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muncii cu 
leîlsalariat

pe 11
artifi- 
înmă- 

care

Bacău, Florian Dănălache,
11 Ce.iul. ti.l.i, E.'.ULltiV .11

P C.R., ministrul căilor fe-

faldufiîs steagul 
li’ati partidului iși ti ic oloiul 
Veiijțj din toațe colțurile

Blocul acesta, la 
contribuție substai 
adus brigăzii.
Ban Ștefan, Coteț Matei, Dra
in M.n in a L-sil Piî" 
fibai, krbazma .o Dusan, 

7j.qr.ea Nicolae, e penultimul 
din placul pp acest;, fn. Ulti- 
uuil bloc, DȘ, cu 72 aparta
mente se află îti stadiul' de 
răcepțig.-

însemnări 
din 

Uricani

lucrările Conferinței 
misiunilor diplomatice, ale ța- 
sQcialiste acreditați la Bucu
rie e-mmenea pârtii ipa iia- 

români, precum si numeroși 
unoT agenții de

o pauză, lucrărije Cor lie
de tovarăș

tare o 
miialâ au 

comuniștilor

La 
șefii 
rilor 
rești. 
rrști; 
tri-m'ft,' speciali 
presa- si ziare dă peste hotare^ 
irespondenți -permanenți ai presei 
străine la București.

Ședința de miercuri dimineața â. 
Conferinței a fost transmisa la pos
turile noastre de radio si televi
ziunea ■ '

wrt ii Ctoitetului orășenesc Petroșani aî P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
.1 i i iii irrr ii i i.iri'ii'i i.i.ii 11 i lj i i t i i ■ i , i j ~ ' i r ■ i.ii

tiri. Vom intra în ,,ar
hiva'' acestora, : a tim
pului. •.
. Prima g&leriet‘de cer-: 
celarfe, a fost 'deschisă

tovarășii Dumitru Popa, 
supleant al Comitetului 
al CC. al P..C.R., prim

ai Comitetului Corășenesi

Proletari din toate țările uniți-vii I

conduse de tovarășul Clilvu Stoica.
A lo-t apiobut apoi reguiamehtui 

de desfășurare a voniorinței care 
Va avea loc între G -i 8 decembrie

Primit cu •■.ii și Îndelungi aplauze 
a luat cuvîntul TOVARĂSU1 NI
COLAE C.EATJȘESCU secretai ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Roman, care a 
prezentat Raportul cu privire la 
măsurile de perfecționare a cațiclii- 
cerii și planificării economiei na
ționale si la îmbunătățirea organi
zării adminisirativ-leritoriale a Ro
mâniei.

Raportul a fost subliniat îh re
petate rânduri cu puternice aplauze. 
La încheierea expunerii, cei pte- 
zenți au aclamat minute în -sir pen
tru Purlidi.il < ■•m.iiii-t Roman, pen
tru politica sa închiașw cauzei.so
cialismului, înfloririi României so
cialiste, bună-iutn si fericirii po
porului nostru. '

• 5,1 tone de 
mătase și 42,5 
tone sulfură de 
carbon neste

• Depășirea in 
dicelui product! 
vităfii 
1193

regiunii 
maihbru 
C.C. al 
rate.

După 
rinței au fost prezidați 
șui Alexandru Birlădeanu. L

Primit , n aplauze, a luat euvîn- 
tul tovarășul Alcxandt ii Dlăqhici, 
membru al Comitetului ; Executiv, 
ol Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al PiC.R. w

La discuții aii mai luat cuvîntul 
tovarășii Ion Ursu, prorector" al U- 
niversitătii „Babes-Bolyai" din Cluj, 
Dumitru Balălia, prito-șeiretăt al 
Comitetului .regional Ploiești al 
l’.C.R., < nerode Gotunescn, dune
lor genera) al Uzinelor ,,23 August" 
din Capitală, Szasz Domokos, prim- 
secrelar al Comjtetuliii paion'al’Tq. 
S< r lieSi. al Pl R Glie irqhe Unim, 
pnm-secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.CR., Virgil Tro- 
Hh, membru supleant al Comitet u- 
lui Execuții, secretar al C,C. al 
P.C.R -

Lucrările C-tnfenr.tei . .............. .

In dimineața zilei de G decembne, 
în sala mare a Palatului Republicii 
Socialiste România s-au deschis lu
crările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

.Eveniment de mare însemnătate 
în viata partidului și a țării, Con- 
ft-rința va dezbate și aproba docu
mente ale căror prevederi, înteme
iate pe indicațiile și liotărîrile Con
gresului al IX-lea al P.C.R., sînl 
menite să determine un nou și pu
ternic avînt al forțelor de produc
ție, să contribuie la înfăptuirea o- 
bieclivelor fundamentale ale pro
gresului economic, social-politic și 
cultural al întregii țări, corespun
zător sarcinilor și cerințelor etapei 
actuale a dezvoltării noastre so
cialiste. .

Ampla dezbatere publică a do
cumentelor supuse aprobării Con
ferinței a constituit o elocventă 
manifestare a caracterului demo
cratic al orînduirii noaslie, a re- 
flecțat unitatea trainică, de nezdrun
cinat țfintr.- partid și întregul iluș
trii popor, adeziunea deplină, spri
jinul activ al comuniștilor, al tu- 

jpîiiror' oamenilor muncii. Iară d-o- 
..sv.,,, naționalitate, fată de mă- 

rlaboiate de partid, fată de 
p >1 tica internă și externa a parti- 
'd’ul'ui si statului nostru.

Marea sală, sub a cărei cupolă 
au loc manifestări de importanța 
deosebită în viața poporului și pa
triei noastre "Oi ialiste, are aspectul 
caracteristii mariloi evenimente. 
Pe fundalul «Jenei, străjuitlde sțe-- 
ma. Partidului Comunist Român, își 
desfășoară larg 
purpuriu 
patriei.
-tării din cele mai diferite domenii 
ide -activitate,-gt'i aproape 3,000 de 
participanți la Conferință reprezinți 
imaginea sugestivă a întregului 
nostru partid. .< iutreg.ilul iw-illu 
popor.

Ora 9, La sosirea. în sală, condu
cătorii partidului sînt salutați de 
asistentă cu îndelungi aplauze și 
ovații.
'Tn prezidiul Conferinței iau loc 

tovaiășii : Nicolai- i eau-i-.cu, l’lihu 
Stoica, Ion Gheorglie Maurer, 
Gîjeorcibe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăgliici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghiânu, Petre 
Borilă, -Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Janos Faștekaș, Gheor- 
gll<- Rădiilescu, Le-onft.- Răutu, Va
cile Vilcu, Ștefan Voilec, lorii 
Banc, Petre Blajovicî, Dumitru Co
lin,' Mihai Gere, Petre Lupu, Manea 
Mănescii, Dumitru Popa, Glioorghc 
Stoica, Virgil Troliu Mihai Dal a 
Vasile Paliîineț. ' A

Primit cu puternice aplauze, to
varășul Nicolae C eaușeri u, se< ro
tar generai al C.C. al P.C.R., a 
spus : Din însărcinarea' Comitetului 
Central declar deschise lucrările 
Conferiri tei Naționale a Partidului 
Comunist Român. La lu..raril<- Con
ferinței paitu ipu <a deleg,111 mem 
brii si inembm supieanti ai Comi
tetului Central al Partidului Comu- 

,fiist Român, membrii' Comisiei Cen- 
Jrale de Revizie, precum și’. 1 150 
de, delegați aleși în conferințele 
organizațiilor regionale de partid

Din totalul delegaților aleși I i 
conferințele regionale de partid, 28 
Ia sută sînt muncitori, 15 la sută 
țărani iar 57.1a șută sint ingineri 
ai tehnicieni, profesori și în\'ățăs. 
țuri. oameni de știință, artă și cub 
tpfă, activiști de partid, de stat și

ai organizațiilor de aia h și ob
ștești. s't ‘

De- asemenea, la Conferință parti
cipă 1 63.Î de invitați, reprezentîna 
toate domeniile de activitate din 
țara noastră. La Conlerința Națio
nală a Partidului Comunist Român 
participă un niimăt 'îhsemnat de 
vecnl' militanțl ai mișcării 
rești. ........

Cei prezenți păstrează g: 
moment de reculegere în 
lui Leontin Sălăjan, membru al Co
miți tulul Executiv al C.C al P.C’R., 
Barbă Solomon, membru1 al C.C. gl 
P.C.R., și Marin Florea loh-escu, 
irtembrii al .Comisiei Centrale de 
Revizie, caro au in. etal din viață 
îh perioada de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R,

A fost ales apoi secretariatul 
Conferinței.

Delegații la Conferința au adoptat 
.în unanimitate următoarea ordine- 
de zi :

1. DIRECTIVELE CU PRIVIRE LA 
PERFECȚIONAREA conducerii 
ȘI PLANIFICĂRII ECONOMIEI 
NAȚIONALE, < ORESPl “X7Ă FOR 
CONDIȚIILOR NOII ETAPE DE 
DEZVOLTARE.SOi 1ALISTÂ A RO
MÂNIEI.

, 2. PRINCIPIILE DE BAU A’ff 
1MBUN A LĂȚIRII ORCiANIZĂRII 
AD.MINISTRATIV-TERITORIALE A 
ROMÂNIEI Șl Al F SISTEMATIZĂ
RII I OCALITĂȚIL.OR RURALE
. Lucrările primei ședințe a Con- 
It-rintei Națic>r..de a P.C.R. an fost

...Anul 1952. La conducer-eâ-șan
tierelor de i-onțltuctii de locuințe 
din Valea Jiului s-a prezentat" un 
tîriăree abia împlinise- 1 f ahi- 
Cosma Pelin.

— Silit < n.tf I r fs'.i rf.au 
să lui rez |.< unul din '-.intiei.le 
de construcții din Valea Jiului. De 
atunci au trecut aproape 15 ani,

1 a senini cu ; c utmi i< p nu J 
a'șantierului nr. I . :- ii. un iun 
lucrează,de zor. Este maistrul con
strui tor C<>-na P.1,,i. Ai>L-ccit ni i. 
supra mesei de lucru, c-itriumstul 
Coșma Petru, împreună cn .setul 
șantierului, mg. Ghiță Ionel, iștabi- 
leau ultnnel ■ tn. un p’ ii n ■ n-■ 
Cutarea "lucrărilor i : oli-mțe Ii 
blocul Fi,

lil perimi 13 7. ur . ilul a • < M 
con-.l’ cetirii de pe șantierul I din 
Vulcan au predai 264 apartamente 
asigurînct condiții de reajiiare «fci- 
tegrhl i o pl anului p n i Ij n* J d 
anului si au pre i lit din litnp fron
tul de lucru per.tru anii 15

1 ucrările Conferinței Nutionale a 
P.C.R. a,.i cohUniut* >n eur.sui uupă- 

‘ăBii&ii. i ' Ă"-
La reluarea lucrărilor, ședința a 

n-t cputiLisă de tov.ii.ișul Cieor 
ghe Apostol r

Au început discuțiile la proble- 
1,1-1. . up; m m 1 -I.lin.-.I di i. I :
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu. 1Ț ‘

Primit < -i aplauze a luai cuvântul 
tovarășul Ion Gheorghi Maurer, 
nembi i ai Comitetului Executiv, 
al Prezidiului 7 Permanent al C.C. 
al P.< .R., prt ședințele < onsiliului 
de Miniștri. ' • • ■

In continuarea discuțiilor au luat 
cu\intui 
membru 
Fxecutiv 
sepțdtâr
Bucure ti il P.ț R Iosif Opriș di
rector general al LI mi i onstrui 
toare del mașinf - Rr-riț-â, Ghcor- 
gbe Pețrescu. prini-secretai al Co
mitetului regional Oltenia al P.C.R 
Mihai Mann --m ministrul uidu 
tnei con,tiu culor cl< masitii Ste 
fair Bobos, pre-1 di n tele 'Comitetu
lui Execuție al Sfatului Populat ai

era 
cu luni în urșnă un. schimb 
cunoscut în toâfâ fabrica drept 
cel mai slabă La -acest' schimb

. ■■sți ,-mi Uiicșmiul a 
urcat . L tr pte pe 
scafa dczi'Sltătii sodiaj* 
emsnoniic.-. ' «i-a ‘ mai 
Vohstriut o școală la 
Fiîî/oni, Js-a imnnțat 
iin-stațiotw cit 2^de 
1 .i' un cabinet Ac
he logic,, ---au con- 

'Ă'11'' Di trai cea. 
IMĂ'Șiă muirili coiher- 

il . Număml locui- 
tn ilor 'a crescut con
siderabil. iD la mie*, j 

te, mti exist-au în 
mă Ă» > * ■

Vaieriu COaNDU ...
(Cont pag a 2-a)

măresc. Oamenii se întrec 
țre ei, se ajuta' uhii pe < 
Iar atunci cînd o secție, 
schimb sau 1 un ' tovarăș 
muncă rămîne . în< urmă, 
lalți dau ajutorul necesar 
iasă din itupa'.;. ' , '

Tn secția a doua'filatură 
luni

S 0,8 ia sută 
mai multe fire 
de mătase de 
ealitatea A

Acest succint bilanț 
luni la Făljricș, d.e, fire, 
riale „Viscqza" Lupeni 
nuricheâîă rezultatele cu 
colectivul ‘ faljricii îhtîmpihă 
Uonfennța Naționala a P.C.R,

In țoale secțiile fabricii se 
lucrează cu rîvnă. Zilnic, în 
Ae< are se l i mb, "ze ci de -pe- 
rerln <ie mîiHi se întrepătrund 
cu șuvoaiele nesfîrșite vde' mă'- 
tase. Zeci de priviri se con
topesc cu aparatele și cu fi-

lerj, Un limfe re în sala Pa
latului Republicii, delegatul 
- onstnx toriloi Văii Jiului la. 
t.onfermți Națională a P.C.R. 
.uiți-ipa Iu lucr-iiile .. 'i-, 

rinței, la Vulcan comisia do 
recepție otiim predarea, de 
către t onstruc lor spre bene- 
fipjar a celor 40 de aparla 
mente in biol m t '

Și astăzi în albia Jiu
lui, la intrarea în Uri- 
cani, este o piatră ca
rieare forma unui sfinx, 
erodat de ploi și de 
yîttt. Sță întf-,0 veștlî- 
că neclintire din vre
muri străvechi. Orașul 
deț azi h-âre o mono
grafie ’’ scrisă, numele 
lui nu figurează, îh 
cărți cu filele îiijjălbe- 
nite. Toată viața lui' se 
allă-n cîntecele și'po
veștile bătrînești, în 
realizările făurite dp 
mrinile oamenilor har
nici, Ț șȚ ’ m -

Anul XÎX IN ZIARUL OE AZI:
XXIV. Nr. 5 636

JOi;

• TIMPUL I..IBEÎR Al. STI.J-
DENTI H I. - ; -. ... ... ,t,

fi Știri — noutăți.
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STEAGUL ROȘU

STUDENTULUI
ildrmare clin

valorii

zaharoase

actualelor o-

cornute

Hidro-termoficarea naturală 
a orașelor și satelor din Pamir

Trei noi unități 
meșteșugărești

au Ut 
lucrări

• sîht 
fi de

mobilizatori.
in

(U' mai < n pag. I)

modului în care studentul 
să-și petreacă timpul liber, 
ce va fi părăsit băncile ta 
studentul devenit inginer,

Foto : Gh. D14MB

în
Străbatem 
șeful mi- 
mi itine 
prin in- 

gazdei, 
cu ana- 
realizăi i,

I < ste

Prima Încercare ti uutoritâ 
tilrir indiene dea dec/aja slră 
zile din Delhi de cornute, 
se plimbă nesting hei ite, 
piedici.'ld circulația, l 
relatează Prance Pre 
timet chid cowboii municipal, 
an intrai in acțiune pentru .

dc pc sirâ- 
cartiere ar-.

.se de.sfoțouo 
trec '■ 

„neutre.! 
insa cm: 
saci au

mu lovitură
naturii
<-au nu
Primul 6Bi care a pus 
cu căldură‘ hărnicia la 
temelia construcțiilor a 
fost maistrul Felechi 
Clavrilă. Primul copil

infr-u , țarc
n mi.-.',-)»:--- 

au tn- 
iiuii'i'.dii-n- 

d populației 
vaci-

nu 
oid >• 

și unii 
Lăptarii

em tură se 
’< de ț/radt Celsius

< ;> , i â Hi I. - 
: >:< la ■ m ir.e al-

i. , u deja să

MIHAI A. POPESCU
asistent,

Institutul de mine Petroșani

; cadrul i rnicrocomploK111 ui 
Petroșani Este vorba de 

atelier de reparat stilouri. 
ai< i ;e pot încărca cu

în țară. De aceețs 
literatură, inodola- 
morale ale omului, 
citirea eu ptecădo- 

cap dopei 4 >• literaturii lini 
Să citim

și străini.

Prance
' cowboii 
in acțiune 

expulza animalele
vechile
unde 

intens comerț, 
adoptat o 

Atunci

(Mihai și I iau > 
xi < iuta t prime i 
miniere. Acum 
pensionari Ar 
cuviință M-l -/. amintim 
-i pe (>rj.i,.| I • ■ rm. h t 
pensionar, fost secretar 
di pai tid la a < a t 
exploatare îtl perioada 
anilor 1952-1957. , Mun
ca oamenilor l.<

In R.S.S. I'adjicii a iosi ela
borat proiectul urnii sistem 
unic de 
orașelor 
ai căror 
lie pe 
căldura 
termala 
ba/epvză 
rțlor efectuate 
zcnl, care s-au 
co per ir ca unui

li-xtili-.il i> 
" I.upeni

Conferința Națională a 
este o dovadaconcl.t-

I o. coc ii parilor 'nestui 
pentru ridicarea acti.-. 

vitiitii economice a întreprin
derii la nivelul 
ffiilente,

mai trebui să meargă la Pe
troșani sau la Vulcan pentru 
a-și repara aparatele de ra
dio, televizoarele sau i cașu
rile. In localitatea lor au fost 
deschise doua imitați ale co- 
operației meșteșugărești în a- 
< est ■ scop r . un atsîitt de i țe* 
paratii pentru tadio si televi
zoare J altul d ceasornic iirie.

A tre ia un tat a luat fi rițfl 
în 
din 
un 
Tot 
pastă, tocurile rezervoare.

lunci e mati rializa ’l 
azi. Iată <rașul! Cum 
aiată astăzi!1' se entu- 
ziasm el > ’-am năs
cut în ziua etnd la U- 
ricaui a-, îl eput >ri- 
mele lucrări trec înd 
iumelr ... estei locali
tăți îiitr-o eră nouă.

zile din 
capitalei, 
cel mai 
lori, au 
tale ironică 
un număr dc 20 ele

că ușoară i foii Ic c . dat igflc 
it uzii u desăvîrșir < el s mai b in 
lucrări ale maeștrilor muzicii culte 
universale.

Prin profunzi nea șt It tensitatga 
. itîmehtelor exprimate simt niil 

iui - tiu,wen. < >m< .-11 Iul Ba'
operele lui ’’ agi eî și Moz< rt, avîn- 
tatel ■ icordu i loplniede toate re
prezintă un uriaș izvor spiritual ce 

i pit si s i': face etea d frame 
a unei lumi întiegi

Al doilea e<te criteriul economiei
temporale,

Toat ' ti u. tea extra ini ....... a
ră a stu 1 i tilui ti ibuil i fie st b- 
. rdonată ecou miei de timp Vom 
ac )rda timpul ' o fclosi ? ■ ibzui
tă pentru a-1 densifiCc a-1 explbata 
la maximum fără a neglija m >men- 
tele de dec ane tare tbs ilut n -co
șare în viăta ui dertlă trop limit

stantin și Bucuresc,; 
Viprel, oameni de prin 
părțile;' Igctlluî . care se; 
ocupau ■ cu, păștol;iti.il, 
iar azt , ’șîht Ctnaiștri 
mineri;

‘Cusute cu amici si 
mătase, costumele noas
tre naționale au o nu
anță vie de irumusc-țe. 
Un grup do 20 de eleve 
ale Liceului din L'rivani, 
sub îndrumarea .. proi. 
Drăghici Emilia au con
stituit un cete, al,mîini- 
icr îndeminatice - und< 
au început -strădaniil: 
pentru a iijtra jh. pose
sia tainelor acvilei fri,-. 
moașe și utile 
pări. Iată un aspect îț'< 
la o oră de lucril. ■ ‘

Cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă, O. C. L, I Aiinieiita- 
ta Petroșani a luat inițiati
va deschiderii uttor ' expoziții 
de produse zaharoase cu vîn- 
zar în mai multi unități ale 

■ . ifâțil - aii Jiu
lui Au fost deja deschise trei 
expoziții de acest fel în Com
plexul • imercial din cartierul 
Livezeni și în unitățile ali
mentare nr. 8 și nr. 15 din Pe
troșani. Intre 22—31 decembrie 
vor îi deschis alt asemenea 
expoz ții în unitățile alimenta 
re nr 12, 15 și 18 Petroșani șl 
nr. 68, 61 și 77 Lupani.

Sînt și vor fi eXpu « sorti
mente • ambalate și pream- 
balate — ca: zahăr, ciocolată, 
bi (

t s-e nă cut ' țr-o 
a ;ă n uă a tost 1 t

■ I Eva, , stă t
de 14 ani Istăzi . ti-
i il își •• rint * <
zii a, cînd » ■ enît p 1- 
im piuiui .. m

...Cei doi si ptuagi -
: ai ■ frații I doran

li Cliîi
. „Vi-.cic/.a1

\ ața economică 
orașului gravitează 
jurul minei, 
împreuna iu 
nei Uric ani 
rariu simpli, 
pirită. Vocea 
care explica 
bilitate noile 
se suprapunea 
zgomotul mașinilor, 
•Spuse de el, ciirele a- 
ve<iu e ciiminit.î peezie 
și rezonanță căci azi 
bucuria izbînzii este- 
înzecită. Părea îndră
gostit d<- teal. . la 1-1 
<a de familia lui. A:u 
vrut să avem o discu
ții și cu c< i care iu 
dat cu .-.ni in urii:., i.i'i- 

vitre.; • 1 
și cu cei i are 
scut în acej an. 
ofn care

cm 
im- 

eșuăt, 
s.se. zi ■

ip’iih
■ hidro-le.' nioiicarc a 

și sutelor din 1‘umii. 
locuitori urmează să 

,viitor (iii nienlaț i Cfi 
provenilâ din apele 

subterane. Proiectul se 
pe rezultatul cercctă- 

p'ină in pre- 
soldat cu des- 

nwre număr dc

Circulă printre student! id-ea <-.‘i 
un ur.i< mic de provincie precum 
Petroșani, nu e-te propriu unei iu- 
li', it.iti iiilturalo, <\i nu există posi
bilități lie Hist re,clic etc. Nimic mai 
nls. Ni trebuii -ă

poate să dea sludenlului marele 
or-ș esli mai puțin d>-< il poale să-și 
dea sie insiisi studenlul, Allimlu-n.' 
în pros incie să facem tot ce putem 
pentru r, ,nalntar<- iutr-bu luai,, ra
pidă.

\1 i.cih'u i-ste irilerllil .1 ■<*< liv 
J i-care e.m are o m.iimit.î ilrui tm;; 
psihică aicctelor. \r -i. ■■. l i
ră: diferă de la individ la individ. 
Ea ește condiționată de educație, de 
mediul în care a trăit individul, de 
ciinbștințeli acumulat de-a lungul 

fiii > , de exp jrienț le i ieții Un 
film la cari t n stude tt se < ntuzias- 
mează , * altul 1-ar putea plictisi. 
O cărțe eițită cu nesaț de :>•. stu
dent poate I. zi sentimente con
trarii în ritul Pentru unii contac
tul cu muzica lui Purcell poate *• 
nespus de jreoi rbosito !n acest 
caz audiția unt i dis< nu și m ații - 
ge scop-.i nu ar destinde mult 
refacerea energiei pervoase, ai fi 
dificilă tin film <;r la cat■ ie ■> e

at plictisit s iu le gi s t ni t, 
va reface forței intelect a , ci din 

ntr 1 »-ar m c - ora E te > e sat așc - 
dar să-ți < noști proj i persoană 

• ■ relul de • țelei < și de ti ire 
î ;i . ,i , t lege i - (ite
rate, muzicalo, care să-ti creeze 
fondul ah'ctiv in stare, să-ți refa
că tortele intelectuale și să-ți îm
bogățească turioștințele predate pe 
u'n fundament etic trainic, caro să 
ducă la creșterea puterii tale do în- 
țelegere, de pătrundere, să-ți dez
volte în mod pozitiv gîndireii A- 
ceste.i sînt deci, principiile care — 
după părerea mea ...  stau In baza
alegerii 
tiebuie 
O dată 
euitătii, 
nu trebuie să uito că o cultură trai- 
i.i< ă se tormează după ani îndelim 
gați de muncă susținută.

O dată duse la bun sfîrșit obliga-, 
țiile profesionale, în fața studentu
lui se ridică dilema folosirii timpu
lui liber. Nu o data lipsa de discer- 
nămînl în alegerea activităților în 
timpul liber a dus la irosirea, în 
ocupații nesemnificative, a acestui 
prețios buget <'» timp Există nenu
mărate moduri i’m ,i petrece limp.: 
liber Literatură, muzică, spoit, cx 
cursii, cinematografe, teatre ețr.

< :un s.i alegi, c- sa alegi '
Consider că principalele criterii 

după ca ? trebuie să 
stud nti 1 în olc u 
ber sînt următoarele : 
’ Primul' este criteriul 
luăm, de pildă,. literatura beletris
tica . căreia negieșit i se va .-.corda 
o parte a bugetului de timp. De-a 
lungul secolelor a fost editat un 
humăi iniens de lucrări literare Nu
mărul titlurilor noi crești conținuu.
Ar fi imposibil d > citit toati luci ările 
beletristici < are sc tipăresi turnai în- 
tr-un an 11 n< i 
instruirea ■ prin 
rea trăsăturilor 
modefn, impune 
re 
versâle. Să citim operele clasicilor 
r< m ni și st in St tim pe B ii- 
zac, Zola Aflatele I rație dar si pe 
Jdgg I oi. ' lari I vv sin i il« m n ,• 
way Să citim monumentalul ,Fâust" 
al lui Goeth< ■ >d . JO de mi
1 nuncă într uupt și fresce 
socială a lui fthâmas Mmm ,,Casa 
Budenbrok", dar și capodoperele lui 
Tolstoi, Dostoievski Gogol, '><’ nc 
f ic or n în r >alltt > » li n< a 1 < 
urmărind lucrările scriitorilor mo- 
deriii Șolohov și Zaharia Stancu, 
Labiș și Diirrenmatt. Să evităm li
teratura de duzină,, romanele poli
țiste și de -aventuri, de slabă- calita
te, a căror viață durează o zl . șl 
cart iat ne îmboqațes
cti i <■■> ■ izord ' piiitual Să luăm

încercare eșuată de a dega ja 
orașul Delhi de

■' .'IU ■ |l ■ tl .In . M .............. .
ăb e iț< ten <>t \ al luci . <ii 
slabă r alitate, indisciplina. 
Tr<-b<:i-.. readus pe calea cea 
b.iu.i, :Un ./maiștrii-, din .secție/ 
com:unișțiiLț,jșpaș Marin Liie- 
ud -..i-i in- im r. iHnr.t.! ,m 
conducerea schimbului respec
tiv. A renunțat, riu fără păre- 
t de ău, la - bimb său —- 
un colectiv fruntaș pe fabri. 
<’d. Im ii'.'il uimi,
I.- Mmim.i,. .mi , . pr..|.:,,,. , d.
menii nu - • prea înțelegeau 
intre ei, se certau.- Ce au de 
'I' ll, till' i.............. j ,. i, ,; ?
Acestea au f< t p jitre.
b-i'i iți care; maistrul; Isjiăs a 

ăti-tat i a ,1 ui
Tot timpul in ,, ț , p m;,, 

j'-.im-:,'. .: ,il!,;| ,l. im.i..
P •’ ic i ■ 'el ,i. -ii rlis-
c utat i in nc tori 1 ore
greutățile din ecț b-spre
căile de rei diete s aceste 
Oamenii l-au înțel lat oi 
c sre ai < îitinua nem -ti \ a 
teii ■ ii isciplina îi serviciu 
au ’ ist pi și în disc uția ci - 
tivului Rînd , • tînd lucr rile 
au • u epi t s • îndi ptc. A- 
cum- -acest și-uimi), se ‘niiihgfă: 
prir.tre CI le ft mtaș ‘s-

i- . S< hin bai ea ăcc ast i in 
bind , . >d i datot ită mai - 
Iriibi' L.|..,,. pr.-.-iim -i ■ < ■!. u- 
lalți c miuniști din < , ție Co- 
niriniștif Șîrbti .Nicolae,/ Tașfcăii 
Petru, Stoica Traian, Ștefan 
Nicolae, Șnmănescu Gheorghe,. 
Siti’O Carol, Alexandru Ilina,. 
Birceanu Elisabeta, Hanță Aria, 
Bălosu Lucretia. Covaci Maria, 
Buc'.n Elisabeth și alții din. sec
țiile preparare chimică și :ff-, 
nisai textil sînt 
înll.ii ărati ai colectivelor 
caro lucrează In realizarea 
mică a sarcinilor de plan, 
zuHalele lor, ca de altfel 
tuturor iiierhtorilor din !'■ 
că, siut cimouimte,

Bilanțul
de la-
saiut.-i
P.C.R. 
dc-ntă 
cote oliv

drept exemplu producțiile cinemato- 
.iCilti<-<>. Trebuie -.,i -Iii M .ilegi din 
programul de filme pe cele cu o ți 
. ut i moiul.i cb-OT.-int.i. de la < are 
i.-sinil -i rello' ti-.'i indolumi miupr-i 
- ..Ilțilliltllllli d.- idei ,lUmuliu.ctli..t 
d( cineaști. , . -

Șu .irun.mil .- privire usuor.i tim
pi iui dedicat audierii muzicii

E bine cunoscut îațtțul că niulți 
-tmbmii m.iid.i un timp coiisid. 'ubil 
..mdimii hmi-ii-ir -i di''-.:ril"r ;rm-

fost • istrins,
■ ■ riu vcr i

miP- :■ ,;iu-ii rm-
. .f- edit •*' ‘i ător 
In libertate. Rei' 
de ct p rmi - < • oct ai »a 
Zo -o p< st ăzi raș. i 
are nui > u o au ă de 
sentimental-rol ip io-,, c.r : 
le ordin „practi.
mbulai / ît isc i te m > 
omod să mim vac pdrit . • 

ușa umpărâtoi ilui, ecîl să 
i are bidoai ele . . .‘o. te.

, ,, , rma e ■ alt ■ îj -- c irs ir .
■ t rabat i subsolul o imor zone 
ten >o . .la' . -i . ■ '•■

< ii i Re< . > "i , r. pi .
><•■/<- capitalei tadl '■ Dușanbe, 
u f<ist d( pe' ' un i" <>r tt ’■ 
mal, a cărui 
ridică la
Stațiunea 
Qbicjarm, 
tiiudine,

iiie alimentată cu căldură

Orașul are xzi o per - 
sonalilăte noua la tel

■ ca și coie(alte mași- 
o..- Valea Jiului și >e 
definește pe planșetele 
proieciatițiicir. Aici 
află acuni; în construes 
ție ■ i. bl< cu 120 d ! 
gal mi - un complex 
mh stric '. ■ " pîi ă a 

sfîrșitt 1 cin laiului s 
vor o șii îi t >s,.' 520
<1.- <ipm t.i:m -ut'-.
loan a lucr tril . st va

• cifra la 29 triilio ine 
lei. Iu 1970 mina Uri- 
eaiii . a da 11 . .-m .< 1 
nații ile 800 000 ton
< ărbuni; u ' " 000 
inai ir 1 It dei it în 1965

Cotei rașnlui sînt 
astă i ' altei El > sînt 
însci. pe 11 o ■>.' pi( iul 
noilor c-o stri ții, an- 

,, cora în timp ridi ate
» prin forța brațelor și 

; a mintii dam ■ Hor.

t

irun.mil


STEAGUL ROȘIT

.Plevna

Intr-un parchet al exploatării forestiere Răscoala

8 decembrie

aceeași 
a cec-a.U 
gheată)

Foto: ISI.. Molddveanu

Unor sto
ile mă* 

pentru ca activi," 
să se poată di’jiă- 
ritmic, fără stag- 
în toată perioada

’sar S® 
or- 

fnitiativh Tiu n din 
„ ac est 1 ic ru k ade-

aparținînd 
a contri- 

șoferi-

nută, tei 44 de inovatbri pe
tri leni aii adus în acest an 
îțitrefJrinderii economii în 
valoare . de 52 420 lei. Prin
tre::, cei mai activi inovatori 
șe numără comuniștii Horga 
Ion, ing. C liiaburu \ ictor, 
Florescu Ion, Marcu Ion, Kiss 
Li vi u, Metes Cornel, Zuba 
Ion și multi alții.

și uil.i sa respecte 
ta-

Pietonii se 
circulația' 
pe șose
le poate 

ori viața.

-Cele mai multe accidente; 
de circulație se produc din 
cauza neatenției si a neres- 
pectarii unor reguli elemen
tare de circulație atît din 
partea șoferilor cit și a pie
tonilor. Din 
junge mai 
nație, de a 
pede unele 
nii

. șantiere , Petroșani.1 
calitățile sale profe- 
-ținuta sa moral®, el' 
ales delegatul eon

ii, pc 
iprtnsă 

centrala și 
Păreșeni au 
5 cazuri ch

ior de pe cele două mașini, 
cii toate că două panouri a- 
vertizeazâ că drumul este a- 
hmecps.

Neatenția a trei călă
toare a făcut ca autobuzul 
local L.upehi — Pardșeni să: 
derapeze în stația din drep
tul cinematografului Paroșeni 
si să le proiecteze în canalul 
din. apropiere. Din fericire nu 
s-a înlimplat nimic grav.

Atenție, șoferi și pietoni !

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Subteranul ; Republica : pasărea 
PlionlX; LONEA - Minerul : Frerich 
Can-Can ; 7 Noiembrie : Fantomele 
se grăbesc; ANINOASA : Anunț 
matrimonial; VULCAN : Dr, Prălo- 
riîiș ; LUPENI — Cultural: Un idiot 
îa ParisBĂRBĂTENI : Omul din 
Rid. ■

, Curiozitatea mi-a îndreptat 
joia

■ din - Vulcan.
toca clubului unde.

,CU sute de'cărți rtoi,
nici solicitau
Elena cărțile , preferate., in 
sală, .'cea de șah și biliard.

, matie mare. Toate mesele 
cupăto. Totljî în ordine' 
dinspre sala de dans, au 
Triaturile unei melodii de 

W-am

Pagini nepien- 
&ăritgii:ile.
pâr fii a ti-a 

orchestrei fim-

Teleglob, Emisiune- de c< 
lorii geografice.: Mali,
Melodii... melodii Giizica u 
șoctră romaneasca.
Die la Giotto ta Urâftcușl,
Telejurnalul de noapte, 
Itichiderea emisiunii. 1

dorința de a a- 
repedo la desti- 
rezolvă mai re- 
probleme, oame- 

se grăbesc. Șoferii sc

i 2 r .U ' ' mdar’rmare din pag. I): ■ ■ SWph.
I.a realizările ......................b-

liiiut-e îH < ■instructorii șantu-- 
riiiui din Vulcan a contribuit, 
si maistrul Cosma Petru, se
cretatul organizației de pal
lid. I >. 11. .1 it,. ... til il.ilii p.- ■ a 
re o odtulasgăfă. modului în 
care si ocupă de organiza
rea Iu. tulul pe șantier, se
cretarul organizației de bază 

mai irul < osmă Petru ■ 
și-a cîștigat încrederea în
tregului cglectiv. ,

Este suficient sa ar.it.im i.ă 
din arini' 1,960 cînd a absol
vit școala tehnică de maiștri 
constructori, comunistul Cos- 
îlia Petru gnu a precupețit 
nici Un efort pentru îndepli-

dar căreia nimeni nu Se stră
duiește -,a-i rodin a gradul 
<lo periclitate asupra auto
vehiculelor ș) chiar asupra 
pietonilor. :ș,WV ,: t șg.

Luni ( hi i.c iubite intre 
.i .lc 9 II pe pot li.mea de 

Wire termo- 
cinematograful 

fost înregistrate 
derapaj, care au

ușoa-
16,45 Mic concert folcloric;

17,40 
____ 1 ; 18,00 BULE- 
18,03 Cronica econo-

13,50 
19,00 RADÎ0GA-
19,30 O melodie 

pe adresa dv. ; 20,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 20,03 Radio-magazin sportiv; 
20,15 Melodii românești ; 20,00 Con
curs cu public ; 21,00 Revista cînte- 
celor ; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic ; 22,20 Cîntă
Lia Cristescu ; 22,30 MOMENT POE
TIC; 22,35 Muzică de dans; 24,00 
BULFTIN DE ȘTIRI, 0 05 Melodiile 
nopții ; 2,55—3,00 BULETIN DE
ȘTIRI

Marin, dulgherului Caplescu 
'Nicolac, tinichigiului Căples- 
cii loan și fierarului betoiiișt 
Nisloi Nicolae. Toți la un 
le., în decursul celor aproa
pe 15 ani de cînd lucrează 
in Valea Jiului-au reușit s'ă 
- 'li ■ • lucrări, ecliivaL nte 

-cu planul- pe doi ani al în
tregului șantier.

Pe bună dreptate maistrul 
consli c.ctor Cosma Petru este 
iubit si apreciat de întregul 

.colectiv de muncă al uriipu-, 
lui de
Pentin 

.șionaleî-
a fost
stnictorilor din Valea Jiului 
la < onferiîifa Națională a 
P.C R. Este o cinste pe care 

*b merită pe deplin. . d e

.grăbesc 
unele reguli de circulații 
blițe indicatoare. 1 
grăbesc întind eă' 
este foarte, ihtensă 
lele noastre, și ca 
primejdui de multe 
Bineînțeles, referirile'vizează 
doar pe unii suferi și pietoni.

Sezonul în care i:< aflăm 
— al ploilor — și cel rare 
urniea/.u -- al poleiului si ză
pezii — îngreunează sj mai 
mult' circulația, generează și 
mai multe accidente. De a- 
ceea tiebuie circulat cu 
vehiculele sau pe jos cu 
maximum de atenție.

In rîndiirile de ,,mai |or, 
vom ș reiata cîteva cazuri de. 
accidente — din ferici) e u- 
șoare - - < auzate de o por
țiune de drum accidentat

N-am știut di existența ei". Al 
treilea iii-a luat tare': „Ce să caut 
acolo? Tu ai fost? Dar a știu că nu 
gusesi: uimii , mm bine ma rli.i la 
„Șiretul", E mai „elegant", lela și 
alte Mspuilăiiri „Cînd, 'tare joie, 
n-am știut ninliCf! O dată în an și 
nici a'țiirtci jțu Se știe','. „De .fiecare 
data găsim sala în întuneric. Noi 
terminăm cursurile la ota nouă oar 
■vrem șă dansăm, si nbi (trei vitalis
te)". Cu această ocazie le-am între
bat pe cele tiei serali-te de ce la 
joile de- tineret vin mai puține- tete 
decît băieți ? Răspunsul lor : „I.a bal 
sîțitem iiivlțate, venin) cu patiefte- 
rii. Cum reuniunile nu se țin orga
nizat ori nir sînt' anunțate la'timp, 
bineînțeles că nu sîntem invitate. Și 
nu-i învinuim pe băieți. Cin-I mer
gem singure, a\ em .bucuria" de a fi 
schimbate în timpul dansului de 2—

r i decembrie

18,00 La ordinea zilei... Organiza-' 
rea științifica a producției și 
<i nimicii.

18.30 Studioul pionierilor,
10,00 Mult, e dulce șl frumoasă. L- 

misiiine de limbă română.
10.30 Telejurnalul de seară
10,58 liuletinul meteorologic.
30,00 Izvoare de frilrnos,t Expoziția 

de ctrlă p'ipulcwă si denotai,^. 
\ a de la llrasov.

20,2{> Pagini ■ de vitejie
' 1877—1067". ș

20.30 Studioul mic.
lai re de f. I,

21 ;()(> Transmisiunea
a Concertului
fonice a Hadiotelevlziunii,

iălâ

fâmre alo uzinei. Aceste -do* 
răpări." puteau fi evitate dacă 
nisfțikil amestecat cu sare eră' 
împrăștiat pe șosea și im sta 
îh grămezi pe marginea sa. 
Dai i ine s-o Iacă,,?

In altă zi, pe 
porțiune de șosea, din 
cauză, (pojghița de 
autobuzul cu nr. 31 HD 3 482 
de. Petroșani Uricani a 
fost tamponat și deteriorat 
do-către furgoneta cu nr. 
31 HD 2 445 
l.R.E.U. La ciocnire 
huit însă și neatenția

3' ori. Se crează apoi o atmosferă... 
Și apoi, dăns șt numai dans, nimic 
altceva. Dar, atunci cînd organiza
torii mai vin în timpul dansului cu 
ceva „surprize", toate au aceleași 
poante. De ăceea unii sn plictisesc 
si e\ ită foile de tlm-ret,

Cîțiva tineri au făcut unele pro
puneri,: pentru organizarea reuniu
nilor, propuneri care lg rodăm mai 
jos ; Fiecare reuniilm- poale avea 
un crainic care să invite la cians ti
nerii, să anunțe melodia, să prezin
te ochestia; în timpul pauzelor 
dintre melodii se pol organiza con
cursuri fulger cu, bilețele răspîndi- 
te în prealabil in sală, la tineri, care 
apoi șă ho sirîîjșe, iar < ele mai bune 
răspunsuri să “fie premiat..

De asemenea, pentru stimularea 
cglor , ce vin . îmbrăeati ordonat, se 
pot iniția concursuri care di de- 
semneze cîstiqătorii.’Tot .așa pot fi 
desemnați cel mai buni -dansatori, 
cei mai politicoși băieți..

Dar pentru ea toate accvtea 
organizeze este nevoie de spirit 
cratiișatarie și i 
Vulcan aștomiti 
r urat, cam de muil ' time '

Imling IĂCOB
, • j-' . Vulcan

—

. Colec tiv UI - de munci
tori și tehnicieni al în
treprinderii lores î’igi e 
Petroșani a obținut suc
cese' meritorii in activi
tatea Iui, reușind ;ă rea- 
lmeZt. al. mile de plan 
pe 1'1 luni la producția 
globală în proporție de 
100,64 la utâ, lai la 
producția maihi îri pro
porție de lOpjȘl la sută. 
.Ai eu la o prfmo < a pla- 
miIV pe în ti eg ui <m, la 
producția gîobqlît să a- 
jungă la un Indite de

slamentuliii de la r. țih de 
întoarcere a cablului fără 
fine de la liilia normală". 

’„Dispoziliv penii u <'<>nfe'’tio- 
i iar ca cupelor la elevatgrb 1 
de deșeuri din secția briche- 
taj", „Elevator pentru încăr
carea cărbunilor rezultați id, 
urmă ’ probelor" etc.

Depunîncl o muncă susți-

nirea exemplară a Sarcinilor 
re., le a pnnțit. De cțnd Iu» 
. i. aifi m V alea .bulin, echi
pele . otltili-o <ie maistrul 
Cosma Petru au predat pînă 
in prezent un număr de 610 
apartamente, f ,
. .$i iu aeti> itate«...»b'iească, 
■omiinistnl Cosma Petru este 
același om ha'rnîc și con
știent de -importanța sarcini
lor pe căre le are de rezol
vat. '

Cînd Vorbește despre oa- 
menfi cn care lucrează, mais- 
iiui . ■ i-.i ulii ..;..i, „im-iib- 
amintește cu mândrie de con* 
ți'ibuția pe care; au adus-o e- 
bhîpeld d<> .țhidarl cțMiduse de: 
,m Stefu.i g Mi" i Martin, 
cile ale’ zugravului Drăgu

pașii 
trecuta spre clubul iminc'itoresc 

Am poposit la biblio- 
priiițfe rafturi 
țineri si vîrst- 

bibliotecarei Bota 
cealaltă 
eră ani- 
erau o- 

Deodatâ, 
răzbătut 

tnuzică 
. ușoara \I-api îndreptat și spre a- 
■ ceasta sală. Aici, circa 20 de băieți 

și ueo zece fete lateau tușă, ocu- 
pînd scauncie de pe margine, Am 
aflat că sosiseră și ei de curînd și 
așteptau să șe spargă gheața. Și 
gheața s-a spart... Cîteva perechi 
s-rm avînlat în dans sub privirile 
celor de pe margine. Lîngă r'i patru 

, iifurioși" au făcut Un pdre si sțsjti 
pus pe shaclie. Cei de pe margine 
au dat să se dezbrace de paltoane. 
Dar n-au apucat s-o facă pinâ la ca
păt. Saxofonistul a mai cîntat doua 
note, a lungit-o Re a treia cu sub-

fost crearea la gurile de 
exploatare a 
curi însemnate 
teri al 
latea 
șura 
'flsfri,
de iarnă. Stocurile însu
mează. 25 760 m c letnii 
rotund, rășitwaso, 24,,600 
in & lemn rotimd fag, 
150 800 melu steri lc-nin 
despicat fag, 2 000 bu- 
< ați travel -,e dil. i ite, 250 
mc lemn de celuloză 
fag, 90 rn c lemn cio
plit pentru „doage. - a- 
flate la rampele gurilot 
de exploatare și în lo
curile accesibile mijloa- 
celor de tram pojl

PROGRAM 
DE RADIO

8 decembrie
PROGRAMUL 1: 6,()0--8,25 MU

ZICA Șl ACTUALITĂȚI; 8,25 MO
MENT POETIC; 8,30 I.a microion, 
melodia preletată; 9,30 File de le
gendă ; 9,55 Valsuri și tangouri •
10.10 Curs de limba rusă; 10,30
Dansuri simfonice; 10,48 „Părainl al 
patriei Iubite" — program de cîn- 
tece; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cronica economică; 11,30 Cîn
tă Mihaela Păsărin ; 11,45 Sfatul
medicului ; 12,00 Orchestra de mu
zică populara din Caransebeș,
12.15 BULETIN DE ȘTIRI ; 12,20 Suc- ' 
cese ale muzicii ușoare; 12,45 RA
DIOJURNAL ; 12,55 Intilnire cu me
lodia -populară și interpretul prefe
rat ; 13,30 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară; 14,15 ț 
Dumbrava minunată ; 14,30 Radio- 
publicltate; 14,50 Un cîntec străba
te lumea ; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI;
15.15 COORDONATE CULTURALE; 
15,30 Pagini din opere românești; 
15,45 Muzică ușoară; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport; 16,30 Muzică 
ră
17.10 ÎN SLUJBA PATRIEI 
Caleidoscop muzical 
TIN DE ȘTIRI ; 1_„_ 
mică ; 18,10 Muzică ușoară 
Muzică populară ; 
ZETA DE SEARĂ

Economii obținute prin inovații
La labiiietiil tehnic de la 

preparați»! Pcții ila an fost. în
registrate de la începutul ri
nului si pțnă acum 9l> C’e 
iuovatil. Dintre : acestea, 55 
au fost .aplicate în procesiii 
de producție, ișr 17 se află 
în curs de experimentare, 
lată cîteva dintre cele mai 
importante ■ „Modificaiea po-



La Palatul Națiunilor din Geneva

• Intervenția delegatului român

Sesiunea Comitetului 
pentru dezvoltarea comerțului să încheie acorduri 

cu firme străine

Acord comercial semnat 
de Cehoslovacia 
și Afganistan

sine
colaborării 

a contribuit 
importante

R. P. UNGARA

în legătură cu situația din Orientul Apropiat
.PRAGA «j (Agerpres). — Ea Pra- 

ga a fost semnat un acord referitor 
la schimbul de mărfuri dintre Ce
hoslovacia și Afganistan pe anul 
1968. Pe baza acestui acord Ceho
slovacia va livra diverse mașini 
și agregate, produse ale industriei 
chimice și alte mărfuri și va im
porta din Afganistan bumbac, piei.

O.N.U. 
princi- 

constitult 
. Partici- 

eonstatat că schimburile 
E in mod susținut și că 

Vreme s-a accentuat 
se glitnina obstaco-

In cursul ultimilor ani au fost 
realizate citeva planuii de cola
borai. >n<Uf-triale, dar .-ti r>t 
de părere că numărul estet cia
nuri ar putea spori dacă s-ar fixa 
condiții mai flexibile decîl cele 
de pînă acum. Un ■obstacol era, jde, 
pildă, faptul că colaborarea cu 
Vestul -ra centralizată, iar firmele 
străine nn puteau intra în contact 
mai direct cu partenerii lor din 
Ungaria,. : " . ’ *

Cele două noi organizații create 
vor avea sarcina de a ajuta între- 
priiid-i ii- să-si .m-.a-câ parteneri 
comerciali in interiorul tării și în 
străinătate. Activitatea lor constă

Ea 1 
la Ankara s-a des- 

„Peisaje 
Socialistă 
au luat 

generali din Minis-

si
me economice a adoptat 
rîre prin care autorizează 
prinderile ungare să 
duri de cooperare cu 
In acest scop au 
doua organizații cu 
stabili colaborarea dintre 
Vest.

Această rezoluție este, 
unei măsuri luate în urmă 
ani și care a, constat in 
rea unui birou de 
pentru organizarea 
Occidentul și care 
încheierea cîtorva 
corduri de colaborare,

ANKARA 6 (Agerpres) 
decembrie a. 
chis expoziția românească 
și tipuri din Republica 
România". Ea deschidere 
parte directori 
terul Afacerilor Externe al Turciei, 
deputați si seuâtori, oameni de ar
tă si cultură, ziariști si membri ai 
corpului diplomatic, precum și un 
numeros public.

Cu acest prilej, Ion Drînceanm 
ambasadorul român la Ankara și 
Ferid Sanaet, subsecretar de stal 
la Ministerul Educației Naționale, 
au rostit cuvîntări, subliniind dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
dintre cele două țări. In expunerea 
sa, ambasadorul român a subliniat 
că deschiderea expoziției coincide 
cu un e\enimcnl deosebit pentru 
poporul român — a XX-a aniversa
re de la proclamarea republicii.

Expoziția s-a bucurat de succes.

GENEVA 6. .Corespondentul 
Ayeipre-, 11. Liman, transmite: La 
Palatul Națiunilor din Geneva a 
avut loc Sesiunea Comitetului pen
tru dezvoltarea comerțului din ca
drul Comisiei Economice 
pentru Europa. Obiectivul 
pal al dezbaterilor l-a 
analiza . relațiilor Est-Vest. 
panții au i 
au evoluat 
în ultima 
tendința de

lele care mai stau hi calea lor.: Iii 
. .id 'il discuțiilor, delegatul i 'imin, 
Ai. ,'mnfir, a propus ca problema 
cooperării tehriico-știirițific.e să. fie 
inclusă ca o preocupare majoră în 
programul de perspectivă al .Comi
tetului. In acest sens el a sugerat 
să se întreprindă un studiu Cuie să 
fio apoi supus discuției in vede
rea definitivării propunerilor ce ar 
urma să fie înaintate Corni âei E- 
conomifte a O.N.U. pentru .Europa., 
Propunerile delegatului român au 
fost sprijinite de reprezentanții 
Franței, Iugoslaviei, Bulgariei, Nor
vegiei si Ungariei. Proiectul de 
program va li redactat do România 
și Norvegia și vă fi inclus în pro
gramul de viitor al Comitetului.

Delegatul Turciei a propus să se 
studieze situația țărilor mai puțin 
dezvoltate din Europa. Propunerea 

fost inclusă în programul de 
A fost adoptată, de aseme- 

o propunere iugoslavo-sovie- 
unei strînse 

ve- 
» w

însă numai îh a pune m contact 
pe eventualii parteneri. In conti
nuare li.oare partener negociază 
si ia hotdiîri in mod independent. 
Colaborarea va fi coordonată cil 
activitatea Băncii ungare centru 
comerțul exterior.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — A- 
• l-ntia M.T.I. niluiniează cu Comi- 

guvernaimiil.-iia jieritru proble- 
economice a adoptat o hold- 
prin care autorizează -între- 

incheie-’ăcor- 
firme sltăine. 

fost înființate 
sarcina de a 

Est *i

sa a
lucru;
nea,
tică privind realizarea 
cooperări cu U.N.C.T.A.D, în 
derea pregătirii conferinței de 
New Delhi.

urmarea 
cu cîțiva 
înființa- 

, stătător 
cm 
la

întreprinderile au fost autorizate
'AA;.^.LA/' i de cooperare

Intensă activitate
■ m: c

în capitalele (arilor arabe
ALGER 6. — Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite: 

In "ajunul viitoarei conlerințe arabe la nivel înalt de la Rabat, în 
capitalele țărilor arabe domnește o intensă activitate. ,

-. ,, "" v -o. :
" ,‘J.... yy " N \ SWssi

Un sondaj semnificativ
CAMBRIDGE 6

Foștii absolvenți ai
Tehnologie din Massachusetts, 
unde provin un mare număr de 
vanți americani, s-au pronunțat în 
majoritate împotriva războiului dus 
de S.IJ.A. in Vietnam. Un; sondaj 
pe această temă întreprins <je Con- 
sihul foștilor absolvenți ai „Poli

Convorbiri între miniștrii de externe 
ai Angliei și Olandei

LONDRA 6, (Agerpres).. — In ca
pitala Marii Britanii au continuat 
întrevederile dintre miniștrii de ex- 

' terne ăi Angliei și Olandei. Cu acest 
prilej „ii fost disi umte, amănunțit, 
o .< ue de probii mo rid« ate de can
didatura Marii Britanii la Piața Co-

Experimentarea 
unui „aerntren“ 
francez

y'

Sg - ' ■ ' -

ce PAR/s b, ^- Corespondentul 
Amip.es, Geo/ge.s Dascal, 

\ transmite : In prezenta minisr 
c ir nor transpcrtutilor, cercetării 

ști'nitilice, planului și amena- 
,<ini teritoriului a avut loc o 
nouă experimentare a ,,aero- 
trenului" realizai de inginerul 
Jean Berlin. Experimentarea 
s-u uosmșimm luni pe o pipă 
lungă de 6 km, construită ltt 
Gorrietz, regiunea pariziană. 
Trenul .alunecă pe perne* de 

laer, de-g lungul unei„șine" 
. de beton în iorma de T mlors, 

.propulsat de un reactor și o 
rachetă aiutăloare Cu prileiul 
ocesfeî încercări, „aeiotrenul" 

ț a hățul recordul mondial al 
tifior vehicule pe șine ătingînd 
o viteză de 345 km/h (vechiul 
record de 331 km'h aparține 
unei locomotive electrice a 
Societății Naționale a Cililor 
Fetti'e din Eranfu). Aerotrenul 
a io .1 echipat cu două .rachete 
suplimentare^ cu o putere tg- 
taiâ de -2 rnyÂțtțd:

l declarat eă aeto-
trenul vaăiăkvvrii ațțeraționgl 
în c irsi(l‘~<' lui ' e-rjl ' l-lea

leans) și'șjj? 
și aeropd

îh cifrii
plan cilsSvaf (l(d() - lb"5) pen 
tru legături* uitețurbane pe 
distanje . . ( — Or-

:*

(Agerpres). 
Institutului

tehnicii''. americane, a arătat că 60
de la sută: dintre cei chestionați so
de opun războiului din Vietnarh și mi-
sa- mai 3 la sută cred în posibilitatea

unei victorii a S.U.A.
67 la sută din corpul didactic al 

Institutului s-a declarat,, de aseme
nea, împotriva războiului din Viet- 
muu. «;UWșUhU-vb și

ff-

mună Agenția France Presse, ci
tind cercuri autorizate britanice, 
subliniază că cei doi miniștri de ex
terne au fost de acord Că singura 
soluție acceptabilă pentru Marea 
Britanic* este participarea ei la C.E.E. 
ca membru cu depline puteri. : O 
eventuală asociere ă Angliei la C.E.E;, 
a menționat George Brown, nu va 
putea fi luată în considerare de că
tre guvernul britanic. In timpul în- 
irevoderii cu Joseph" Luns, ministrul 
de externe britanic, Brown, i-a fă
cut cunoscut acestuia că guvernul 
britanic nu intenționează să ia în 
considerare nici o formulă de com
promis si că dorește ca negocierile 
referitoare la candidatura Angliei 
Ja C E.E. să înceapă cit mai curînd 
posibil, întriuît au trecut șapte luni 
de la depunerea cererii de adeziune.

Ț

INDIA

Parlamentul a aprobat noul guvern 
; vestal sfatului Bengalul de

DELIU G (Agerpres), Membrii 
opoziției* au părășlt parlamentul 
indian în s.-mn de protest împotri
va aprobării de cătic acesta a nou
lui guvern al statului Bengalul de 
vest condus de dr. P. C. Ghosh. 
Moțiunea depusă de comuniști îm
potriva noului guvern al Bengalu
lui dg vest a fost respinsă cu 195 
voturi coulia 21.

Noi condamnări în Spania
MADRID 6 (Agerpres) -- Tribu

nalul „Ordinei publice" din Madrid 
, a pronunțat marți noi sentințe îm- 
. potriva unor muncitori. Victor, Fer

nandez, arestat la 29 aprilie, a fost 
< on damnat la trei luni. închisoare, 
iar al|i tr< i muncitori, arestați din 
luna martie, au fost condamnați la..... ■■■■

I^ÎȘTOÂTIA: Petroșani str. Republicii nr. 44, Tel. 1662, 2G9 (C.C.V.J.)

In cadrul acesteia se înscrie ul
tima întrunire a Consiliului de Mi
niștri al R..A.U. care a examinat po
litica acestei [ari față de viitoarea 
conferință a șefilor de state arabe. 
Regele Hussein, la rjndul său, a a- 
dresat -e’ O l.u iatului l.i.iii Arabe o 
telegram i <>i care pr..puru- ca vi
itoarea ' onfermța aiabă la nivel 
înalt sg aibă loc imediat după con
ferința miniștrilor de externe ai ță
rilor arabe, ale cărei lucrări vor în
cepe sîmbăta la Cairo. Suveranul 
Hașemit propune ca conferința s.i 
nu aibă loc mai tîrziu de 12 decem
brie Ambasadorii Marocului la Cai
ro, Beirut și la Națiunile Unite au 
fost convocați la. Rabat pentru, con
sultă ri. Deși nu există încă preci
zări, se pare totuși că țoale aceste 
consultări au ca obiectiv pregătirea 
viitoarei reuniuni a miniștrilor afa
cerilor externe arabi. Aceasta, la 
rîndul ei, va stabili data și ordinea 
<le' zi a Conferinței arabe Ja nivel 
înalt. Ziarul „Al Ahram" scrie că 
miniștrii
care se vor reuni 
vor prezenta trei 
dintre acestea se 
luția situației din
piat în urma conferinței de la 
imn. Și va analiza rezoluția 
Britanii în legătură cu Orientul A-

afacerilor externe 
sîmbătă la 
rapoarte.

va referi
Orientul

arabi
Cairo
Unul 

la evo-* ,
Apro-
Khiir-
Marii

Studenții din Delhi, Calcutta, 
Lmkiiov. i Utlar Pradcch au or
ganizat demon: traț.i in sprijinul 
guvernului de coaliție destituit și 
împotriva proclamării de către par
lament a limbii engleze drept lim
ba oficială ,a țării, alături de limba 
hindu. Poliția a folosit gaze lacri
mogene împotriva demonstranților."

luni in.; ni-. .arc Ei sini 
faptul că au manifestat 
autorităților. Alți zece 
arestați la 7 lebruarie 

cite do'gă 
acuzați do 
împotriva 
muncitori, 
pentru faptul că și-au manifestat
solidaritatea cu greva, muncitori
lor metâlurgiști, au fost judecați și 
îșî așteaptă sentința.

piopiat adoptată de Consiliul de 
Securitate. Al doilea* raport va ana
liza poziția comună a țărilor arabe 
în problema retragerii necondițio
nate a forțelor ‘ armate izraeliene 
din teritoriile ocupate. Ultimul ra
port privește in special consolidarea 
acțiunilor statelor arabe în tgate' do
meniile și întărirea Ligii Arabe .pen
tru a conferi acestei .organizații un 
rol eficace pe plan regional și inter
national,

• ANKARA. La Ankara s-a a- 
nunțat oficial că Turcia si Repu
blica A.raba Unită au hotărît să 
redeschidă consulate, generale la 
Istanbul si Alexandria, informează 
agenția Reuter.

ANGLIA

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 6 (Agerpres). - In 

GaigaCra Gomunelpr au început dez
baterile consacrate examinării con
secințelor pe care angajamentele 
cuprinse în scrisoarea adresată de 
fostul ministru al finanțelor, Calla
ghan, Eoncțuțui Monetar Internatio
nal, le; Vor avea, asupra economiei 
țârii După ciini se știe, în această 
.scrisoare, guvernul englez a dat 
asigurări Fondului Monetar Inter- 
național, < are i-a acordat un nou 
hiipru^uit de 140Q milioane do- 
lajwucă va aplica o politică eco
nomică și mai rigidă pentru <i ieși 
din irijpasul actual, 
■caro este deobicei 
cuvînt al aripei de 
ristllor, a criticat 
arigajairjșrite, arătînd că Un așe- 
raenea dncumțaB „nu ar ți trebuit 

ițe nigicxlala semnat de un gu-
. • 

Michael Foot, 
purtătorul de 
stingă a labu- 
vioțent .aceste

Sistem original
U ASHJNC FON b (Agerpres) - 

Datorită unui' întrerupător de cu
rent ultra sensibil, care poate ii 
declanșat printr-o-sirnpla mișcai e 
a pleoapelor sau' a globilor ocu
lari, infirmii complet paralizați vor 
putea controla in viitor mișcările 
scaunelor lor rulante.

Sistemul se compune dintr-un 
fascicul subțire ,de lumină infraro- 
șie îndreptată asupra globului o- 
cular care o reflbcțși Mișcările 
globului ocular seu clipirea fjro-

------------------------ ,—z--------------------------
Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369

Criza cipriotă

Se preiooiieaiă repatrierea 
trupelor gretețli

NICOSIA 6 (Agerpres). — Surse 
bine informate din Nico-ia au a- 
nunțat c ă primele unități 
țclor armați* gie< i >ti, aliat
Cipru, vor fi repatriate la* sțî 
adestei săptămînl, iirtnlnd a • 
cuarea definitiva ■■ lie teif 
în termen de 4_5. de zile.

Deși oficial nu se cunoaște nu
mărul; exact al lorțeMr-militare gre
cești. lihnim în ipru după 1963, 
se pi-uipiiiie, dup.i unele aprecieri 
ale Comandamentului O.N.U. din;

* Insulă, că acestea se ridică ’ 1» 
15 000 ' soldați și-' ofițeri grecim-ăalh 
după unele mformațM. turce, la^ 
17 000 persoane.

i Si

vern but.mic si i u .«lit iu ii pul', 
de un guvern laburist". El a dec Jde un guvern laburist". El a dec ,/ 
rât că „multi dintre adopții, săi &u- 
resc sa aiba pe viitor un guvern 
care să-i scutească de o asemenea 
umilință Mii Gael Font a afirmat 
că. itph. iud măsi.,,il. prevăzute in 
sciisoarea amintită, 
rentuița 
politici 
llatie si

guvernul va
la o parte .a actualei sale 
sociale, tecurgînd la de-ț 
,1a creșterea șomajului.

★

Marți seara Camera Comunelor, 
a aprobat cu 231 de voturi contrăm'' 
17 „scrisoarea de intenții" adresată 
de Callaghan Fondului Monetar In
ternațional. Opoziția conservatoare 
s-a abținut de la vot, iar deputății 
îmi* au votat împotriva documen
tului menționat aparțin aripei de 
stingă a laburiștilor. *

de control
automat o variaUe ' de’irjiten- 
a luminii reflectate. Această

voacă 
ț șitate

variație declanșează diferite meca-
* insule care pol permite înaintarea, 

reculul, rotirea sau oprirea vehicu
lului.

N.A.S.A. a elaborat acest sistem 
pentru pilotii cabinelor spațiale 
care ar ti putut răiuîne imobilizați 
în fotoliile lor în momentul lan
sării sau al aterizării și nu ar fi 
putut executa diferite comenzi ma-țr 
nuale pentru ghidarea cabinei.

Amip.es

