgaria, alături de cele- j 
țafte țări socialiste, poporului viet- | 
namez în dezvoltarea economiei I 
țării și întărirea capacității sale de 
apărare, pentru respingerea agre
siunii americane.

Lucrările Congresului continuă.

drul unei ședințe a consiliului, 
Marches Cairoe, reprezentant al ca
pitalei veuezuelene în districtul fe
deral, a cerut eliberarea neîntâr
ziată a tuturor deținuților politici, 
foști membri ai parlamentului, a- 
flati în închisoarea San Carlos. El 
a declarat că menținerea foștilor 
deputați în închisoare reprezintă o 
încălcare gravă a constituției țării.

Popularitatea laburiștilor 
scade

LONDRA 17 (Agerpres). — Rezul
tatele unui sondaj al opiniei pu
blice din Anglia efectuat de Institu
tul „Galup", arată că popularitatea, 
laburiștilor a scăzut în mai puțin de 
o lună cu 3,5 la sută. Observatorii 
politici consideră că această scădere 
a popularității, înregistrată de la
buriști, se datorează în primul rînd 
măsurilor de austeritate pe care a- 
ceștia le-au adoptat.

Candidatul grupurilor de dreapta din Ecuador 
a fost ales președinte al republicii

QUITO 17 (Agerpres). — Aduna
rea Națională Constituantă a Ecua
dorului, care s-a reunit pentru pri
ma oară miercuri, a ales cu 40 de 
voturi din 76 pe dr. Otto Aroseme- 
na Gomez (candidatul grupărilor de 
dreapta) în funcția de președinte 
provizoriu al republicii. Imediat du
pă anunțarea rezultatului votului, 
membrii blocului de centru-stînga 
au declarat că majoritatea obținută 
de noul ales este insuficientă (Can
didatul acestui bloc, Râul Clemente 
Huerta, a obținut 35 de voturi).

Otto- Arosemena este președintele 
mișcării Coaliția înstituționalistă de
mocratică (C.I.D.), coaliție care la 
alegerile din 16 octombrie a ob

tru energia atomică, a dezmințit, la 
rindul lui. Informațiile publicate de 
Harul din Oakland, care au fost 
reluate miercuri seara de majori
tatea stațiilor de radio și posturilor 
de televiziune arnencane. In schimb, 
doi membri ai comisiei, care au ce
rut să nu le fie citate numele, au 
declarat că o știre de felul aceleia 
relatate de ziarul „Oakland Tribu
ne" nu constituie nici o surpriză 
pentru ei. „Am primit rapoarte pri
vind asemenea accidente de mai 
multe oii în trecut — a declarat u- 
nul dintre ei. Nici unul dintre acci
dente nu a avut însă consecințe pe
riculoase".

o. ro. I .
(BDlinua dezbaterile pe marginea problemei 
interzicerii folosirii turlei te relațiile iolemahooile 
DECLARAȚIA REPREZENTANTULUI TĂRII noastre

NEW YORK 17. Trimisul special 
Agerpres, N.icolae Ionescu transmi
te : In cadrul lucrărilor ședințelor 
plenare ale Adu-nării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile pe 
marginea problemei privind „res
pectarea strictă a interzicerii folo
sirii tortei sau amenințării cu fo
losirea forței în relațiile internațio
nale și a dreptului popoarelor la 
autodeterminare".

In intervențiile lor, reprezentan
ții Algeriei, României, Pakistanului, 
Mongoliei și ai altor țări, care au 
luat cuvîntul în ultima ședință a 
Adunării Generale, au subliniat im
portanță pe care o prezintă respec
tarea acestor principii pentru men
ținerea și consolidarea păcii inter
naționale.

Luînd cuvîntUil în tumele delega
ției române, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U., a 
arătat că „pornind de la convinge
rea că viața internațională trebuie

Noi atacuri ale patriofilor
apropiereasud-vietnamezi în 

Saigonului
SAIGON 17 (Agerpres). — Deta

șamentele de patrioți sud-vietnamezi 
au declanșat joi dimineața patru 
noi atacuri simultane împotriva u- 
nor posturi întărite saigoneze din 
delta fluviului Mekong. Un purtă
tor de cuvînt militar guvernamen
tali a semnalat pierderi în oameni, 
muniții și instalații. Atacurile au 
avut loc, după cum remarcă agen
ția Associated Press, la numai cî- 
te<va ote după ce luase sfîrșit un 
atac declanșat de patrioți în cursul 
nopții de miercuri spre joi, chiar 
în capitala provinciei Ben Tre, > 
n-isai taîo»v-Xfj-.

La Saigon, anunță coresponden
tul agenției Associated Press, co
mandamentul american a dat pu

ținut numai trei mandate în actuala 
Adunare Constituantă, Potrivit a- 
genției France Presse, victoria lui 
se datorește sprijinului, de ultim 
moment, acordat de gruparea de 
centru-dreapta care a retras can
didatura dr. Camilo Ponce Enriguez, 
liderul Mișcării social-creștine. Cu 
toate că între diferitele grupări po
litice au continuat discuțiile privind 
validitatea alegerii lui Aros’emena 
Gomez, noul președinte a depus ju
rământul, preluîndu-și împuternici
rile.

Un film care contestă concluziile 
Comisiei Warren

PARIS 17 (Agerpres). — La 
Paris a lost prezentat miercuri 
într-o proiecție particulară un 
film despre asasinarea preșe
dintelui Kennedy, menit să do
vedească netemeinicia conclu
ziilor Comisiei Warren. Reali
zat de cineastul american E- 
mile de Antonio, după cartea 
avocatului Mark Lane. „Rush 
to judgement". Ulmul, cate are 
același litiu, este interpretat 
de agenția France Presse ca 
fiind o „veritabilă pledoarie" 
in apărarea lui Lee Oswald, 
pe care Comisia Warren l-a 
declarat singurul vinovat de 
asasinarea președintelui Ken
nedy.

să ofere cadrul propice dezvoltării 
multilaterale a popoarelor în sen
sul progresului și civilizației, gu
vernul român apreciază că o con
diție hotăirîtoare a evoluției pozi
tive a relațiilor dintre state o cons
tituie respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără imixtiuni din afară, de 
a urma calea de dezvoltare care 
corespunde cel mai bine voinței, și 
intereselor sale fundamentale".

Arătând că „exemplul cel mai 
grăitor de încălcare a normelor 
conviețuirii internaționale îl cons
tituie evenimentele din Vietnam, — 
locul unde se confirmă astăzi în 
modul cei mai acul aspirațiile la 
libertate și independență ale unui 
popor, cu politica de forță și imix
tiune brutală", reprezentantul ță
rii noastre a declarat : „Im ceea ce 
îl privește, poporul român va spri
jini și de acum înainte lupta justă 
a poporului vietnamez pînă la vic
toria deplină asupra agresorului".

blicităta un comunicat privind 
pierderile suferite de americani în 
luptele din săptămîna trecută, res
pectiv între 7 și 13 noiembrie. în
săși agenția americană de presă 
menționată precizează că cifrele 
sînt departe de a fi reale, avînd 
în vedere că în această săptămână 
au avut Ioc puternicele lupte din 
provincia Tay Ninh. Comunicatul 
anunță numai 810 americani răniți 
și 126 morți.

Rezoluțiile adoptate de conferinfa 
internațională a luptei 
împotriva primejdiei războiului
DELHI 17 (Agerpres). — In capi

tala Indiei s-au încheiat lucrările 
unei conferințe internaționale con
sacrate luptei împotriva primejdiei 
războiului, pentru desființarea pac
telor și bazelor militare, interzice
rea armelor nucleare și înlăturarea 
colonialismului. Participanta la con
ferință au adoptat o serie de rezo
luții în problemele înscrise pe ordi
nea de zi. ■

In rezoluția cu privire la Viet
nam, participants se pronunță pen
tru încetarea imediată și necondi
ționată a ‘bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, îndeplinirea acordu
rilor de la Geneva din 1954, eva 
cuarea tuturor bazelor militare ame
ricane din această țară, pentru 
recunoașterea dreptului poporului

Primele imagini ale filmului 
arată interogatoriul luat lui 
Lee Oswald in localurile po
liției din Dallas, apoi asasi
narea sa de către Jack Ruby, 
in fața milioanelor de tele
spectatori. Ln continuare, avo
catul Mark Lane prezintă suc
cesiv toate elementele care 
l-au determinat să se ridice 
împotriva raportului Warren. 
Astfel sînt Înfățișate interviu
rile numeroșilor martori care 
contrazic concluziile comisiei. 
Cea mai mare parte dintre 
aceștia nu au fost audiâți de 
comisie. Potrivit autorilor fil
mului, mărturiile dovedesc ur

Canada își va extinde 
relațiile 
cu tarile socialiste

OTTAWA 17 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe aii Cana
dei, Paul Martin, s-a înapoiat mier
curi Ia Ottawa, după o călătorie 
întreprinsă în Polonia, U.R.S.S. și 
Italia. Bl a. declarat că guvernul ca
nadian va proceda la o revizuire a 
relațiilor sale cu țările socialiste, în 
vederea extinderii aicestor relații.

Tratative 
sovieto-franceze

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția TASS, la 17 
noiembrie au avut loc Ia Moscova 
tratathjp între Michel Debre, minis
trul economiei și finanțelor și Vla
dimir Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
In cursul convorbirii, cei doi ‘■ț'a- 
meni de stat au căzut de acord să 
fie examinată problema creării u- 
nei Camere de Comerț sovieto-fran- 
ceze. S-a convenit, de asemenea, ca 
în curînd să fie convocată prima se
siune a Comisiei mixte sovieto-fran- 
ceze pentru colaborare tehnico-ști- 
ințifică și economică.

Kirillin și Debre au mai exami
nat o serie de măsuri practice în 
vederea realizării acordului sovie- 
to-francez de colaborare economică 
și teh'nico-științifică.

Agenția TASS precizează că între 
Miche! Debre și Mstislav Keldîș, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a fost realizat un acord 
preliminar în ceea ce privește co
laborarea științifică sovieto-franrez.ă 
în domeniul fizicii corpului soli , 
oceanografiei și explorării ariSncuri- 
lor pămintuTui.

vietnamez de a-și rezolva singur 
problemele fără nici un amestec din 
afară.

Participanții la conferință au rele
vat necesitatea creării de zone de- 
nuclearizate în diferite regiuni ale 
lumii.

Intr-o amplă rezoluție, consacrată 
luptei împotriva colonialismului și 
a 'uturor formelor sale de mani
festare, se arată că imperialismul, 
colonialismul și neocolonialismul sînt 
un pericol pentru pace. Rezoluția 
demască metodele folosite de colo
nialism și neocolonialism în țările în 
curs de dezvoltare și cheamă la 
luptă pentru îndeplinirea rezoluți
ilor O.N.U. cu privire la lichida
rea definitivă a colonialismului.

mătoarele : »Oswald n-a fost 
niciodată un trăgător de eli
tă, așa cum a fost prezentat; 
președintele Kennedy și gu
vernatorul Connolly n-au fost 
atinși de același glonte, ci de 
gloanțe diferite-, gloanțele nu 
au pornit numai din depozi
tul de cărți din Dallas, ci și 
din spatele unei bariere situa
te in apropierea căli ferate, in 
fața automobilului președinte
lui ; Jack Ruby ar fi întreținut 
relații excelente cu poliția diri 
Dallas și era prieten cu agen
tul Tippit, omorit la puțin 
timp după asasinarea președin
telui Kennedy,
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