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TIMPUL DE LUCRU, nostru 

O REZERVĂ CE TREBUIE 
VALORIFICATĂMinutele și secundele irosite din 

timpul.de lucru, luate izolat, ne 
par, la prima vedere, fără impor
tanță, neglijabile. Adunate însă, mi
nutele pierdute ca urmare a în- 
tîrZierilor de la serviciu,- plimbări
lor de ici-colo, — fără să vorbim 
de absențele nemotivate și învoiri 
•— la nivelul unui colectiv se con
cretizează în ore și zile prețioase, 
în obstacole serioase întîmpinate în 
organizarea muncii, în pierderi de 
producție care nu mai pot fi ne
glijate.

Iată ce ne-a declarat în legătură 
cu felul cum este folosit1 timpul de 
lucru la E. M. Lupeni, cu măsurile 
luate pentru valorificarea deplină 
a acestei mari rezerve, tovarășul 
RACZEK IOAN, secretarul comite
tul!* de partid al minei.

— Rezultatele obținute în peri
oada scursă din acest an de colec
tivul minei. Lupeni sînt frumoase. 
Pînă în prezent s-au extras, peste 
sarcinile de plan, circa 13 000 tone 
de cărbune cocșificabil. Fiecare lu
nă ce a trecut din acest an a fost 
încheiată cu depășiri de plan. Țin 
să subliniez acest fapt deoarece 
el oglindește ritmicitatea în înde
plinirea sarcinilor de plan. Produc
tivitatea planificată a fost depășită 
cu 1 kg de cărbune pe post, iar la 
prețul de cost s-au realizat economii 
suplimentare în valoare de 318 679 
Iei. Totuși, rezultatele ar fi fost mult 
mai superioare dacă fiecare salariat 
din cadrul' exploatării ar' fi folo
sit' pe deplin timpul de lucru. Do
resc să dau un exemplu în acest 
sens. De curînd am format un co
lectiv care a studiat și controlat 
cum este folosit timpul de lucru. 
Iată ce s-a constatat. In timp de trei 
Zile, 365 de salariați ău avut întîr- 
zieri sau plimbări în timpul servi
ciului’ de 20-30 de minute. S-au 
pierdut, potrivit calculelor, numai 
în .trei zile, 26 440 de minute ceea 
cv echivalează cu 55 de posturi. 
Săs Arcadie din sectorul XII și 
Pantea Toma din sectorul V au in
trat cu 30 minute mai tîrziu în mi
nă. Maiștrii minieri Marcu Alexan-

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Inițiativă lăudabilă

In cadrul magazinului de 
desfacere a pîinii, din clădirea 
care găzduiește Sfatul popular 
orășenesc și birourile O.C.L., 
s-a introdus vînzărea unor pro
duse lactate cu consum pe loc. 
Datorită acestei inițiative sa- 
lariații instituțiilor din jur au' 
posibilitatea să se servească 
cu produse lactate proaspete 
în pauză, fiind scutiți de de
plasări la alte unități.

Premieră teatrală
Un colectiv de actori ai Tea

trului de stat din Piatra Neamț 
întreprinde un turneu oficial 
prin Valea Jiului cu piesa 
„Tristan și Isolda" de Jean de 
Beef în premieră pe țară. Pri
mele spectacole vor fi prezen
tate mîine, la ora 17 și Ia ora 
20, în sala Casei de cultură 
din Petroșani.

Concursuri

Aii, la ora 17,- în -sala de 
sport a clubului sindicatelor

PE D
dru, din sectorul III, Bădău Gheor- 
ghe, din sectorul IV, Fodor Petru, 
din sectorul V și alții au fost gă
siți părăsindu-și serviciul înainte 
de terminarea programului de lu
cru.

— Ați preconizat, desigur, mă
suri menite să ducă la înlăturarea 
acestei stări de lucruri ?

— Da. Voi enumera doar cîteva 
din ele. In primul rînd s-au luat 
măsuri pentru a folosi mai bine 
formele muncii politice : munca de 
la om la om, stația de radio-ampli- 
ficare, gazeta de perete, caricatu
rile, punerea în discuția .adunărilor 
generale ale. organizațiilor de bază 
de partid, a grupelor sindicale și 
organizațiilor U.T.C., a cazurilor de 
nefolosire integrală a timpului de 
lucru. Comitetele de partid pe sec
toare și organizațiile de bază pe 
schimburi au fost îndrumate să dez
bată în adunările generale felul 
în care este folosit timpul de. lucru. 
Grupelor sindicale li s-au indicat, de 
asemenea, să discute în adunările 
lunare aceeași temă, să creeze o o- 
pinie de masă împotriva acelora 
care nu respectă programul de lu
cru. Avem însă și deficiențe în 
munca noastră. La gazeta de pe
rete au apărut două articole pe a- 
ceastă temă : unul purtînd titlul 
„Cum este folosit fondul de timp 
de lucru la E. M. Lupeni" semnat 
de C. Răpănoiu și altul „Din fie- ‘ 
care abatere să se facă o problemă" j 
sub semnătura lui- Șerban M. loan, j 
Ambele articole vin ...cu propuneri 
bune și interesante dar Sînt lipsite 
de combativitate deoarece nimeni

Interviu consemnat de
D. CRIȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

din Lupeni se va desfășura un: 
concurs de selecție la haltere 
și box. Cîștigătorii vor face 
parte din selecționata Văii Jiu
lui, care va pleca la Cugir. Ea 
aceeași Oră, în Petrila, se va 
desfășura un concurs similar 
la lupte.

Răsplată 
Binemeritată

Comitetul sindicatului ae 
mina Lupeni a organizat o ex
cursie gratuită pe ruta Petro
șani — Sibiu — Brașov — Bu
curești — Curtea de Argeș — 
Pitești — Valea Oltului — Si- 
meria — Lupeni. La excursie 
participă 34 de fruntași în în
trecerea socialistă. Binemerita
tă răsplată a hărniciei!

Noutăți în magazine
Magazinele de desfacere a 

produselor industriale au pus 
în vînzare covoare din lînă — 
amestec tip „Moldova" fabri
cate la Sibiu. De asemenea, 
s-a pUs la dispoziția cumpără
torilor stofe importate din Chi
na și alte țesături din import.
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INTERVIUL

EPLIN
Activitatea de cercetare științi

fică a studenților constituie una din 
căile importante, cu ajutorul că
reia se realizează aprofundarea 
cunoștințelor căpătate în procesul 
instructiv-educativ.

Cele 14 cercuri . științifice „care 
funcționează pe lîngă catedrele din 
I.M.P. au fost frecventate, în ulti
mul an de peste 300 studenți și în 
cadrul lor au fost susținute 66 lu
crări interesante atît sub raportul 
tematicei dezbătute cît și șub cel 
al realizării științifice.

Cunoștințele căpătate de studenți 
în anii de studiu, sînț astfel su

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA 
A CERCURILOR STUDENȚEȘTI — 
Șl EFICIENTA El PRACTICA

Conf. univ. Ing. ILIE CONSTANTINESCU 
prorectorul î. M. Petroșani,

puse sistematic, prin intermediul 
activității de cercetare, unei exa
minări atente, seșizîndu-li-se valo
rile și limitele.

In acest fel, paralel cu aprofun
darea cunoștințelor de specialitate; 
studenții sînt îndrumați metodic 
și cu atenție .prevenitoare să facă 
primii pași în munca de cercetare.

In scopul stimulării acestei bo
gate și rodnice activități, în scopul 
selecționării și premierii celor mai 
bune lucrări de Cercetare, condu
cerea Institutului de mine Petro
șani în colaborare cu Consiliu! 
U.A.S. a organizat săotămîna tre
cută sesiunea cercurilor științifice 
studențești — cea de-a XII-a sesiune 
de la înființarea institutului.

La această sesiune au fost pre
zentate 43 de comunicări la elabo
rarea cărora și-au adus aportul 120 
studenți fruntași de la cele două 
facultăți și din diferiți ani de stu
dii, sub îndrumarea a 40 cadre di
dactice.

O „CHEIE" TRANSMISIBILĂ
Liceul Petroșani, cursul se

ral. Sunetul prelung al clopo
țelului vestea sfîrșitul orelor 
de curs. Pentru elevii claselor 
a Xl-a sunetul din seara aceea 
al clopoțelului avea o semnifi
cație deosebită. ■ O dată Cu în
cheierea ultimei ore de' Curs, 
pentru ei lua sfîrșit o perioadă 
de activitate asiduă.

...Potrivit unei înțeleger, 
dinainte, într-una din sălile dc 
clasă și-au dat întîlnire pro
fesorii, absolvenții și colegii 
lor dîntr-a X-a. Bucuria, voia 
bună se citeau pe fețele tutu
ror. Dînd glas sentimentelor 
ce animau în acele clipe ab
solvenții, elevul Preda Alexan
dru a adresat cuvinte calde de 
mulțumire corpului didactic, 
conducerii școlii. El a îtimînat 
colegilor dintr-a X-a o cheie 
lucrată cu migală „cheia suc- 

1 cesuhii" care simbolizează mun
ca plină de abnegație, străda

PLECAREA LA BUDAPESTA
A DELE6AȚIEI

Miercuri dimineața a părăsit .Ca
pitală delegația Comitetului Central 
ăl Partidului Comunist ■ Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al C.C. 
al P.C.R . care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, va face c 
vizită prietenească la Budapesta.

Din delegație fac parte tovarăși: 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent.al C.C. al P.C.R., pre 
ședințele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Drăghiei, membru a! 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al G.C. al 
P.C.R., Maxim Berghianu, membru 
al. Comitetului Executiv . al C.C.< al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat ăl Planificării,' Janos Făzekaș, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice-

Lucrărîle acestei sesiuni s-au 
desfășurat pe secții de specialitate : 
exploatări miniere, tehnică mi
nieră .generală, lucrări miniere, e- 
Iectromecanică minieră,’ mecanică, 
matematică, chimie și fizică, pre
parare, topografie, științe sociale.

O parte din temele prezentate în 
sesiune reprezintă rodul muncii 
desfășurate de studenți, în cadrul 
cercurilor științifice care funcțio
nează în institut.

O altă'serie din temele expuse Iac 
parte integrantă din unele proiecte 
de diplomă redactate de studenții 
absolvenți ai institutului în acest 

an. Acest fapt denotă că proiectele 
de diplomă sînt în amănunt și te
meinic studiate de autori.

Trebuie remarcat faptul că toate 
lucrările prezentate în sesiune, cu 
excepția celor de la secția mate
matică și topografie, au caracter a- 
plicativ și urmăresc concret me
tode noi îmbunătățite sau chiar ino
vații de aplicat în procesele teh
nologice miniere, pentru sporirea 
randamentului și mărirea condiți
ilor de securitate a muncii. Majo
ritatea studiilor au fost legate 
strîns de specificul anumitor ex
ploatări miniere și se bazează pe 
date concrete luate la fața locului 
și analizate în lumina noilor cu
ceriri ale științei și tehnicii mi
niere:

Au reținut îndeosebi atenția par- 
ticipanților la sesiune temele' care 
au tratat studiul exploatării la zi

(Continuare în pag. a 2-a)'

nia personală de zi cu zi a e- 
levilor clasei a Xl-a pentru 
însușirea temeinică a cunoș
tințelor . predate în școală.

. Absolvenții au fost felici
tați apoi de tov? prof. Bădău 
Victor și prof. Muștean Flo- 
rica, directori ai liceului.
' Exprimîndu-și recunoștința 
față de colectivele întreprinde
rilor care i-au ajutat, creindu- 
le condiții optime de studiu, 
absolvenții au adresat acesto
ra, o scrisoare de mulțumire 
al cărei text îl reproducem: 

„Ajunși la ~ sfîrșitul unui 
drum întins pe perioada a pa
tru ■ ani de studiu, noi, cei 92 
absolvenți ai Liceului Petro
șani, secția serală, ne expri
măm satisfacția visului îm
plinit și mulțumim, pe aceas
tă cale,' organelor de partid, 
sindicat și V.T.C. din' între
prinderi, care ne-au îndrumat 
pașii spre continua perfecțio

C.C. AL P.C.R.
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Dumitru Turcuș, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată' de 
tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, de mem
bri și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.CJt., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai. guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

Âu fost de față Argyelan Sandor, 
însărcinatul cu afaceri ad.-interim

• 
(Continuare în pag. a 4-a)

Convorbiri intre 
delegațiile C.C. 

al P.C.R. și C.C. 
al P.M.S.U.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața au început con
vorbirile între delegația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Din partea română participă to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., conducă
torul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, Alexahdru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe- 
.cutiv al Prezidiului Permanent, . se
cretar al C.C. al P.C.R., Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al planificării, 
J»ngs Fazek.es, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu- 
Iui de, Miniștri, Dumitru Turcuș, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

Din partea ungară participă to
varășii Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., conducătorul 
delegației. Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C: al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revoluțio
nar .Muncitoresc Țărănesc, Antal 
Apro, membru al Biroului Politic, 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al guvernului, Zoltan Komocsin, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Miklos Ajtai, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al guvernului, Karoly Erdelyi, 
membru al C.C. ,al P.M.S.U., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Jozsef Vincze, ambasadorul Unqa- 
riei la București. .

In cursul după-amiezii, convorbi; 
rile între cele două delegații au 
continuat.

nare și ridicare a nivelului 
de cultură generală. Mulțumim 
de asemenea, conducerilor ad
ministrative ale întreprinderi
lor, inginerilor, maiștrilor, to
varășilor noștri de muncă,, 
care ne-au înțeles dorința fier
binte de a învăța și ne-au 
creat condiții optime spre a 
putea frecventa cursurile șco
lii. Tuturor le promitem, în 
mod solemn, că grija, ce ne-au 
purtat-o, sacrificiile făcute 
pentru noi, nu vor rămîne 
nerăsplătite. Vom dovedi prin : 
activitatea noastră la locul de 
muncă, printr-o comportare 
demnă în societate că am me
ritat încrederea lor și nu ne 
vom precupeți eforturile pen
tru a ne aduce aportul la 
continua înflorire a patriei . 
noastre dragi".

M. C.

timpul.de
Fazek.es
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STUDENȚEȘTI Și EFICIENȚA
(Urmare din pag. 1)

află gata 
in vagoa- 
de piese,

Pentru pionieri, 
acțiuni interesante

Practica organizării ac
tivităților pionierești 
scoate mereu la iveală 
noi forme ?i procedee 
interesante și eficiente.

Unitatea de pionieri de 
la Școala generală din 
Iscroni, urmărind cu
noașterea de către elevi 
a specificului bazinului 
nostru carbonifer, a or
ganizat o interesantă ac
țiune „De la abataj Ia 
combinatul siderurgic". 
Acțiunea, eșalonată pe o 
perioadă de un an de 
Zile, va cuprinde in- 
curșiuni narative în is
teria extracției cărbune
lui, va prezenta pionie
rilor cunoștințe cu pri
vire la formarea stratu
rilor de cărbune, la des
coperirea acestora, 
modul de extragere 
cărbunelui precum

la 
a 
ti 

despre înzestrarea mine
lor cu cele mai moder
ne utilaje. Pînă acum 
s-au făcut vizite atît lă 
mină cît și ia Combina
tul siderurgic Hunedoa
ra. In cetatea otelului, 
pionierii au stat de vor
bă cu ingineri, maiștri 
si muncitori, s-au inte
resat de specificul mun
cii lor.

O altă acțiune inițiată 
de unitatea de pionieri 
de la școala noastră și

anume editarea, cu mij
loace proprii, a unei re
viste a școlii a suscitat 
un viu interes în rindu- 
rile pionierilor, 
detașament 
contribuie 
realizarea 
măr. S-au i 
concursuri
texară și de probleme 
distractive. Se scriu ar
ticole despre activitățile 
pionierești, reportaje des
pre munca în cercuri.

Primul număr va a- 
pare în preajma Zilei 
pionierului.

„Să ne cunoaștem pa
tria socialistă" — s-a in
titulat o altă activitate 
organizată-n școală. Că
lătorind imaginar pe o 
hartă a României, aco
perită cu vederi din cele 
mai importante orașe sau 
punctă turistice, pionie
rii, călăuziți de frumoa
sele descrieri ale poeți
lor și prozatorilor noștri 
au poposit pe cele mei 
dragi meleaguri, Călăto
ria a fost punctată cu 
cîntece închinate patriei 
$i partidului, inspiratorul 
tuturor victoriilor obți
nute.

Fiecare 
dorește să 

cu ceva la 
primului nu- 

organizal deja 
de creație Ii*

CORNEA T1TU
Comandantul unității de 

pionieri — Iscroni

N. Moldoveaau

După faptă și • •• răsplată

0 copie a Columnei Îhî
București

O copie a Columnei 
lui Traian, în mărime 
naturală, va fi adusă 
în curind la București. 
După cum a declarat 
unul redactor al Ager- toarcerea victorioasă a 
preș, pictorul Anastase 
Anastasia, membru al 
delegației române care 
a fost în Italia (n a- 
cest scop, îa prezent 
la Roma se 
de facâreat 
ne cele 170 u.e 
reprezentind reliefuri
le, baza și 
columnei, care au fost 
în prealabil ambalate 
fiecare cu multă grifă. 
Cele aproximativ 25 
de vagoane, pe care le 
necesită transportarea 
columnei, var sosi în 
prima jumătate a lu
nii iunie în țară.

Copia Columnei lui 
Traian este executată 
din beton armat. Ea 
redă absolut exact o-

riginalul, care a fost 
așezat in piața de la 
nord-vesț de Forul lui 
Augustus din Roma la 
I? mai 113, după în-

împăratului Traian în 
urma războiului cu da
cii din anul 107. Lu
crările de construcție 
a monumentului, după 
cum o atestă o inscrip
ție din Forul lui Tra- 

i, au fost realizate 
o parte din prăzile 
război printre care 
aflau și comorile 
Decebal. Golumna

ian, 
cu 
de 
se 
lui 
propriu zisă are o înăl
țime de circa 40 de 
metri. Baza, fusul și 
capitelul — părțile ei 
constitutive. — măsoa
ră 29,78 m, adică 100 
de picioare 
fapt pentru care mo
numentul era denumit 
și Columna centenaria. 
Pe friza de basorelle-

romane,.

b-

furi care împodobește 
fusul 
redate
scene 
dacice 
figuri 
lief. Soclul este împo
dobit cu reliefuri re- 
prezentind victorii îna
ripate fi trofee de răz
boi capturate de ro
mani.

Monument cu recu
noscută valoare artis
tică, Columna lui Tra
ian este în același 
timp un document de 
o neprețuită importan
ță istorică pentru po
porul român, consem- 
nînd actul său de naș
tere. După părerea spe
cialiștilor copia colum
nei nu poate fi expu
să în aer liber, deoa
rece condițiile noas
tre climaterice o pot 
degrada repede.

(Agerpres)

coluwinei, sînt 
succesiv 124 de 
din războaiele 
și circa 2 500 

sculptate in re-

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA A CERCURILOR 
El PRACTICA

Tribunalul Petroșani. 
Sala de ședințe. Cu
vintele președintelui 
rostite rar și apăsat 
i-au făcut pe cei doi 
oameni aflați pe ban
ca acuzaților să se ri
dice in picioare ca e- 
lectrizați. Sentința era 
severă. Fe măsura fap
telor. Atît Despa Gheor- 
ghe cît și Mănescu 
Ioan, ambii din Uri- 
cani, au fost condam
nați la cîte 7 ani în
chisoare corecțională 
și cîte 2 ani interdic
ție corecțională. De 
fapt, abaterile săvîrși- 
țe justified pe deplin, 
severitatea sentinței. 
Iată faptele.

Vîrsta înaintată i-a 
dat lui Despa Gheor- 
ghe dreptul să-și ceară 
pensionarea. In urma 
calculelor făcute, pe 
baza vechimii modes
te în cîmpul muncii, 
i s-a stabilit o pensie 
corespunzătoare. Despa 
era nemulțumit Intr-o

zi — asta 
cu circa 4
— întîlnjndu-1 pe Mă
nescu, Despa i-a îm
părtășit nemulțumirea, 
iui. Om săritor, Mă
nescu i-a promis că-1 
ajută să-i... salte pen
sia. Și s-a ținut de cu-

s-a petrecut 
ani în urmă

Fișier judiciar
vînt. La scurt timp 
după întrevederea avu
tă cu Mănescu, Despa 
a prezentat organelor 
serviciului de preve
deri sociale din loca
litate „acte" din care 
rezulta că a lucrat 5 
ani subteran la Exploa
tarea I.S.E.M., șantie
rul Vîrciorova. In ur
ma acestui „act“ pen
sia lui Despa a săltat 
la 672 lei lunar. Era 
mulțumit și de banii 
ce-i primea și de Mă
nescu care i-a aranjat 
procurarea „actului". 
Acum îi venea lui rîn- 
dul să se țină de cti-

Un NOU manual de

Mânescu 
lei drept ehel- 
de... transport, 

pînă s-a desco- 
falsul.

nu 
aba- 
Mai 
acte

vini. Din cțj peste 
31 000 lei însdșiți ile
gal, potrivit înțelegerii, 
i-a dat lui 
7 000 
tuieli 
Asta 
perit

Puși în fața fapte
lor, cei doi complici 
și-au recunoscut vina. 
Cercetările organelor 
în drept au dezvăluit 
că Mănescu loan 
era la prima lui 
tere de acest fel. 
falsificase și alte
adueînd dovezi de ve
chime în muncă de la 
același șantier pentru 
care a mai stat la în
chisoare 6 luni. Se afla, 
deci, pentru a doua 
oară în fața instanțe
lor judecătorești pen
tru fals. Evident, recî- 
divitatea este judecată 
cu asprime. De 
cei doi acuzați 
primit pedeapsa 
meritată. După

a filonului Șuior, metanul și con
trolul lui In subteran, studiul pro
cedeelor de susținere în minele din 
regiunea Baia Mare, conceperea și 
realizarea unor aparate electrice, 
elemente de automatizare, locomo
tive de mină electrice cu acumu
latori în construcție antigrizutoasă, 
acționarea și automatizarea în in
dustria minieră, studiul preparării 
Cărbunelui mărunt pe mase de con
centrare, prepararea cărbunilor 0,5- 
3 mm prin jghiab.uri scurte cu e- 
vantai etc.

Anii miei I și II și-au adus con
tribuția Ia cea de-a XII-a sesiune 
științifică prin studierea și pre
zentarea unor teme de matematică 
superioară și anume : generalizări 
ale noțiunii de derivată și inte
grală și aplicații ale lor; asupra 
unor ecuații integrale duale și al
tele.

Lucrările prezentate de cereul 
studențesc: care-și desfășoară acti
vitatea pe lîngă catedra de științe 
sociale, au adus prețioase contri
buții la cunoașterea rolului pe care 
Republica Socialistă România îl 
are astăzi în circuitul economic 
mondial, a luptei studențimii demo
crate române în perioada 1930-1940,

aceea 
și-au 
bine 

faptă.

B. C.

ECONOMIE POLITICA
VoL I CAPITALISMUL

politică 
îngriji-

Manualul de economie 
In două volume apare sub 
tea unui colectiv de coordonare 
format din: I. Rachmuth, B. Zaha- 
rescu, C. Murgescu, membri cores
pondenți ai Academiei R. S. Româ
nia, dr. E. Hutira și dr. N. N. Con- 
stantinescu.

Volumul I — capitalismul —: cu
prinde temele: Obiectul și metoda 
economiei politice de prof. univ. dr. 
N. N. Gonstantinescu,- Producția de 
mărfuri. Banii și legea valorii de 
prof. univ. dr. N. N, Constantines- 
cu; Capital și plusvaloare. Meca
nismul exploatării capitaliste de 
ceul. univ. dr. 1. Grădișteanu, A- 
cemaiare* capitalului de conf. univ. 
dr. V. Pastolache,- Circuitul și rota
ția capitalului de conf, univ, P. Mîl- 
co»te împărțirea plusvalorii între 
diferitele categorii de exploatatori 
de praf. univ, membru corespon--

mi p„ 15,50 lei 

dent al Academiei R. S. România 
B. Zaharescu,- Reproducția capitalu
lui social, Crizele economice de 
supraproducție de conf. univ. I. 
Bochiș și conf. univ, dr. A. D. Albu; 
Trecerea capitalismului în ultimul 
său stadiu — imperialismul. Conți
nutul crizei generale a capitalis
mului de conf. univ, Gh. Badrus,- 
Monopolurile și capitalul financiar 
de conf. univ, I. Totu; Domnia mo
nopolurilor în sistemul mondial al 
economiei capitaliste de conf. univ. 
dr. T. Poștolache, conf. univ. Gh. 
Badrus, conf. univ. dr, A. D. Albu,- 
Revoluția tehnică-știintifică contem
porană și implicațiile ei asupra 
bazei tehnice-materiale a capitalis
mului de cent. univ. dr. Gh. P. A- 
postol, Capitalismul monopolist de 
stat de conf. univ. Gh. Dolgu; Trăsă
turile actuale ale reproducției în ță
rile capitalist»-dezvoltate, de cont.
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univ. Gh. Dolgu; Economia tarilor 
în curs de dezvoltare de cont univ, 
Gh. Badrus; Capitalismul în Româ
nia de prof. univ. dr. N. N. Gon- 
stantjijescu și alții.

Autorii au elaborat materialele 
pe baza operelor clasicilor marxism- 
leninismuiui, documentelor P.C.R. 
și au folosit rezultatele noi dobîn- 
dite de cercetarea științifică, pre
cum și concluziile dezbaterilor pur
tate în ultimii ani de economiștii 
din tara noastră asupra cursului de 
economie politică.

S-a urmărit, ca prin tratarea pro
blemelor economiei politice a capita
lismului, cititorul să aibă posibilita
tea de a înțelege principalele tră
sături, particularități și probleme 
ale economiei românești în timpul 
orânduirii burgheze.

precum și asupra modului cum tre
buie organizat și folosit timpul li
ber al studentului.

Lucrările sesiunii au prilejuit 
dezbateri ample în jurul unor pro
bleme de interes major, dovedind 
preocuparea și capacitatea anali
tică a viitorilor ingineri.

Unele intervenții făcute pe mar
ginea unor comunicări au ridicat 
valoarea efectivă a lucrărilor res
pective, adăugtndu-le un spor de 
informație și de idei.

Peste tot în cele patru secții s-a 
făcut auzită opinia cadrelor di
dactice care prin aprecieri judi
cioase. au stabilit valoarea lucră
rilor oferind totodată indicații utile 
privind desfășurarea cercetărilor 
ziitoare.

Analizînd conținutul și desfășu
rarea sesiunii 
țești am ajuns 
care trebuie să 
orientare pentru 
cetare științifică 
viitor.

Se desprinde clar necesitatea ca 
activitatea științifică să țină o le
gătură cît mai strînsă cu produc
ția, de unde se poate inspira asu
pra problemelor care reclamă o îm
bunătățire și deci necesită studii și 
experimentare.

Această legătură cu producția a- 
pare necesară și din punct de ve
dere al lucrărilor elaborate, care 
pot avea o aplicabilitate imediată 
atunci eînd studiile se referă la 
probleme actuale ale producției.

Este, de asemenea, necesar să am
plificăm munca de cercetare știin
țifică a studenților și, o primă mă
sură, pentru realizarea acestui de
ziderat este antrenarea unui număr 
cît mai mare de studenți, din anii 
mari, în cercurile științifice de spe
cialitate.

Pentru studenții anilor I și II se 
vor organiza cercuri de inițiere 
munca de cercetare științifică, 
care, sub îndrumarea apropiată 
cadrelor didactice, se va căuta 
se perfecționeze cunoștințele de ba
ză necesare cercetării (matematică, 
fizică, chimie, topografie, geologie

științifice studen
ta unele concluzii 
devină repere de 
activitatea de cer- 

a studenților în

în 
în

să

Un grup de locatari din cartie
rul Livezeni, într-o scrisoare ce 
ne-au adresat-o, își exprimă nedu
merirea cum de li se cer să plă
tească (către I.C.O.) contravaloarea 
recipienților pentru gunoi. Răspun
sul îl găsesc citind articolele „Car
tea de vizita a orașului", din ziarul 
nostru nr. 5 328 și „Fondul unui 
viciu de formă", din nr. 5 341.

Vlnătaru loan. Petroșani. In
tr-adevăr, ale dv. „Sfaturi prac
tice" referitor la transportul în co
mun au fost și sînt, deocamdată, 
valabile. In coloanele ziarului nos
tru, tema a fost tratată în nenumă
rate rînduri. Blhe era dacă vă re
fereați în scrisoarea dv. la cîteva 
cazuri concrete' (ziua, ore). .

“i-a" 
etc.) și, concomitent, se va urmări 
cunoașterea și însușirea sistematică 
a muncii de cercetare.

Pentru ca munca desfășurată în 
cercurile științifice studențești să 
meargă din ce în ce mai bine, așa 
cum e și normal, va trebui elabo
rată o tematică bogată și atractivă, 
ații prin varietatea problemelor 
axate pe procese tehnologice din 
industria minieră cît și prin actua
litatea acestor probleme.

Pentru rezolvarea temelor tre
buie șă se organizeze colective pu
ternice, care au aptitudini și țin 
să se specializeze în^oate dome
niile științifice și tehnice care au 
contingență cu tema respectivă. Pe 
parcurs —■ în timpul studierii pro
blemei — este necesar să se con
sulte specialiștii din producție și, 
la fața locului, să se confrunte pă
rerile, soluțiile adoptate și meto
dele de lucru, pe baza datelor con
crete si a rezultatelor parțiale ob
ținute.

In perioada de practică în pro
ducție studenții au prilejul de a 
verifica valoarea studiilor execu
tate în cadrul cercurilor științifice, 
precum și de a căuta și găsi pro
bleme legate de producție, care tre
buie rezolvate și care vor putea fi 
abordate în perioada de școlaritate 
viitoare.

Contribuția cadrelor didactice în 
îndrumarea studenților cercetători 
este evidentă. Consider totuși, că 
dacă numărul cadrelor didactice 
care depun interes în această ra
mură de activitate ar crește, am 
putea înregistra un avînt și mai 
măre în cercetarea științifică a stu
denților care ar aduce rezultate mai 
valoroase și,, concomitent, ar in
fluența pozitiv și procesul de în- 
vățămînt.

Rezultatele actualei sesiuni a 
cercurilor științifice studențești le 
apreciez ca pozitive; ele încunu
nează munca desfășurată de cercu
rile studențești sub îndrumarea ca
drelor didactice, și oferă impor
tante sugestii pentru organizarea 
activității științifice studențești în 
viitor.

publicat 
locală" 

si „Două 
carențe"

Brăduț Grigore, Petroșani. Refe
ritor Ia ceea ce ne-ați sesizat dv. 
(gospodărirea necorespunzătoare a 
cartierului Livezeni) s-au 
materialele „Culoarea 
(„Steagul roșu nr. 5 445 
cartiere noi — aceleași 
(nr. 5 455).

Popeseu Valentin, Grupul școlar 
minier Lupeni. Sesizarea dv. am 
trimis-o pentru soluționare Comi
tetului orășenesc U.T.C. Petroșani. 
In cazul că dumneavoastră doriți 
să deveniți corespondent al ziaru
lui nostru, vă rugăm să treceți 
într-una din următoarele zile pe la 
iwdaeție. — - —-•



STEAGUL ROȘU a

TIMPUL DE LUCRU,
o rezervă ce trebuie
valorificai pe deplin

(Urmare din pag. 1)

nu este vizat în ele. Va trebui să 
facem ca articolele de la gazeta de 
perete sa fie mai concrete și deci 
mai combative. Mai eficient se do
vedește panoul pe care, sub cari
caturi, sînt trecute numele celor ce 
fac absențe nemotivate sau întîrzie 
de la șut. z

— După cum s-a văzut, există 
multe forme de nefolosire a timpu
lui de lucru. Mă gîndesc însă la 
absențele nemotivate, învoiri și la 
concediile fără plată. Ce măsuri 
ș-au luat pentru reducerea lor?

— Numărul acestora este intr-a
devăr mare. Numai în trimestrul I, 
absențele nemotivate însumează 
10 304 ore/om. Valorificînd și acest 
timp, am mai fi adăugat la zestrea 
depășirii de plan încă 1 634 tone de 
cărbune. împotriva celor ce absen
tează nemotivat s-au luat măsuri 
mergîndu-se pină la măsura radi
cală — desfacerea contractului de 
muncă. Dintre aceștia menționăm 
pe Cușan loan, Pădureanu Dumi
tru, Gîrdean Vasile și alții care an 
avut 20-24 de absențe nemotivate, 
învoirile și concediile fără plată se 
ridică șî ele în trimestrul I la 3 720 
ore/om. Dintr-un calcul estimativ, 
rezultă că reducînd substanțial ab
sențele nemotivate, învoirile și con
cediile fără plată putem obține un 
plus de 6 000 tone de cărbune anual.

Plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 
decembrie 1966 a pus în fața orga
nelor și organizațiilor de partid 
sarcina de a milita pentru crește
rea continuă a eficienței economice. 
Folosirea completă a capacității de 
producție, a timpului de lucru și a 
forței de muncă sînt căi sigure ce 
duc la sporirea acestei eficlențe. 
Din analizele efectuate de colecti
vele de specialiști, pe care le-am 
fbrtnat, rezultă că mai avem și alte 
importante rezerve Interne de folo
sire a timpului de lucru si a for-, 
tei de muncă. La acestea vreau să 
mă refer în cîteva cuvinte. Din fo
tografierea zilei de muncă s-a con
statat că în abataje, pregătiri și 
deschideri se pierd în fiecare șut 
din lipsă de vagonete goale, defec
țiuni mecanice și alte deficiențe, în 
medie 21 de minute de fiecare mun
citor. Neajunsuri în folosirea inte
grală și cu eficiență economică ma
ximă a timpului de lucru aduc și 
reviziile și reparațiile făcute de 
mîntuială. Să dau un exemplu în 
acest sens, fn ziua de 12 aprilie, in 
frontalul 1 vest din sectorul V, din 
cauza montării și revizuirii super
ficiale s-a produs o avarie la trans
portorul blindat de pe fîșie. Din a- 
ceastfl cauză s-au pierdut 800 
tone de cărbune. Cauza superficia
lității constă în faptul că electri
cienii și lăcătușii intră în ruină cu

20-30 de minute întuziere și pleaca 
mai devreme de Ia locurile de 
muncă.

Potrivit angajamentului, în . acest 
an colectivul nostru va trebui să 
extragă 25 000 tone de cărbune coc- 
sifiriabil- peste sarcinile de plan, să 
depășească cu 1,5 la sută producti
vitatea planificată și să obțină e- 
conomii suplimentare ia prețul de 
cost de 1 700 000 lei. Spre îndepli
nirea acestor obiective ne vom în
drepta toată atenția, desfășurind 
munca politică pentru folosirea de
plină a forței de muncă și a timpu
lui de lucru.

Încheierea concursului 
pentru „Marșul pionierilor”

S-a încheiat concursul pvuu u 
„Marșul pionierilor", organizat de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor din Republica Socialistă 
România. Din cele peste 400 lucrări 
prezentate în concurs, juriul — al
cătuit din compozitori, muzicologi 
dirijori, poeți — a acordat celor 
mai bune dintre ele două premii 
II, un premiu III și o mențiune. 
Premiul I! a fost decernat compo
zitorilor D. Chirescu și T. Popa, 
pentru cîntecele „Cutezători por
nim în viată", pe versuri de P. 
Ghelruez, și respectiv „Drag p»mtn<

românesc", pe versuri de E. Mirea. 
Premiul III a lost obținut de com
pozitorul E. Lerescu, pentru cînte- 
cul „Sîntem zorii noi**, iar mențiu
nea a fost acordată compozitorului 
M. Cazacliu, pentru cîntecul „Ră
sună toată țara".

La recomandarea juriului, cîteva 
zeci de lucrări socotite valoroase 
vor fi tipărite și difuzate.

In vederea stimulării creației de 
cîntece pentru copii, Consiliul na
țional va acorda anual premii pen-' 
tru cele mai valoroase lucrări ale 
uorniln». (Agerpres)

✓------------------------------

Avem răbdare, 
dar n-avem ziare

Cu cîtva timp in ur
mă, în fața bufetului 
„Șiretul" din orașul 
Vulcan, a fost deschis 
un chioșc pentru vin- 
zarea ziarelor. Locuito
rii din cartier s-au bu
curat. O perioadă lu
crurile au mers strună. 
De vreo două săptă- 
mîni însă chioșcul stă 
mai mult închis. Vin 
oamenii după ziare și 
reviste, o dată, de două 
ori, , Jar cum vin așa se 
duc. Unii, care țin cu 
tot dinadinsul șă citeas

că la timp presa, »e de
plasează tocmai la 
chioșcul din centru. Ce 
folos atunci că au 
chioșc în cartier 7 Dacă 

insă îndrăznește cine
va să întrebe pe respon
sabila chioșcului de ce 
nu respectă orarul, a- 
ceasta răspunde cu 
țifnă.

— Aveți nițică răb
dare că n-o fi foc.

Locuitorii din cartier 
au, e drept, răbdare, 
în schimb n-au ziare. 
Și cît de mult ar dori 
să fie invers. Nu se 
poate admite ca sute 
de oameni să-și piardă 
o parte din timpul li- 
ber în căutarea presei 
pentru simplul motiv 
că responsabilei chioș
cului îi arde de plim
bare.

». C 
după a corespondentă 

a tovarășului 
Dehelean Gheorghe

Sînt în plina desfășurare lucrările de montare a 
noii conducte de apă potabilă ce va alimenta partea 

vestică a Văii Jiului

TELEVIZIUNE

E necesară
Sistematizarea franzitelor 
constructorilor

oameni. Dar, balastul nu se des-Zilnic, în tranzitele gărilor se 
descarcă — pentru constructori — 
zeci de tone materiale diverse. Prin
tre acestea se găsesc: balast, fier- 
beton, var, ciment, material lemnos, 
de instalații și cite altele, atît de 
necesare constructorilor de pe șan
tiere.

Descărcarea și depozitarea acestor 
mațerlale în tranzite, lasă insă mult 
de dorit. De exemplu, în tranzitul 
Livezeni, se află în dezordine can
tități însemnate de fier-beton, țevi 
de apă pentru instalații, radiatoare 
de calorifer și schimbători de căl
dură pentru puncte termice. Apoi, 
balast, cărămizi și scînduri claie 
peste grămadă, ciment împrăștiat, 
se oferă privirilor în diferite col
țuri ale tranzitului. Nu-i mai bună 
situația nici la tranzitele din Lu- 
peni, Petrila șl Vulcan unde grija 
pentru buna gospodărire a materia
lelor nu este prezentă.

In tranzitele din Livezeni, Vulcan 
șl Lupeni se găsesc și stațiile de 
betoane pentru șantiere. Acestea 
„înghit" cantități mari de balast, 
nisip, ciment, var. Cu toate că sta
țiile respective sînt construite de 
mai multi ani, nici acum nu s-a 
făcut sistematizarea spațiilor și li
niilor de circulație a materialelor. 
In Livezeni, de pildă, există o insta
lație de ciuruit, deservită de cîțiva

cârcă acolo unde-i ciurul, ci ceva 
mai departe, încît zilnic un trac
tor U-650 dotat cu lamă de buldo
zer și instalație de excavator, tre
buie să împingă materialul mai ă- 
proape de instalația de cîuruire. Nu 
ar sta mai bine acestui tractor pe 
șantiere unde să sape șanțuri, să 
niveleze terenul ? Șantierul Lupeni 
solicită utilaje ca să apropie ma
terialul, pentru că nu se descarcă 
la locul potrivit...

Faptul că nu s-a rezolvat nici a- 
cum sistematizarea tranzitelor, face 
ca constructorii să descarce vagoa
nele unde se nimerește, chiar »- 
runcjnd un material peste altul, nu
mai să nu intre vagoanele fn loca
ție, Și, cheltuielile ulterioare pen
tru resortarea materialelor, trans
portarea lor Ia locul real de depo
zitare constructorii le înglobează 
direct pe costul producției.

Risipa mare care se face în tran
zit», condițiile proaste de descăr
care, depozitare și gospodărire a 
materialelor, ar trebui, în sfîrșit, 
să alarmeze conducerea grupului 
de șantiere. Este necesar să lie luate 
măsuri ho lățite pentru curmarea 
pierderilor, oprirea scurgerii banu
lui prin spărtura tranzitelor,

E timpul ca conducerea grupului 
II de șantiere să pună rînduială în 
aceste tranzite.

25 mai
18,00 Pentru tineretul școlar. Studioul pionierilor,
18,30 Fotbal : Finala Cupei campionilor europeni. In- 

ternazionale-Milano — Glasgow. Transmisiune 
de ia Lisabona. In pauza meciului: Telejurnalul 
de seară.

20,15 Mult e dulce și frumoasă... Emisiune de limbă 
română contemporană.

20,25 La. ordinea zilei.,. Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

20.45 Teleglob. Emisiune de călătorii geografice: In
sulele Azore.

21,15 Romanțe pe versuri cunoscute. Soliști Maria 
Săndulescu și Ion Stoian.

21,30 De ia Giotto la Brîncuși : Emisiunea a VI-a. Pre
zintă Dan Hăulică.

21,50 Dosarul nr...
22,05 Din culisele muzicii ușoare. Emisiune de Eily 

Roman. Prezintă: Șerban Cantacuzino.
22,25 Interpret! celebri. Dirijorul Roberto Benzi.
22.45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAM
26

PROGRAMUL I : 6,00 RADIO
JURNAL. Sport; 6,20 Radio-publi- 
citate; 7.00 RADIOJURNAL; 7,45 
Sumarul presei; 8,00 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,20 
MOMENT POETIC; 8,25 La micro
fon, melodia preferată; 9,25 Sfatu’ 
medicului; 9,30 ■ Interpreti de mu
zică populară; 10,10 Program de 
melodii populare; 10,30 Creații mu
zicale închiriate patriei; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cronică e- 
conomică; 11,18 Parada soliștilor și 
a orchestrelor de muzică ușoară: 
12.00 Miniaturi de estradă; 12,15 
AI vni-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori; 12,25 Melodii 
de Radu Zaharescu, Gelu Mihăilă 
și Ludovic Dizzi; 12,45 Muzică 
populară; 13,00 RADIOJURNAL; 
13.13 Succese ale muzicii ușoare; 
13,30 Intîlnlre cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00

Trecătorul anonim stră
bate grăbit centrul ora
șului Lupeni. Pe de o 
parte, îi Incintă privirea 
smaraldul parcului CU 
alei, fintîna arteziană și 
florile, iar pe cealaltă 
parte, vitrinele bogate 
și fațadele clădirilor în 
culori vii. E plăcut să 
te plimbi în centru chiar 
dacă, din cînd în cînd, 
cite un șofer sperie 
lumea, crezîndu-se la te 
miri ce concurs de mare 
viteză... Dacă trecătorul 
anonim și-ar pune ambi
ția la încercare și ar 
trece agale (așa ca în- 
tr-o plimbăreț pe podul 
de peste Jiu, pe lingă 
cinematograf, s-ar freca 
la ochi și nu i-ar veni 
să creadă. De aici, din 
strada Mihail Sadoveanu, 
dacă privești în spatele 
fabricii de pîine și ali
mentarei, pină la celă
lalt pod, vezi altă fa
tă. Iarba cu liane ca în 
junglă pe digul distrus, 
babilonia de materiale 
din curtea (din spate) a a- 
hmentarei, de nu-i dai 
de capăt. Lăzile de di
ferite tipuri și mărimi 
formează adevăr ați „zgî- 
rie-nori", ca să nu mai 
enumerăm cartoanele, 
hittiil* și tinichelele de 
toate nuanțele curcubeu
lui. Pic de interes pen
tru ordine nu se vede. 
Ca priveliștea să fie mai 
completă, mai lipsesc rî- 
mătorii.

Ce deosebire între fa
ță și spate I

NOTA

E...
,..Și mai există unde

va în Lupeni, pe strada 
Qh. Șincai, un bloc p« 
care oamenii l-au nu
mit „200" pentru că axe 
200 de apartamente. Din 
autobuz, impunătorul bloc 
ți se arată frumos văzut 
din față. Dar, uneori a- 
parențele înșeală. Dacă 
te apropii și dai un tur 
în jurul blocului, vezi o 
altă față, cea de către 
Jiu — netencuită. De cît 
timp ? La 6 aprilie anul 
acesta s-au împlinit doi 
ani. De ce nu s-a ten- 
cuit ? N-au avut timp 
sau, mai știi, s-e fi ter
minat mortarul ? Dar 
crăpăturile cu care eșle 
împînzitâ toată fațada, 
cînd se vor mal repara 
sau se așteaptă înmulți
rea lor ? Minerul Pop 
Constantin, de la apar
tamentul 157, ^scara 4 
este „fericit". El dispu
ne în bucătărie, sufra
gerie și. dormitor de cră
pături aparte. Poți băga 
mina, cotul. Se poate 
trage concluzia că, u- 
neori atît constructorii 
cît și cei care se o- 
cupă de reparații, sin* 
prea zeloși. Se străduiesc 
să le facă locatarilor 
viața cît mai „ușoară".

Apare legitimă întreba
rea : de ce Sfatul popu
lar Lupeni, nu intervine 
pentru a înlătura aspec
tul urît din spatele ma
gazinelor din centru și 
pentru ca locatarii din 
blocul 200 să fie mulțu
miți î

iuliu POPA

PRONOEXPRES
La concursul nr. 21 din 24 mai 1967 au fost extrase 

din urnă următoarele numere :
Extragerea I; 10 42 44 2 36 17. Rez. : 43 30. 
Extragerea a H-a : 18 38 17 36 47 33. Rez.: 7 20. 
Fond de premii extragerea 1: 507 449 lei.
Fend de premii extragerea a II-a : 321 838 lei.

DE RADIO
mai
Muzică ușoară; 15,00 BULETIN DE
ȘTIRI, 15,03 CÂRȚI CARE VA A$- 
TEAPTA; 15,18 Ansambluri artis
tice de tineret; 15,25 Din albumul 
muzicii de estradă; 15,40 Radio-pu- 
blicitate; 13,50 Cîntă cobza și țam
balul; 16,00 RADIOJURNAL. Sport;
16,30 Concur» cu public; 16,50 Me
lodii populare; 17,00 Muzică corală 
clasică; 17.10 IN SLUJBA PATHl- 
EI; 18.00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,25 
Cîntă Aurelian Andreescu și Cocky 
Mazzetti; 18,40 ANTENA TINERE

TULUI; 19,00 Concert de melodii 
românești; 19,30 Sport; 19.40 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA; 20,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,50 Emi
siune folclorică; 21,05 Ediție radio 
ionică L L. GARAGIALE; 21.25 Me
lodii magazin; 22,00 RADIOJUR
NAL,. Sport. Buletin meteorologic; 
22.15 De la uri cînțec la altul; 22,45 
MOMENT POETIC; 22,50 Scherzo — 
tarantellă și Poloneză în Re major 
de EL Wieniaw&ki; 23.00 Muzică 
ușoară ascultată mereu cu plăcere: 
24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 0.05 Me
lodiile nopții; 2,55-3,00 ULTIMELE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
36 mal

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Juana Gallo; Republic»; Un m«rtes 
în oraș; LONEA — Minerul : Cele patru Zile ale orașului Neapole; ■ No
iembrie : Procesul alb; ANINOASA : Parcarea interzisă; PAROȘENt ■ Da
cii; VULCAN: Golgota; LUPENI — Cultural: Omul ca** Ln u«< p* 
Liberty Valance.
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VIZITA DELEGAȚIEI C.C. AL P.C.R. 
ÎN R. P. UNGARA

(Urmare din pag. 1)

al R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit con
ducătorilor de partid și de stat bu
chete de flori.

★
. La sosire, pe aeroportul Ferihegy 

din Budapesta, membrii delegației 
au fost întîmpinați de tovarășii 
Janos Kadar, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Jeno 
Fock, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc, Antal Apro, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al guver
nului revoluționar muncitoresc ță

rănesc, Zoltan Komocsin, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., dr. Miklos Ajtai, membru 
al guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc, Karoly Nemeth, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Bu
dapesta, Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, dr. 
Gyorgy Csanadi, ministrul transpor
turilor și comunicațiilor, Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Dumitru Turcus, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta și membrii 
ambasadei. Un grup de pionieri 
au oferit oaspeților buchete de 
flori.

(Agerpres)

Convorbiri sovieto-engleze
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Moscova au început miercuri con
vorbirile dintre Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
UiR.S.S., și George Brown, minis
trul afacerilor externe al Marii 
Britanii. A avut loc un schimb de 
păreri în unele probleme interna
ționale de interes comun, precum

și în unele probleme ale relațiilor 
sovieto-britanice.

In aceeași zi, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., l-a primit pe George 
Brown, cu care a avut o convor
bire. Agenția TASS menționează că 
au fost discutate probleme intere- 
sînd cele două părți.

Pentru încetarea 
războiului din Vietnam

BERLIN 24 (Agerpres). — Fe- CANBERRA 24 (Agerpres).
derația Democrată Internațio- Continuîndu-și marșul național
nală a Femeilor a trimis pre- pentru încetarea războiului din
ședintelui S.U.A., Lyndon John- Vietnam, mii de locuitori ai
son, o telegramă de protest orașului Melbourne au crga-
împotriva escaladării războiu- nizat miercuri o demonstrație
lui agresiv pe care îl duc Sta- împotriva agresiunii americane
tele Unite în Vietnam. F.D.I.F., din Vietnam. Ca și la Sydney,
se spune în telegramă, cere re- manifestația din capitala statu-
tragerea imediată a trupelor lui Victoria s-a încheiat cu un
S.U.A. din zona demilitarizată miting de masă, la care nume-
și încetarea tuturor operațiu- roși vorbitori au condamnat
nilor militare pe care le des- participarea Australiei la răz-
fășoară Statele Unite în Viet- boiul dus de S.U.A. în Viet
nam. nam.

O manevră care ascunde 
multe pericole

Un purtător de cuvînt al Fron
tului de Eliberare a Sudului ocupat 
al Yemenului (F.L.O.S.Y.) luînd cu- 
vîntul la postul de radio Taez, a 
respins o propunere a noului înalt 
comisar britanic în Aden, Humphrey 
Trevelyan, cu privire la organizarea
unei reuniuni a tuturor grupărilor 
politice din Arabia de sud. Oferta 
lui Humphrey, a declarat purtăto
rul de cuvînt al F.L.O.S.Y., consti
tuie o sfidare a rezoluțiilor Orga
nizațiilor Națiunilor Unite și, în a- 
celași timp, o manevră care ascun
de multe pericole. F.L.O.S.Y. — a 
spus el — va continua lupta arma
tă în scopul eliberării teritoriilor 
stid-arabice de sub dominația colo
nială a Marii Britanii.

Vizita tovarășului Corneliu Mănescu 
în Pakistan

GARACI 24. — Trimisul special 
Agerpres, F. Țuiu, transmite: Mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, care se află într-o vizită 
oficială în Pakistan, a avut marți 
la Dahore o întrevedere cu gene
ralul Mohammed Musa, guvernato
rul provinciei Pakistanul de vest. 
După-amiază, C. Mănescu și per
soanele care îl însoțesc au vizitat 
sediul Comitetului pentru ape și e- 
nergie, precum și monumentele is
torice ale orașului Lahore; fortul, 
vestita moschee Badshahi, mormîn-

tul împăratului Jehangir și grădi
nile Shalimar, zidite în timpul im
periului mongol, cu patru secole 
în urmă.

Guvernatorul provinciei Pakista
nul de vest, generalul Mohammed 
Musa, a oferit seara un dineu în 
cinstea ministrului român. Au par
ticipat miniștri, și alți membri ai 
guvernului provinciei Pakistanul 
de vest, precum și Mihai Magheru, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Pakistan.

Miercuri dimineață, Corneliu Mă
nescu a plecat la Rawalpindi.

PREZENTE
ROMANEȘTI

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
In aula primăriei orașului fin
landez Oulu a avut loc verni
sajul expoziției „Peisaje și ti
puri din Republica Socialistă , 
România", organizată de aso
ciația de prietenie Finlanda- 
România cu sprijinul I.R.R.C.S.

La vernisaj au rostit cuvîn- 
tări Arvo Heino, primarul o- 
rașului, care a deschis festivi
tatea și Vasile Stoian, secretar 
II al Ambasadei Republicii So
cialiste România ia Helsinki.

Agențiile de presă anunță că si
tuația din Orientul Apropiat con
tinuă să fie încordată. Ziarul egip
tean „Al Ahram" arată că după 
închiderea Golfului Akaba vaselor 
izraeliene, autoritățile R.A.U. au e- 
mis un decret prin care se stabi
lește o zonă vamală în această 
regiune. Același ziar informează că 
la intrarea golfului Akaba patru
lează vase militare ale R.A.U. și 
au fost plantate mine. După cum 
transmite agenția Reuter, Parlamen
tul izraelian s-a întrunit pentru a 
dezbate situația creată în Golful 
Akaba și strîmtoarea Tiran. Agen
ția Associated Press anunță că în 
Izrael au fost date instrucțiuni 
pentru a preveni eventuale raiduri 
aeriene.

In capitala R.A.U. au continuat 
miercuri contactele diplomatice în
tre U Thant, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, și o- 
ficialități ale R.A.U. Miercuri după- 
amiază, U Thant s-a întîlnit cu pre
ședintele R.A.U., Nasser.

Situația din Orientul Apropiat a 
fost luată în discuție în cadrul u- 
nei ședințe a Consiliului de Secu
ritate, reunit la cererea Canadei și 
Danemarcei. Izraelul și Republica 
Arabă Unită, care nu sînt membre 
ale Consiliului de Securitate, au 
cerut să participe la lucrările a- 
cestuia.

Agențiile de presă menționează 
plecarea ministrului de externe al 
Izraelului, Abba Eban, spre New 
York. El a făcut escale la Paris și 
Londra unde a avut convorbiri cu 
oficialități franceze și britanice.

Președintele S.U.A., Johnson, și 
primul ministru al Angliei, Wilson,

ORAȘ ÎN PUSTIU
In centrul pustiului Kîzîl-Kum, în Asia Centrală sovietică, se con

struiește un nou oraș, situat la 250 kilometri de cea mai apropiată sursă 
de apă. Pentru a-i aproviziona cu apă pe viitorii 40 000 locuitori ai ora
șului, care vor lucra la minele de aur din apropiere, se va construi o 
mare conductă prin care vor fi transportate apele rîului Amu Daria. Pen
tru a îndulci climatul de pustiu, arhitecții și constructorii au hotărît 
să amenajeze în viitorul oraș Zarafșan numeroase spații verzi și bazine.

EFECTELE EXPLOZIEI
DE PE PETROLIERUL „CIRCE"

Explozia ce a despicat în două 
petrolierul liberian „Circe", la 60 
km sud de Toulon, s-a produs luni 
seara între orele 21,00-24,00 G.M.T. 
Cele două părți ale vasului nu s-au 
scufundat. Pînă în prezent, din cei 
40 de membri ai echipajului, în ma
joritate de origine greacă a fost gă
sit doar un singur supreviețuitor.

Urmările ciclonului care s*a abătui 
asupra Bir maniei

Un puternic ciclon s-a abătut 
săptămîna trecută asupra Birma- 
niei, cauzînd moartea a cel puțin 
100 de persoane. Pagubele mate
riale s-au cifrat la 10 milioane do
lari. In afara numeroaselor clădiri, 
intemperiile au distrus mari supra
fețe de culturi, precum și canti
tăți importante de rezerve alimen
tare. Vîntul, înregistrînd viteze de

peste 160 km pe oră, a făcut ra
vagii Ia Rangoon, în străvechea ca
pitală Mandalay și în regiunile din 
deltă, distrugînd clădiri și linii de 
comunicații. Datele comunicate la 
Rangoon, menționează că 800 de 
sate au fost distruse, iar peste 
100 000 de persoane au rămas fără 
adăpost în cursul unei singure 
nopți.

Veri mai ploioase 
și mai reci

Geologul american Maynard Mil
ler de la Universitatea din Michi
gan, specialist în studiul ghețarilor 
din Alaska, a afirmat că în viitorii 
30-40 de ani verile și iernile, pe cea 
mai mare parte a globului, vor fi 
mai ploioase și mai reci. El a ajuns 
la această concluzie pe baza ob
servațiilor făcute asupra activității 
solare care variază în timp. Miller 
a constatat că ghețarii avansează 
sau se retrag în funcție de această 
variație solară și micul „balet gla- 
ciosolar" se repercutează asupra 
climei.

Din 1915, planeta noastră s-a bu
curat de o intensă activitate solară, 
dar această fază s-a terminat. Pen
tru următorul sfert de veac, Soarele 
„se va odihni", ceea ce înseamnă 
pentru Terra o trecere de la un 
timp „cald și sec" la unul „rece și 
umed" — precizează geologul ame
rican.
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Orientul Apropiat se menține
au făcut declarații exprimînd po
ziția guvernelor lor în legătură cu 
evoluția situației din Orientul A- 
propiat. Un consiliu de miniștri ex
traordinar a avut loc miercuri sea
ra la Londra.

ha rîndul său, guvernul francez, 
întrunit în ședință specială a făcut 
o propunere ca „cele patru mari 
puteri — Anglia, Franța, U.R.S.S. 
și S.U.A. — să acorde o deosebită 
atenție situației din Orientul Apro
piat. Guvernul francez va face de
mersuri pe lîngă cele trei guverne 
în vederea convocării unei confe

rințe care să ia în discuție această 
problemă.

Știrile transmise miercuri seara 
de agențiile de presă occidentale 
menționau că forțele armate ale 
Iordaniei și Arabiei Saudite au fost 
mobilizate. Agenția France Presse 
anunță că trupe ale Arabiei Saudi
te au început să intre în Iordania. 
Pe de altă parte, la Londra, relevă 
agenția France Presse, s-a confir
mat că navele britanice din Medi- 
terană au primit ordinul „de a fi 
pregătite pentru a face față orică- 
rei eventualități". (Agerpres)

Declarația guvernului 
Uniunii Sovietice

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Gu
vernul Uniunii Sovietice a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu evenimentele din Orientul Apro
piat în care se arată că aici s-a 
creat o situație care stîrnește ne
liniște pentru interesele păcii și 
securității internaționale.

Guvernul sovietic urmărește cu 
atenție evoluția evenimentelor din

Orientul apropiat, pornind de la 
premisa că menținerea păcii și se
curității în această . regiune, aflată 
în imediata apropiere a frontiere
lor Uniunii Sovietice, corespunde 
intereselor vitale ale popoarelor 
U.R.S.S. Uniunea Sovietică va face 
tot posibilul pentru a nu permite 
încălcarea păcii și securității în O- 
rientul Apropiat.

KEHHEOÎI FOST Dl „MEI ECHIPE BE SPEEIILISII 
m BZEOioi de nir

NEW ORLEANS 24 
(Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agen
ției Associated Press, 
procurorul, districtului 
Orleans, Jim Garrison, 
a declarat că președin
tele Kennedy a fost a- 
sasinat de „o echipă 
de specialiști în răz
boiul de guerilă", care 
au tras în direcția lui 
din trei puncte sepa
rate. El a adăugat că 
asasinii au folosit 
gloanțe explozive „dum
dum" pentru a înde
părta orice fel de ur
me și a afirmat că Lee 
Harvey Oswald, consi
derat de Comisia War
ren drept asasinul pre
ședintelui Kennedy, „nu 
a tras nici măcar un 
singur foc".

Garrison a subliniat 
că „este evident că

C.I.A. (Serviciul ameri
can de spionaj) cunoaș
te unde se află acești 
oameni, deoarece ei au 
fost angajați ai C.I.A." 
și că în prezent C.I.A. 
depune toate eforturile 
pentru a împiedica ur
mărirea și descoperirea 
asasinilor.

Referindu-se la date
le obținute în cele opt 
luni de cînd întreprin
de ancheta cu privire 
la asasinarea președin
telui Kennedy, procu
rorul Garrison a decla
rat că „președintele a 
fost ucis de un glonte 
tras din fată. Dar nu 
a fost lovit o singură 
dată din fată. A exis
tat o situație de focuri 
încrucișate în care două 
perechi de oameni au 
tras din față — în timp 
ce o altă pereche se

afla în spate". El a a- 
dăugat că în spatele 
fiecărui grup se afla 
parcat cîte un automo
bil, unde se găseau ar
me, după crimă asasi
nii împrăștiindu-se în 
diferite direcții și pă
răsind orașul Dallas. 
Garrison a afirmat că a 
reușit să identifice una 
din persoanele ameste
cate în această opera
ție dar nu știe cu exac
titate felul cum au scă
pat asasinii. Procurorul 
a menționat că, în ba
za anchetei întreprinse 
de el „a devenit tot 
mai evident că nu s-a 
tras (asupra președinte
lui — N. R.) de la e- 
tajul al VI-lea al de
pozitului de cărți din 
Dallas".

întreruperea lucrărilor sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.ll.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a hotărît amîna- 
rea cu un an a Conferinței pentru 
cercetarea și folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, care tre
buia să aibă loc în septembrie 1967. 
Conferința urmează să aibă loc în
tre 14 și 27 august 1968, la Viena. 
Rezoluția prezentată în acest sens 
de 23 de țări, printre care și Ro

mânia, cheamă toate statele să de
pună eforturi pentru a asigura suc
cesul conferinței.

Președintele sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., Abdul 
Rahman Pazhwak, a anunțat că în 
urma consultărilor între participan- 
ții la sesiune și în conformitate cu 
cererea secretarului general U 
Thant, s-a hotărît întreruperea pe 
două săptămîni a lucrărilor.
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