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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

La sfat cu alegătorii din Aninoașa
Iară și învățătorul Șimo Iosif, și mi
nerul Măieruș Mihai și mulți alți.ce 
fățeni. Tovarășul Șimo Iosif și Mă
ieruș Mihai au subliniat necesitatea 
reparării străzilor Gh. Doja și Si- ‘ 
mion Bărnuțiu.

Alegătorii au ridicat și alte proble
me de ordin gospodăresc. Astfel ce
tățenii Cîndea Ana, Boroș Alexan
dru, Bulgaru Nicolae și alții au ce-1 
rut să se deschidă o unitate alimen-; 
tară în partea de jos a comunei, să 
se amenajeze în apropierea noilor 
blocuri începînd ' din primăvara aces
tui an, un chioșc sezonier O.L.F

Comuna Aninoașa, la fel ca cele 
lalte localități din Valea Jiului, a cu
noscut în anii ’ regimului democrat 
popular o continuă înflorire. Printre 
cele mai însemnate înfăptuiri din 
ultimii ani se pot aminti: cele două 
cămine muncitorești încăpătoare, blo
curile de locuințe, nou construite, mo
dernizarea străzii principale a comu 
nei, deschiderea mai multor unități 
comerciale destinate deservirii locui
torilor etc.

Despre realizările înfăptuite în 
anii din urmă, precum și despre pro
blemele gospodărești ale comunei au 
discutat aninosenii în cadrul recentei 
întîlniri avute cu tovarășul Bălan 
Vichente, președintele Consiliului re
gional al sindicatelor, candidat al 
F.DiP. în circumscripția electorală 
nr 72 pentru Sfatul popular al regiu
nii Hunedoara.

Problemele ridicate de către alegă
tori, soluțiile preconizate pentru re
zolvarea lor arată că aninosenii sînt 
gospodari pricepuți, preocupați în per
manență de îmbunătățirea aspectului 
și gospodăririi comunei de pe vale.

— Gînd vine apa mare, amenință 
să intre în blocurile noi de la arenă, a 
spus, minerul Moloci Gheorghe — 
luîn'rf; cuvîntul în cadrul uneia dintre 
întîlniri. Problemă asta trebuie so
luționată urgent, înainte de a se topi 
zăpada. Propun ca sfatul popular să 
studieze posibilitatea amenajării unor 
canale care să protejeze cele două 
blocuri construite în partea de jos 
a localității.

— Pe strada Republicii, din cauza 
drumului îngust nu pot pătrunde ma
șinile care transportă cărbunii. Ar 
fi bine ca sfatul popular să ne ajute, 
pe noi cetățenii, să lărgim această 
stradă a propus tehnicianul Ma
nea Nicolae.

Despre probleme gospodărești im
portante au vorbit în adunarea popu-

pentru desfacerea legumelor și fruc
telor.

Vorbitorii au propus, de asemenea, 
să se studieze posibilitatea corectării 
și îndiguirii albiei pîrîului ‘Atlinoasa 
care a produs de mai multe ori inun
dații și pagube, să se canălîzeze: pîrîul 
care vine dinspre Dîlja pentru a nu 
produce stricăciuni clădirilor pe lin
gă care trece. Tot în ! cadrul înțîlfiiri- 
lor care au avut loc s-a propus ca 
Școala de 8 ani din localitate -să fie 
dotată cu mobilier noii, cti material di
dactic mai bogat.

Luînd cuvîntul în încheierea întîl- 
riir-ii tovarășul Bălan Vichente a a- 
sigurat alegătorii că propunerile făcu- 

' te vor fi studiate cu atenția cuvenită 
și că va sprijini înfăptuirea lor cu 
jutorul locuitorilor din 'Aniheasa.

M. CHIOREANU
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Profiluri

Angajamentul obligă
Angajamentul ce .și l-a fixat în 

întrecerea socialistă pe 1965 colecti
vul minei Vulcan prevede depășirea 
planului anual cu 6 000 tone cărbune, 
a productivității planificate cu 5 kg 
pe post și realizarea a 200 000 lei 
economii la prețul de cost. Angaja
mentul , colectivului trebuie res
pectat întocmai. Aceasta obligă însă 
la ridicarea pe o treaptă superioară 
a activității minei, la nivelul exigen
țelor sporite ale anului 1965, îndeo
sebi în privința realizării ritmice a 
sarcinilor de plan.

Deși i în prima1 ‘lună a anului 1965 
minerii vulcăneni și-au făcut datoria 
— luna ianuarie a fost încheiată' cu 
un plus de 92 tone cărbune —- totuși 
în privința ritmicității, exploatarea nu 
a fost la înălțime. Atît în prima cit 
și în a doua decadă, mina a fost 
sub plan. Colectivele care au impus 
cu deosebire ; acest ritm de muncă 
deloc satisfăcător au fost cele ale 
sectoarelor IV și V. Ambele sectoare 
și-au realizat sarcinile abia în ul
tima decadă. Deci, o situație ce im
punea luarea de măsuri eficiente 
tru redresarea activității celor 
sectoare în cauză.

Pînă la sfîrsitul decadei a

pen-- 
două'

de la casa alegătorului din orașul Petrila.Aspect

1 К£

sectorul IV acumulase un minus de 
1745 tone cărbune. Totuși, pînă la 
sfîrșitul lunii minusul a fost recu
perat și sectorul a înscris pe grafic 
o depășire de peste 300 tone. In ce 
constă explicația ? Față de prima ju
mătate a lunii,, situația sectorului s-a 
îmbunătățit îndeosebi prin schimbă
rile survenite în poziția locurilor de 
muncă. Hotărîtor în redresarea acti
vității sectorului au fost însă mă
surile aplicate, eficacitatea acestora.

Pe la mijlocul lui ianuarie în sec
tor a avut loc o analiză cu toți șefii 
de brigăzi și cadrele tehnice în -legă
tură cu posibilitățile de recuperare a 
rămînerii în urmă și de realizare a 
sarcinilor de plan lunare. Pe baza 
cerințelor reliefate cu acest prilej 
conducerile sectorului și a exploatării 
au făcut tot posibilul spre a crea 
brigăzilor condiții optime de muncă. 
S-a asigurat o linie activă de front 
suficientă, respectiv cu 35 la sută mai 
mare decît cea necesară prin preli
minar. S-au creat brigăzi speciale 
pentru aprovizionarea abatajelor, care 
au creat rezerve de material lem
nos în apropierea fiecărui abataj pen
tru cel puțin trei schimburi. S-au 
luat, de asemenea, măsuri pentru pu
nerea la punct a traseelor de tran
sport; a fost rearmată galeria direc-

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

Unde mergem?
AZI

• Teatrul de Stat, orele 17,30 și 
_  itinerarul satirie-muzical

„Expresul veseliei în ritm de jazz“ 
susținut de ansamblul de estradă 
„Optimiștii" din București.

• Ora 19, clubul muncitoresc din 
Petrila — seară distractivă pentru 
tineret.

• Sala festivă a clubului munci
toresc Lupeni, ora 19 — seară de 
odihnă pentru fruntașii și eviden
ția ții în întrecerea socialistă de la 
sectorul I A.

• Pe pîrtiile de la Straja se 
desfășoară campionatul regional de 
schi pe echipe și individual, pen
tru juniori și seniori

Й. î I N E

Gospodarul comunei
Străbătînd de la un capăt la al

tul Valea Jiului, constați cu bucu
rie că in toate localitățile noastre 
se simte mina unui bun gospodar 
care, după ce a. înlăturat paragina 
lăsată de edilii burgheziei, se stră
duiește să gospodărească și să în
frumusețeze fiecare cartier, fiecare 
stradă. Aceeași constatare am fă- 
cut-o și în comuna Iscroni, cină 
am poposit zilele trecute cu niște 
treburi la sfat. Tovarășul Matei 
llie, președintele 
Comitetului exe
cutiv al Sfatului 
popular din locali
tate ne-a înfățișai 
mai multe aspecte 
din participarea 
entuziastă a cetă
țenilor la munca 
patriotică pentru 
înfrumusețarea co
munei. „In anul 
care a trecut — 
spunea 
Matei.
ne-am 
fiecare 
planul

rilor prevăzute de sfatul popular, 
să vină cu inițiative și propuneri 
gospodărești. Acum patru ani, ce
tățeni, din comună au propus sfa
tului popular să-i sprijine în lărgi
rea spațiului școlar deoarece acesta 
nu era corespunzător. Sfatul a spri
jinit propunerea. Intr-o adunare 
populară, cetățenii s-au angajat, la 
rîndul lor, să contribuie și ei cu 
suma de 36 000 lei la lărgirea spa
țiului școlar. S-a ales in adunare 

un. comitet format 
din sătenii Bur- 
lec loan, Simianăș 
Cireașă, Burleac 
Dumitru Ispas și 
alții, care s-au o- 

. cupat de organiza
rea muncii și a- 
provizionarea cu 
materiale a lucră
rilor. La 
spațiului 
au muncit 
cetățeni,
adăugat la corpul 
școlii 
săli de clasă, pli
ne de lumină pen
tru fiii oamenilor 
muncii.

In comuna au fost înfăptuite și 
alte lucrări gospodărești. Din ini
țiativa cîtorva cetățeni și a tova
rășului Matei llie, s-a construit un 
drum de acces spre zonele, delu
roase începînd de la plriul Piscu 
pînă la punctul numit Muncei pe 
o lungime dt mai bine de 2 km.

lărgirea 
școlar 

zeci de 
Ei au

alte trei

participat 13 736 
efectuat 70 264

lu
de

au
au
patriotică. Valoarea 

prin munca

tovarășul 
llie — noi 

îndeplinit 
obiectiv din 

muncilor
patriotice. La 
crările inițiate 
sfatul popular 
cetățeni care 
ore de muncă
economiilor realizate 
cetățenilor și folosirea mai bună a 
resurselor locale se ridică la suma 
de 193576 lei, cu 52 la sută 
mult dectt cifra prevăzută 
nul muncilor patriotice.

La Iscroni s-a statornicit 
mii ani tradiția ca cetățenii 
ticipe cu toții la realizarea lucră-

în

în 
să

mai 
pla-

ulti- 
par-

Z. ȘEJȘTAG

(Continuare în pag.. 3-a)

La începutul unui nou semestru
— Conf. univ. ing. Popa Aron —

sinteză, în care s-au subliniat păr
țile ■ mai importante, s-au definit no
țiunile , de bază, indieîndu-se legătu
rile organice între capitole.

Gu toate aceste măsuri, s-a obser
vat că, pe parcursul semestrului I, 
nu s-a întronat printre toți studen
ții noștri disciplina, unui studiu in
dividual susținut din prima zi de 
curs, nu toți studenții au înțeles că 
frecventarea regulată a prelegerilor 
este o condiție necesară pentru o 
pregătire la nivelul tehnicii de astăzi.

Decanatele, prin responsabilii de 
ani și grupe, -.cadrele didactice — 
■sprijinite de organizațiile de tineret

în-
Cll

as»

• Teatrul de Stat, ora 19 — a 
5-a premieră din actuala stagiune 
cu piesa „Intrigă și iubire" de Fr. 
Schiller.

• Ora 19, sala festivă a clubu
lui muncitoresc din Lupeni — seară 
literară: „N. D. Cocea despre a- 
legerile din trecut", urmată de un 
program cultural-distractiv.

• La ora 10, în. sala mică a clu
bului C.C.V.J., se va deschide ex
poziția de fotografii artistice „Pei
saje" a cercului de fotoamatori din 
cadrul clubului muncitoresc al sin
dicatelor din Petroșani.
, • Sala mare a 

troșani. ora 20 — 
șească.

• Ora 9, Școala
peni — întreceri contînd pentru 
campionatul orășenesc de tenis de 
masă.

• In cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, asociația spor
tivă Parîngul Lonea organizează o 
duminică sportivă în sala de sport 
din localitate.

clubului din Pe- 
reuniune lovără-

profesională Lu-

pregătirea profesio-

După o vacanță plăcută, petrecută 
în tabere de odihnă' din cele mai 
frumoase localitățiг ale țarii, studen
ții s-au reîntors în amfiteatre, săli 
de cursuri și seminarii, pentru a 
cepe un nou semestru de • studii 
forțe reîmprospătate.

Studenții institutului nostru âu
feptat cu nerăbdare începerea unor 
discipline noi, și continuarea celor 
parcurse în primul semestru . pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele cu noile 
cuceriri în'domeniul, științei și teh
nicii. .
, Este necesar ca la începutul unui nou 

j semestru să facem o. analiză a re
zultatelor obținute la ultima sesiune 
de examene și a desprinde dih aceas
tă analiză unele concluzii menite să 
îmbunătățească
nală a viitorilor ingineri.

Pentru sesiunea din ianuarie-fe- 
nruarie 1965, rectoratul, 'decanatele 
și catedrele — sub îndrumarea .co
mitetului de partid — au luat din 
timp măsuri menite să vină.în spri
jinul studenților. »

La anul I al fiecărei facultăți, în 
vederea eliminării ■ unor lipsuri con
statate la concursurile de admitere, 
s-au înființat,. facultativ, cursuri de 
sinteză la disciplinele matematică, 
chimie și fizică, iar ceilalți .studenți 
au fost antrenați în consultarea unui 
material bibliografic cit mai vast, 
prin organizarea de simpozioane 
concursuri profesionale studențești 
ani de studii. Cadrele didactice 
programat la fiecare disciplină ore 
consultații și 
ciît ca volum

De un real 
teriei predate 
teză. Fiecare cadru didactic de pre
dare și-a terminat cursul în timpul 
programat încheîndu-1 eu lecții de 

’ ‘ î ■ r ’2 '• >

și 
pe 
au 
de 

meditații care au cres- 
în preajma sesiunii, 
folos în' asimilarea ma- 
au fost lecțiile de sin-

(Continuare în pag. 3-a)

La centrala e- 
lectrică din Petro
șani s-a făcut nu 
de mult revizia ge
neratorului nr 3 
Efectuată sub con
ducerea maistru
lui Bușe Gheor- 
ghe, revizia s-a 
terminat cu două 
zile înainte de ter
men Fotografia 
înfățișează pe mai
strul Bușe Gheor- 
ghe (mijloc în 
timpul lucrului 
împreună cu doi 
muncitori din sec 
ția electrică a 
nei).
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Pe cărări de monte albite de ninsoare.

R I
Templul

In străvechea cetate Sarmisegetuza 
există un bizar monument. El ее com
pune din cîteva șiruri de blocuri și 
de stîlpi de piatră. Unul din șiruri 
are calupurile strîns lipite, altul de
părtate la scurte intervale. Intere
sant este mai ales un cerc de stîlpi 
din andezit. El este alcătuit din 210 
pietre înalte, așezate în 30 de gru
puri egale. In fiecare grup, unul din 
stîlpi este diferențiat ca înălțime și 
grosime de ceilalți șase. In imediata 
apropiere a tuturor acestor pietre

E T A Ț I
calendar
montate simetric existau două șiruri 
de stîlpi de lemn — primul circular, 
al doilea în formă de potcoavă.

Multă vreme, monumentul cu stîlpi 
de la Sarmisegetuza a constituit o 
enigmă. In prezent, în urma studi
ilor efectuate, oamenii de știință au 
ajuns la concluzia că blocurile de 
piatră reprezintă relicvele unui tem
plu dacic al timpului. El atestă ori
ginalitatea civilizației și culturii da
cilor, care aveau potrivit afirmați
ilor scriitorului antic Jordanes, avan
sate cunoștințe despre astronomie.

Un călător romîn în Țara de Foc

NOTE ȘI COMENTARII
„Musafirii* nocturni ai cartierului

Gospodarii orașului Petroșani s-au 
dovedit a avea un suflet deosebit de 
caritabil. Calitatea aceasta se răs- 
fringe eu predilecție asupra clinilor 
vagabonzi. Bietele animale, de îndată 
ce scapă de sub teroarea lanțului 
se îndreaptă in mare grabă spre 
blocurile noi. Aici ișl fac programul 
noapte de noapte. Ceva îi atra
ge ca un magnet. In nici un caz ar
hitectura modernă a blocurilor din 
cartierul Livezeni, ci altceva: reci- 
pienfii de gunoi așezați In fața blo
curilor.

Aici, „musafirii" nocturni al car
tierului găsesc resturi de mîncare 
din belșug: oase, bucăți de pline 
etc. Gospodarii orașului, respectiv 
I.C.O. Petroșani și gospodinele le a- 
sigură după o plimbare nocturnă o 
masă copioasa. N-au dealt să răs
toarne, eu botul sau cu labele, reci-

pienții de gunoi umpluți pînă la re
fuz și masa le e asigurată.

Dar nu tot ce se găsește In reci
pient este comestibil: hirtii. cenușă, 
diferite gunoaie. De aceea, diminea
ța, după ospățul din timpul nopții, 
străzile din cartier sînt presărate în 
lung și in lat cu acest gunoi mena
jer. Aspectul cartierului nu este o 
carte de vizită onorabilă pentru gos
podarii orașului, pentru locatarii blo
curilor.

La o recentă adunare populară din 
cartier s-au propus două soluții pen
tru menținerea curățeniei: 1. Gos
podinele să nu mai arunce seara pli
nea uscată și resturile alimentare în 
recipient Mașinile I.C.O. să ri
dice în fiecare dimineață gunoiul me
najer din cartier. In acest fel, „mu
safirii" de noapte nu vor mai avea 
motive să viziteze cartierul Livezeni 
și se vor vedea nevoiți să emigreze 
către altă Arcadie.

Violul ate... ioiiiiBl I
Din caierul de ninsoare
Ager, fusul gerului
Toarce harnic din fuioare 
Sus, in furca cerului.

Prin orașu-ncremenit
Sub potopul de zăpadă 
Vin ful, pus pe sbenguit, 
A pornit, hai, hui, pe strada.

Se strecoară printre blocuri 
Spulberînd puful zăpezii, 
Pace tumbe pe alocuri
Dar ajuns, in capul străzii,

Nevoit fiind să facă 
En viraj ІП unghi obiui. 
Se trezi cil d lui joacă, 
lh... stația de-zulobtit f

— E aproape ora șapte 
(Cugetă, ointul in sine) 
Ce de lume-aicea frate /... 
Și-autobuzul nu vine !

Dacă mai așteăptă-o oră 
îngheață și fără mine!
Și ре-alături. se strecoară:
— la. să-mi văd de drum mai btfiet

/. S.

Atras de mirajul aurului, despre 
care se auzise că exista pe plajele 
strîmtorli Magelan din Țara de Foc, 
un tînăr inginer din București, lu- 
lius Popper, a pornit în jurul anului 
1830 să cucerească necunoscutul. 
Ajuns aici, Popper întreprinde timp 
de 7 ani mai multe călătorii în in
teriorul țării, preocupat de a pune 
în valoare bogățiile naturale ale aces
tui îndepărtat pămînt. In același timp, 
el face importante observații pe care 
le comunică Institutului geografic ar
gentinian. In Țara de Foc, lulius 
Popper bate monedă și emite mărci 
poștale, dă denumiri apelor, munți
lor și altor forme de relief deacope-

rite de el. Toponimia amintește de ța
ra sa natală, pe care n-a uitat-o 
niciodată: Peninsula Moldavia, Va
lea Iașilor, Lacul Broștenl. Și as
tăzi există consemnate pe hărți rîu- 
rile Ureche, Roeetti, Promontoriul Si
naia, Capul Popper.

Exploratorul a încercat să coloni
zeze cu romîn i Țara Focului. Urma
șii familiilor de țărani care au emi
grat atunci din Romînla, atrase de 
acest pamint necunoscut și îndepăr
tat, deși spun că sînt argentinieni, nu 
uită să adauge și azi cu tnindrie că 
sînt „Hijos de Rumanos'' — fii de 
romîni.

lerbar vechi de 230 de ani
Printre colecțiile secției de istorie 

naturală a muzeului Bruckenthal din 
Sibiu se află un ierbar avînd o ve 
chime de 230 de ani. El are aspec
tul unei cijți voluminoase. Intre cele 
240 de file ale sale, ierbarul adapos-

Je ULTIMA
„Să-mi punftți

DORINȚA
în coșciug un radio 

cu tranzistori care să transmită mu
zică de dans. Cortegiul să fie prece
dat de o fanfară de pompieri. Nu 
vreau ca cei care mă conduc la ci
mitir să fie triști1*.

Acestea au fost ultimele dorințe 
ale lui Henry Coiffard, un agricul
tor francez în vîrștâ de 64 de ani, 
care s-a sinucis lăsînd o scrisoare 
cu conținutul de mai sus.

tește 1 000 de plante. O particulari
tate neîntîlnită pînă acum o prezintă 
modul de întocmire a lucrării res
pective. Deși a fost creat înainte ca 
Linne să fi elaborat celebrul său 
sistem de Clasificare, ierbarul înfă
țișează preocuparea botanlștilor si- 
bleni de a sistematiza materialul 
cuprins. Ei s-au străduit să clasifice 
plantele descoperite pînă atunci du
pă sisteme originale de determinare, 
apropiate, ca principiu de al marelui 
savant care a creat „Sistema Na
turae*1.

Rece și,..
Se pare că cuvîntul stație și-a pri

mit In sflrșît drepturile depline, prea 
depline. Căci stația înseamnă un loc 
In care călătorii așteaptă sosirea 
unul tren, tramvai, troleibuz, autobuz. 
In Petroșani stație, mai nou, se chea
mă a aștepta.., un autobuz care nu 
mal vine. Cine are de-a face cu o ast
fel de stație nu o mai uită ca una, 
cu două: poate nici chiar vara in 
luna tui cuptor. V Intui suflă tăios, 
biciuia obrajii și-ți aruncă In ochi 
pospaiul alb de ninsoare. Picioarele 
îngheață bocnă dar vajnicul pasager, 
cu o indirjire mai mare dectt a via
tului, rămlne consecvent pe poziție 
In sflrșlt, după trei sferturi de oră 
de așteptare, călătorul ajunge la li
manul speranțelor: vine autobuzul. 
Vine și trece. Trece ca o furtună prin 
stație, lutndu-se parcă la întrecere cu 
ointul care frige obrajii. S-a dus spe
ranța t Altă așteptare/ o jumătate

mai rece
de oră, poate o oră... Și pasagerii de 
bună credință își pun mai departe la 
încercare răbdarea. Dacă totuși exis
tă vreunul. Dar și in acest caz nu 
ajung la limanul așteptărilor. Auto
buzele, arhipline, le trec pe sub nas. 
Se inttmplă asta atlt cu autobuzul 
de Lupeni cit și cu cel de Uricani. Se 
Intîmplă și atunci clnd in autobuz 
tnai pot încăpea 7—8 oameni.

In felul acesta, din toată povestea 
ca autobuzele, pasagerii ce așteaptă 
în stații se aleg cu așteptatul Și ră
ceala intrată In oase. Cum s-ar zice, 
după rece, una mai rece. Iată de ce 
oamenii muncii ce călătoresc cu au
tobuz :e I.C.O. se întreabă pe bună 
dreptate: nu ar fi cazul să fie ră
coriți puțin atlt șoferii CÎt și tovarășii 
din conducerea întreprinderii 1 Poate 
vor face ordine in transportul cu au
tobuzele. Zău că e catul l

TEM. 1ONESCU

A N E C DOTE

^Copaci străvechi
In parcul comunei Ineu din regiu

nea Crișana se află un bătrîn arbore
de tisă, gros de aproape un metru. 
Documente vechi atestă existența lui 
încă din 1566. Legenda spune că 
în anul 1599. Mihai Viteazu, aflat
în drum spre Praga, și-a așezat can
tonamentul sub ramurile . stufosului

unui teatru de varietăți 
telefon:
nou număr senzațional, 
de la celălalt capăt 01

ce e vorba ? întrebă

G- Directorul 
Kșprimește un 
j — Am un 
’ spune vocea 

firului.
— Despre

sceptic directorul.
— înghit o sabie lungă de un me

tru și treizeci centimetri.
— Nu-t nimic senzațional in astal
— Bine, dar eu am 

tru douăzeci l
☆

numai un me-

După o jumătate de oră soțul 
întreabă soția:

— Cum ți se pare filmul ?
- Oribil t
— Slut de acord. Ciupește copilul.

V *
Л-L- Pictez, fac șl versuri. Nu 

șotărît cărei arte să mă dedic.
— Eu zic să faci pictură.
— Mi-ai Văzut tablourile ?

citit versurile I
☆

director,

iȘi

sînt

copac. Specialiștii precizează că tisa 
respectivă are acum aproape 1000 
de ani. Copaci uriași există și în co
muna Chiojd — unde își înalță mîn- 
dra coroană un stejar bătrîn de 600 
de ani, care are o tulpină groasă 
de aproape 2,25 m — precum și în 
comunele Valea lui Mihai și Galoș 
unde trăiesc cîteva exemplare de 
plopi înalți de 30 m și groși de 
2-2,50 m.

Dovleacul poate fi oare folosit la construcția unor obiecte ? Clișeul de 
față confirmă că da. De fapt pe piața din localitatea Mopti, Republica 
Mali, cele mai importante artiwle de vinzare sînt vasele lucrate din 
dovleac.

unuitichetul 
spune;

dar acesta 
fumat I...

V1N TREN
eu După ce perforează 
I călător, controlorul îi

— Scuzați vă rog, 
nu-I compartiment pentru

—- El și ce-i cu asta ?
— Dar aveți o țigară în gură 

o cutie de chibrituri în mină ?
— Am și pantofi nu ?
— Bine dar...
— Și nu mă plimb, nu4 așa ?

O Nereușind să găseasoă o femele 
| care să stea cu copilul, doi tineri că

sătoriți hotărăsc să-l ia și pe el ta 
cinema.

La intrare sînt opriți de controlor:
— Puteți intra cu copilul dar da

că va începe să țipe și să deranjeze 
spectatorii, voi fi nevoit să vă restitui 
banii șl să vă rog să părăsiți sala.

— Zis și făcut.

r'-Domnule
ilara patronului său, azi аипшсищ 
'a venit un om și a întrebat de do.
Voia să vă ucidă.

«■* Și ce i-ai răspuns?
— Că regret foarte mult, dar că 

nu slnteți aici.

îi spune secre- 
azi dimineață

Schelete uriașe
Muzeul de istorie naturală ,,Gri- 

gore Antipa" din București deține 
printre alte exponate de mare va
loare și un schelet complet — exem
plar unic în lume — de deinothe- 
rium gigăntissimum. Acest uriaș ani 
mal preistoric, înalt de 4,5 m, a trăit 
la sfîrșitul terțiarului și începutul 
cuaternarului. El consuma zilnic 
kg de frunze.

In același muzeu se află și 
schelet complet — unul din cele 
exemplare existente în lume — 
porumbelului gigant. pasăre dispăru
tă de pe pămînt

400

un
2-3

al

S TI A Ț
...La Crevedia, lîngă București e- 

xistă cel mai mare combinat avicol 
din Europa ? In această „fabrică11 de 
ouă și carne de pasăre, întinsă pe 
25 ha, cresc într-un an peste un 
milion de pui și 100 000 de găini 
ouătoare. In aceeași perioadă, com
binatul trimite pe piață cel puțin 
18 milioane ouă șl 1200 tone de 
carne de pasăre.

...Gazele naturale au fost folosite 
de oameni încă din antichitate ? Me- 
zii, babilonienii, vechii chinezi le uti
lizau pentru producerea căldurii în 
arzătoare speciale. Valorificarea su
perioară a gazului metan a preocupat 
știința abia în 2ilele noastre. In Eu
ropa, prima încercare încununată de 
succes de a chimiza gazul metan s-a 
făcut în țara noastră, în urmă cu 
trei decenii. Chimiștii romîni au reu-

*1 C A...
șit atunci să fabrice amoniac, folo
sind hidrogenul din gazul natural 
Realizarea lor a avut un larg răsu 
net Din gaz metan, industria noas
tră fabrică acum, între altele, mase 
plastice, îngrășăminte agricole, insec 
ticide, ierbicide, bioet imul atari, sta
bilizatori de soluri etc.

...Lintița măruntă este cea mai 
mică plantă cu flori cunoscută de 
știință ? Ea trăiește în țara noastră 
în bălți, alături de lintița obișnuită 
Are corpul lenticular, cu diametrul 
de 1-1,5 mm și este lipsită de râdă 
cini și frunze. Floarea lintiței mă
runte este minusculă și simplă, fiind 
redusă la un ovar și o staminâ.

...Scriitorul Emil Gîrleanu a fost
linul dintre primii scenariști de film 
ai țării noastre ? După scenariu1

creat de eL avînd ca inspirație „Ce
tatea Neamțului11 de Vasile Alecsan- 
dri, a fost turnat un film mut în 
anul 1912, avînd ca actori întreaga 
trupă a Teatrului Național din Cra
iova. Aproximativ în același timp. 
Lucia Sturdza Bulandra a turnat în
tr-un hangar din București filmul 
„Amorul fatal**, iar Grigore Bre- 
zeanu „Războiul independenței'*.

...„Traista ciobanului", planta care 
se întîlnește atît de des în grădini 
și pe cîtnp nu este nefolositoare ? S-a 
dovedit că ea posedă vitamina A 
(carotina) în cantități mai mari 
decît morcovul și vitamina В în pro
porție mai mare decît varza. Aceeași 
plantă conține apreciabile cantități 
de vitamina O, precum și de săruri 
de calciu și fosfor. Aceste calități 
fac din „Traista ciobanului" o preți
oasă plantă medicinală, fiind folo
sită în întreprinderile noastre chîmi- 
co-farmaceutice.
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La începutul unui nou semestru A V-a conferința pe țara a U.A.S.R.
(Urmare din pag. l-a)

—■ au combătut absentele nemotivate 
și discontinuitatea studiului indivi
dual.

In sesiunea din ianuarie-februarie, 
ca urmare a măsurilor luate de rec
torat, conducerile decanatelor și ca
drele didactice, s-a reușit ca majori
tatea studenților noștri să aprofun
deze sistematic materia predată și 
să răspundă eu succes exigentei spo
rite a cadrelor didactice. S-a consta
tat Ia o mare parte din studenți în
sușirea unei gîndiri științifice, fapt 
care a dus Ia o creștere calitativă 
față de trecut

Este adevărat că procentul de pro
movați de 45,3 la sută la toate dis
ciplinele din totalul de 72,64 la sută 
prezentați ia examene, nu este mul
țumitor. Cu toate acestea s-a remar
cat o reducere mare a notelor de 5 
și 6, și o preponderență a notelor de 
ia 7 în sus. Aceasta denotă că s-a 
reușit 'să se înlăture mediocritatea, 
avînd garanția că absolvenții insti
tutului nostru și-au însușit temeinic 
materiile pe care le-au promovat. 

JȘ-au evidențiat anii IV Exploatări. 
ІѴ șl V Preparare de la Facultatea 
dă asdne, precum și anii IV și V de 

la Facultatea electromecanică minie
ră, care au obținui cele mai bune 
rezultate din această sesiune. Aceas
ta demonstrează că, pe măsura pro
movării în anii superiori, institutul 
reușește să formeze oameni conștienți 
de faptul că pregătirea profesională 
este cheia succesului în viitoarea lor 
carieră de ingineri.

La începerea semestrului II, gîn- 
duriiie noastre se îndreaptă spre se
siunea din iunie, spre luarea de mă
suri menite să sprijine studenții în 
însușirea în mai bune condiții a ma
terialului ce se predă, lată de ce co
lective de cadre didactice revăd pro
gramele analitice a fiecărei discipli
ne în scopul îmbunătățirii lor și a 
completării bibliografiei cu materiale 
existente în biblioteca noastră. S-au 
luat măsuri și s-a primit deja apro
barea tipăririi și litografîerii, la Edi
tura didactică și pedagogică și în ca
drul institutului, a unor cursuri, ma
nuale, culegere de probleme, îndru
mătoare practice de laborator la 
acele discipline unde biblioteca noas
tră, nu dispune de material suficient.

Pentru antrenarea studenților în 
consultarea unei bibliografii cît mai 
vaste, se vor organiza în continuare 
simpozioane ale cercurilor științifice.

In vederea urmăririi studiului In
dividual, se va continua organizarea 
de concursuri studențești dotate cu 
premii în cărți sau excursii gratuite, 
iar pentru popularizarea celor mai 
bune metode pedagogice se va orga
niza o consfătuire metodică a cadre
lor didactice.

Consiliile științifice pe facultăți și 
institut, analîzînd situația rezultată 
din sesiunea ia-nuarie-februarie, au 
desprins natura greutăților intîmpi- 
nate de studenți și pe această bază 
s-au întocmit planuri de măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea sesiunii din 
iunie.

Ca și în semestrul 1, munca profe
sională va fi însoțită de o muncă e- 
ducativă dusă de U.T.M. și A. S. 
menită să creeze o opinie sănătoasă 
în rîndul masei de studenți.

Sînteni convinși că studenții insti
tutului nostru, care au lâ dispoziție 
toate condițiile pentru a desfășura o 
muncă profesională rodnică, vor face 
față cu succes exigenței impuse de 
cerințele actuale și de viitor ale in
dustriei noastre extractive, conștienți 
că pregătirea lor profesională temei
nică este răspunsul oel mai firesc 
condițiilor orea-te învățămîntului su
perior în țara noastră.

Vineri dimineața, la Casa de cul
tură a studenților din Capitală au 
început lucrările celei de-a V-a con
ferințe pe țară a Uniunii Asociațiilor 
studenților din R. P. Romînă.

Iau parte 500 de delegați aleși de 
conferințele asociațiilor studenților 
din cele 15 centre universitare ale 
țării și 200 de invitați.

Au participat membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații de ma
să. personalități ale vieții culturale, 
științifice și artistice, rectori ai insti
tuțiilor de învățămtat superior, pro
fesori universitari și alte cadre di
dactice, activiști de partid si de stat, 
ai U.T.M. și ai U.A.S.R.

Ordinea de zi adoptată în unani
mitate de delegați cuprinde rapoar
tele Consiliului U.A.S.R. și comisiei 
de cenzoti, precum și alegerea orga
nelor conducătoare ale Uniunii Aso
ciațiilor studenților.

La primul punct de pe ordinea de 
zi, președintele Consiliului U.A.S.R., 

SPORT
Jiul învingător Ia scor

Ștefan Bîrlea, a prezentat raportul 
Consiliului U.A.S.R. cu privire ia 
activitatea desfășurată in perioada 
dintre conferința a IV-a și conferința 
a V-a ale U.A.S.R. șl sarcinile de 
viitor ale asociațiilor studenților.

Raportul comisiei de cenzori a fost 
prezentat de Irimie Nicolae, președin
tele comisiei.

Au început apoi discuțiile la ra
poarte. După discuții tovarășul Ștefan 
Bîrlea a dat citire salutului a- 
dresat studenților de Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn. 
Salutul partidului a fost primit cu 
puternice și îndelungi aplauze. De
legații și invitații au ovaționat mi
nute în șir pentru Partidul Muncito
resc Romîn, Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gh. Ghcarghiu- 
Dej.

In continuare, lucrările conferinței 
s-au desfășurat pe comisii: profesio
nală, culturală, sportivă și social- 
gospodărească.

Lucrările conferinței continuă.
(Agcrpres)

ANGAJAMENTUL OBLIGA
(Urmare din pag. I-a)

țională de la orizontul 480. Printr-o 
reîmpărțire mai judicioasă a efecti 
velor, plasarea abatajelor a fost mă
rită în medie de la 18 oameni pe 
zi la 21-27 oameni pe zi. Măsurile 
aplicate au creat condiții favorabile 
brlgăzilof de a spori vitezele de a- 
vansare, de a crește randamentele, 
de a încheia luna cu planul realizat 
și depășit. Ceea ce e și mai impor
tant : sectorul lucrează ritmic și în 
cursul lunii februarie. In prima jumă
tate a lunii, sectorul a ajuns la un 
olus de peste 1 000 tone de cărbune, 

ș Sectorul V și-a revenit în , luna ia
nuarie abia în ceasul al ...doispre
zecelea — în ziua de 30, încheind 
luna cu un plus de 145 tone. Se 
aștepta ca revenirea să continue, că 
în luna februarie colectivul să lu
creze mai bine, să-și realizeze ritmic 
sarcinile de plan, așa cum s-a întîm- 
plat în sectorul IV. Cu sectorul V 
se petrece însă un fenomen invers. 
Pe măsură ce minerii de la IV își 
sporesc zi de zi realizările, sectorul 
V acumulează un minus tot mai 
mare. După prima jumătate a lunii 
februarie graficul de producție indica 
la асеЙ-''sector un minus de 1 160 
tone cărbune. La indicatorul producti
vitate situația e la fel de precară. 
Față de productivitatea planificată de 
5,20 tone pe post, în abatajele sec
torului se realizează abia 4,40 tone 
pe post. Care 
In care se află

sînt cauzele situației 
sectorul ? In orice caz

nu lipsa liniei de front și nici lipsa 
de efectiv. Sectorul dispune de 12 a- 
bataje cameră în funcție, precum și 
de un efectiv ce nuțnără 26 
meni peste 
cat.

Adevărul
12 abataje 
mentelor tectonice și mai ales a lu
crărilor vechi, abatajele nu se află 
într-o poziție favorabilă pentru a face 
față preliminarului, lată doar cîteva 
exemple. In blocul VII, abatajul nr
1 se află într-o singura aripă, cea
laltă a ajuns la falie, iar deasupra 
abatajului se află o galerie, veche; 
abatajele nr 2 și 4 sînt în atacare. 
In blocul VIII, abatajul nr 1 se 
află în funcție doar cu o aripă iar 
cu cealaltă în șpiț; din abatajul 2 
se execută un suitor de atacare; aba
tajul 4 se află în reartnare; abatajele 
7 și 8 au dat de lucrări vechi. Sînt 
în situație favorabilă pentru a da 
cărbune puține ■ abataje, respectiv, 
numerele 1, 3 și 5 din blocul Vil și
2 și 3 din blocul Vili. Aici se cere 
concentrată deci atenția colectivului, 
prin buna organizare a muncii, spo
rirea vitezelor de avansare. Redre
sarea activității sectorului mai impu
ne luarea de măsuri pentru îmbună
tățirea aprovizionării, punerea la 
punct a traseelor de transport, în
deosebi pe orizonturile 590 și 480.

Este nevoie și de ajutorul condu
cerii minei, mai ales în privința 
nerii în funcție a împingătoarelor 
la puțul 10, orizonturile 480 și

efectivul scriptic
de oa- 
planifi-

funcțiee că deși sînt în 
cameră, datorită deranja

în

și în general pentru îmbunătățirea 
condițiilor de transport și de, hal 
dare a sterilului rezultat din sector.

In concluzie sectorul V Vulcan are 
nevoie de mai mult sprijin din 
partea exploatării, chiar de mai mult 
decît a avut nevoie sectorul IV
luna ianuarie și aceasta în timp .'ît 
mai scurt. Conducerea sectorului 
dovedească mai multă competența și 
siguranță în dirijarea lucrărilor, mai 
multă încredere în forțele sectorului, 
în posibilitatea recuperării rămtnerii 
în urmă. învingerea greutăților prin 
care trece in prezent sectorul cete o 
organizare rațională a electivelor. în
tărirea asistenței tehnice, a discipli
nei. Prin mobilizarea tuturor forțe
lor colectivului, sectorul V poate și 
trebuie să-și realizeze sarcinile de 
plan și angajamentele.

să

cadrul pregătirilor în vedereaIn 
reluării campionatului categoriei В 
ia fotbal, echipa Jiul Petrii a a sus
ținut joi la Tg. Jiu un nou meci de 
verificare avînd ca partener de joc 
formația Pandurii din localitate. Du
pă un joc dinamic și Spectaculos, 
oaspeții au învins cu scorul de 4—1 
prin punctele înscrise de Farkaș de 
2 ori, Peronescu și Libardi.

Jiuliștii au jucat în prima repriză 
cu formația: Zamfir, Șerban, Frank, 
Pop, Penzeș, Crăciun, Csutak, A- 
chim, Peronescu, Libardi și Farkaș.

La reluare au mai fost folosiți Ion 
Vasile, Nicoară, Cazan, Vlad și Ca- 
sandra. Toți jucătorii întrebuințați au 
dovedit vervă de joc, condiție fizică 
excelentă și o concepție tactică bu
nă. Continuîndu-și pregătirile, echi
pa minerilor din Petrila va juca în 
ziua de 21 februarie în deplasare eu 
A. S. Aiud, iar în zilele de 26 fe- 

‘ bruarie, 6 și 14 martie Ia Petroșani

Gospodarul comunei
(Urmare din pag. l-a)

Cărți noi

Căsătoria în dreptul R. P. R.“n
Un colectiv de juriști în frunte Cu 

prof. Traian lonașcu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Rotnîne, 
a elaborat și publicat recent un am
plu tratat cu privire la căsătorie, în 
care sînt analizate, sub toate aspec
tele, normele de drept cuprinse în le
gislația R. P. Romîne în legătură cu 
această instituție juridică.

pu- 
de 

830.

Scrisă într-un stil clar și concis, 
bine sistematizată, lucrarea „Căsăto
ria în dreptul R.P.R.“, deși cuprinde 
un material de specialitate, poate 
folosi cu ușurință șî nespeciaâiștilor, 
tratînd un larg cerc de probleme le
gate de căsătorie.

(Agerpres)

fruntea acestei acțiuni, alături 
președintele sfatului popular s-au 

situat deputății Cerna loan și Bar
na Ioan precum și cetățenii Burlec 
Aurel, Burlec 
Mit Dan, Sin 
joatcă Aurel, 
Aurel și alții.
lucrări s-au prestai 12000 ore de 
muncă patriotică și s-au realizai 
36 000 lei economii.

Tot prin munca cetățenilor s-au 
plantat în primăvara anului trecut 
mai bine de 1000 pomi fructiferi, 
s-au nivelat 7 500 in p terenuri, au 
fost întreținute zone verzi pe o su
prafață de 6 000 m p, au fost con
struite trei poduri în cătunele Co- 
steni. Vina Neagră și in Văleni. 
Toate aceste acțiuni au fost Spri
jinite efectiv ailt de către tovară
șul Matei llie, de deputatul Lup 
Victor cit și de către 
linescu Ioan, Balaș 
clăuș Ioan și alții.

G lucrare care a

In 
de

pășunilor 
Gemăna- 
suprafață

Dumitru, Her Miron, 
Lazăr, Sin Ioan, Mo- 
Sin Petru, Vlaicu 
La efectuarea, acestei

cetățenii Ma-
Ludovlc. Mi-

cerut multă

tnuncă a fost curățirea 
comunale de la Clndetul, 
rea și Morișoara pe o 
de 400 ha teren. Ea a fost insă în
făptuită cu aportul cetățenilor din
tre care amintim pe Barbu Ale
xandru, Pantilimon Gaorilă, Rădol 
Ilie, Mojoaică ileana, Lazăr Ecate- 
rina, Burlec loan Băloi și alții ca
re, alături de președinte, au mun
cit cu însuflețire ta curățirea pă
șunilor.

La toate aceste realizări a adus 
o contribuție de seamă Comitetul 
execuția al Sfatului popular in 
frunte cu tovarășul Matei llie. Pen
tru activitatea sa rodnică pe tărlm 
obștesc, pentru faptul că este 
bun gospodar, iubit și stimat 
cetățeni, tovarășul Matei llie 
fost propus din nou candidat 
F.D.P. In alegerile de la 7 martie 
în circumscripția electorală comu
nală nr 15 Iscroni.

un 
de 
a 

al

cu Victoria Călan, Pandurii Tg. Jiu 
și A. S. Aiud.

OPREA SANDU 
corespondent

Start în Alpiniadn 
de iarnă

Recent, în masivul munților Bu- 
cegi a avut loc prima etapă din ca
drul Al pini odei republicane tura de 
iarnă.

La această dificilă competiție, Va
lea Jiului a fost reprezentată de e- 
chipa asociației sportive C.P.R. Pe
troșani formată din sportivii: Vrăji
tor и Gheorghe, Nevezi Nicolae și 
Avram Gheorghe.

Pe un ger de minus 30 grade, al
pinism odferiști' au escaladat în con
diții extrem de grele peretele din Va
lea Verde, complet acoperit cu ghea
ță, avînd grad de dificultate 5 B. Es
caladarea a durat mai bine de 13 ore.

Prin participarea la prima etapă 
cit și a rezultatelor înregistrate, al
pinist ii asociației sportive C.F.R. s-au 
calificat pentru etapa a II-a de iar
nă a alpiniadei care va avea loc luna 
viitoare.

Un frumos succes
Acum cîteva zile, .pe arena Con

structorul dan București peste 40 de 
popicara- au evoluat în cadrul unui 
concurs organizat de Federația de 
specialitate. In acest concurs Valea 
Jiului a fost reprezentată de tînărul 
Balogh 1. de la Minerul Vulcan, ca
re avînd o comportare excelentă a 
reușit să doboare 881 popice, din 200 
bile mixte, clasîndu-se pe locul II.

Pentru а dovedi că acest rezultat 
nu a fost întîmplător, se impun* ca 
acest popicar să privească cu toată 
seriozitatea pregătirea la antrenamen
te, știut fiind că nu peste mult timp 
va fi din nou chemat în vederea al
cătuirii lotului reprezentativ al R.P.R. 
de popice care se pregătește pentru 
noile competiții internaționale ale a- 
nului 1965.

PROGRAM DE RADIO
21 februarie

* *

La Școala pro
fesională de uce
nici din Lupeni 
se pune accentul 
pe pregătirea mul
tilaterală a viito
rilor meseriași. IN 
CLIȘEU; Oră de 
educație fizică.

*

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,00 „Actualitatea muzi
cală". 11,00 Melodii populare cerute 
de ascultători, 12,05 Călătorie muzi
cală, 12,30 De toate pentru toți, 14,00 
Arii și duete de mare popularitate 
din operete. 15,30 Pe aripile melo
diilor, 17,00 Program de muzică popu
lară, 18,00 „Am îndrăgit o melodie", 
emisiune de muzică ușoară, 18,30 
Cărți care vă așteaptă, 19,00 „Astă- 
seară să dansezi numai cu mine" — 
muzică de dans, 20,20 Teatru la mi
crofon. Premiera: „Dansul milioa
nelor". Adaptare radiofonică după 
comedia lui Victor Eftimiu, 21,30 
Pagini din operete. PROGRAMUL 11. 
8.00 Clubul voioșiei, 8,30 In excursie 
— muzică ușoară, 9,45 Cîntă corul 
Ansamblului armatei, 10.00 Buchet 
de melodii — muzică ușoară, 11.00 
Transmisiunea : concertului orchestrei 
simfonice și al corului Filarmonicii 
de sfat „George Enescu", 13,45

Cîntă Roxana Matei — muzică u- 
șoară, 15,15 Concert din operete cla
sice. 16,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 17,15 „Frumoase ver
suri spune țara", 19,15 Album de ro
manțe. 19,45 Arii de mare populari- 
tate din opere. 20.00 Dansați în rit
mul preferat, 21,45 Oameni de cul
tură in anecdote.

Cinem atojgrafe
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Maria: REPUBLICA: Colaboratorul 
Ceka; PETRILA: Ocolul Pămîntului 
în 80 de zile; LIVEZENI: Povestea 
unei veri; ISCRONI: Drama ciocîr- 
liei: AN1NOASA: Quivitoq; VUL
CAN : Pagini de istorie; CRIV1DIA: 
Cu toții acasă; PAROȘEN1 : Cele 
trei lumi ale lui Guliver; LUPENI — 
MUNCITORESC : Ziua fericirii; BAR- 
BATEN1: Plaja; URICANf: Trage
dia optimistă.
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Declarația 
lui Suvanna Fuma

O nouă lovitură de stai 
la Saigon

Дшіпагеа іиіиіі ІІШііі Generale а 0. К. В. 
ранги I ШІИПВііе 1565

VIENTIANE 19 (Agerpres).
Prințul Suvanna Fuma, primul mi

nistru al guvernului laoțian, a decla
rat, potrivit agenției Associated 
Press, că este în favoarea reluării 
tratativelor tripartite în vederea for
mării unui nou guvern. Totodată, se 
anunță că generalul rebel Fumi No- 
savain, refugiat în Tailanda în urma 
loviturii de sfat neizbutite din februa
rie, a fost înlocuit din funcția de li-., 
der al fracțiunii de dreapta, cu mi
nistrul educației, Leuman. Agenția 
U.P.I. menționează că o dată cu nu
mirea lui Leuman în postul de prim- 
ministru adjunct, începe de fapt re
manierea propriu zisă a guvernului, 
după tulburările de la începutul lunii.

Demonstrații studențești 

la Madrid

MADRID 19 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează că 

joi după-amiază au continuat la Ma
drid manifestațiile studențești împo
triva hotărîriior autorităților spaniole 
de a interzice un ciclu de conferințe 
la facultatea de științe cu tema „Spre 
o adevărată pace". Manifestanții au 
cerut autorităților să-1 demită pe rec
torul Universității din Madrid.

CANADA

90 de mineri blocați în galeriile 
unei mine

VANCOUVER 19 (Agerpres).
O alunecare de teren s-a produs 

joi dimineața ia minele canadiene 
din Granduc (Columbia britanică) 
situate aproximativ la 150 km nord 
de localitatea Prince Rupert. Apro
ximativ 90 de persoane au fost sur
prinse în galeriile minei. Au fost 
trimise de urgență grupe de salvare

IARNĂ GREA
PARIS 19 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

ultimele 48 de ore asupra Europei 
occidentale au continuat să cadă 
mari cantități de zăpadă. In Munții 
Alpi, relatează agenția France Presse, 
straturile de zăpadă au atins o gro
sime de peste 4 metri, iar la fron
tiera dintre Austria și Bavaria peste

FRĂMÂNTĂRILE DIN
Conferința mesei rotunde de la Ju

ba, programată să aibă loc la 18 fe
bruarie, în scopul rezolvării spinoa
sei probleme a sudului s-a dovedit a 
fi nodul gordian al vieții politice 
sudaneze, obiectul unor serioase di
vergențe în rîndurfle partidelor po
litice, și una din cauzele care au 
dus la demisia cabinetului condus 
de Khatim Khalifa. Transmițînd la 
18 februarie știrea demisiei lui Kha
lifa, agențiile de presă calificau a- 
cest eveniment ca un apogeu al cri
zei intervenite intre primul ministru 
și liderii unor partide politice suda
neze. De fapt, aceste partide ceruse
ră mai de mult demisia cabinetului 
Khalifa, acuzîndu-1 că folosește mij
loace neadecvate pentru pacificarea 
țării. Ele se refereau în primul rînd 
la încercările neizbutite ale guvernu
lui Khalifa de a stabili condițiile a- 
decvate tinerii. conferinței de reconci
liere națională. In această situație și 
datorită unor incidente sîngeroase ca
re s-au produs în provinciile meri
dionale ale țării, guvernul Khalifa

SAIGON 19 (Agerpres).
La Saigon, în dimineața zilei de 

19 februarie, forțe ale armatei sud- 
vietnameze au luat sub controlul lor 
stația de radio, oficiul telefonic cen
tral și au instituit un puternic cor
don în fața locuinței generalului 
Nguyen Khanh. De asemenea, pe 
străzile capitalei patrulau trupe și 
unități ale poliției civile. Imediat 
după adoptarea acestor măsuri, pos
tul de radio Saigon a anunțat ares
tarea generalului Nguyen Khanh, co
mandantul șef al forțelor armate 
sud-vietnameze, indicîrid în acest fel 
declanșarea unei noi lovituri de stat. 
Pentru a izola capitala sud-vietna- 
meză, autorii loviturii de stat au în
chis aeroportul, astfel că toate legă
turile cu străinătatea au fost între
rupte. In primul său comentariu, pri
vind noua situație creată la Saigon, 
agenția France Presse relata că lo
cuința lui Khanh a fost blocată de 
forțe militare, iar aeroportul a fost 
luat sub paza unor unități de tancuri. 
Intr-o primă proclamație făcută la 
radio de colonelul Nguyen Van Thao, 
autorii loviturii de stat acuză pe ge
neralul Khanh de a fi „un ambițios 
însetat de putere". In același timp, 
colonelul Nguyen Van Thao a anun
țat revenirea la putere a generalului 
Tran Thien Khiem. actualul ambasa
dor sud-vietnamez la Washington.

Potrivit unei surse diplomatice, o 
dată cu înlăturarea generalului Khanh 
a fost răsturnat și guvernul condus 
de generalul Huy Quat, după trei 
zile de existență. Autorii noii lovi

și pachete cu alimente și medica
mente. Seara tîrziu, o grupă de sal
vare a reușit să ajungă pînă la Una 
din galerii unde se aflau blocați a- 
proximativ 40 de mineri. Șaptespre
zece mineri salvați sînt grav răniți. 
Se fac încercări de a-i scoate și pe 
ceilalți la suprafață.

ÎN OCCIDENT
5 metri. La Munchen (R. F. Germa
nă) datorită zăpezii și gerului s-au 
înregistrat joi aproximativ 120 ac
cidente de automobil. In R. F. Ger
mană numărul satelor izolate din 
cauza căderilor de zăpadă este în 
creștere. In Spania, Franța și Elve
ția termometrul a înregistrat tempe
raturi ce variază între minus 10 și 
minus 22 de grade.

s-a văzut pus în fața situației de a 
renunța la deschiderea negocierilor 
de la Juba la 18 februarie, amînînd 
reuniunea sine-die.

Demisia prezentată de Khalifa 
Consiliului de Stat al Sudanului nu

Cronica evenimentelor 
săptămînii

apare așadar prea surprinzătoare. 
Știrile transmise de agențiile de pre
să în dimineața zilei de 19 februarie 
indicau că președintele Consiliului 
Suprem sudanez i-a cerut tot lui 
Khalifa să formeze un nou guvern. 
El urmează să consulte pe principalii 
lideri politici pentru a încerca să gă
sească o soluționare a crizei politice 
în fondul ei înainte de a accepta să 
formeze un nou guvern. Khalifa a ac
ceptat să formeze noul cabinet, de
oarece el a fost asigurat, scrie agen
ția Reuter, că „toate partidele doresc 

furi de stat acuză „guvernul celor 3 
zile" de a fi ascultat docil ordinele 
generalului Khanh. Agenția Associa
ted Press relata în comentariul său 
că recenta lovitură de stat condusă 
de colonelul Thao a reușit.

SAIGON 19 (Agerpres).
Postul de radio Saigon, aflat sub 

controlul autorilor loviturii de stat 
de vineri dimineața, (care se declară 
adepți ai generalului Tran Thien 
Khiem), a transmis mai multe emi
siuni în cursul zilei, în care s-au 
făcut referiri favorabile la regimul 
lui Ngo Dinh Diem.

Colonelul Thao, liderul grupului ca
re a organizat actuala lovitură de 
stat, a confirmat vineri după-amiază 
că generalul Khanh se află sub stare 
de arest la domiciliu.

Ciocniri serioase la frontiera 
dintre Uganda și Congo

KAMPALA 19 (Agerpres).
Surse din Kampala anunță că în 

cursul zilei de joi, la frontiera din
tre Uganda și Congo au avut loc 
ciocniri serioase intre trupele guver
namentale congoleze și 'grănicerii 
ugandezi. Un soldat ugandez a fost 
ucis.

Ministrul afacerilor externe al 
Zambiei, Simon Kapwepwe, a decla

Prelungirea stării excepționale 
în capitala Hhodesiei de sud

SALISBURY 19 (Agerpres). menționează că noua prelungire a
Parlamentul sud-rhodesian a adop- stării excepționale dovedește că de- 

tat joi seara hotărîrea de a prelungi • parte de a se consolida, situația pbli- 
cu încă trei luni starea excepțională tică a guvernului condus de Smith 
în capitala țării. Agențiile de presa trece printr-o criză tot mai acută.

Procesul de la Frankfurt pe Main
FRANKFURT PE MAIN 19 (Ager

pres).
Agenția Reuter informează că pro

cesul de la Frankfurt pe Main, unde 
sînt judecați principalii vinovați de 
atrocitățile comise la Auschwitz, a 
luat joi o turnură neașteptată, cînd 
unul din cei 20 de acuzați a adus 
grave incriminări unuia din colegii 
săi din boxa acuzaților. Este vorba 
de Ștefan Baretzki, membru al con

10 000 de docheri englezi 
în grevă

LONDRA 19 (Agerpres).
In porturile de pe fluviul Mersey, 

vestul Angliei, 10 000 de docheri au 
declarat o grevă de 24 de ore, pro- 
testînd împotriva încălcării drepturi-

SUDAN
ca el să conducă o nouă formație 
ministerială de coaliție" In același 
timp, însă, se . păstrează, o anumită 
rezervă , deoarece în scrisoarea prin 
care și-a anunțat demisia, Khalifa a 
arătat că eșuarea guvernului său se 
datorește și unor disensiuni între mi
niștrii în a căror selecție el nu avu
sese nici un cuvînt de spus. Sarcina 
Iui Khalifa devine și mai complexă 
acum, cînd i se cere, după cum sub
liniază Reuter, „să creeze condiții 
ca toate partidele să beneficieze de o 
distribuție proporțională a locurilor 
în Parlament, în conformitate cu 
Carta națională și în condițiile în ca
re orice amendament la această Cartă 
trebuie să fie aprobat de absolut 
toate partidele politice".

Ieșirea din această criză este în
greunată și de agravarea situației în 
cele trei provincii meridionale, unde 
sînt de semnalat lupte între triburi 
și trupele guvernamentale.

A. DUMITRESCU 
comentator Agerpres

NEW YORK 19 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. s-a 

întrunit joi seara pentru a continua 
dezbaterile întrerupte marți. Preșe
dintele Adunării Generale, Alex Qu- 
aison-Savkey, a anunțat că va pro
ceda ia rezolvarea câtorva probleme 
urgente înainte de închiderea sesiunii.

Delegatul R. P. Albania, Halim 
Budo, a revenit asupra propunerii 
sale ca lucrările sesiunii să intre în 
normal și ca Adunarea Generală să-și 
aleagă biroul și să adopte ordinea de 
zi, contestînd afirmația președinte
lui cu privire la existența unui acord 
prin care lucrările sesiunii să se des
fășoare prin procedura aclamațiilor, 
fără exprimare de voturi.

Președintele Adunării Generale a 
pus Ia vot moțiunea albaneză.

Pentru moțiunea albaneză au votat 

rat că guvernul țării sale intențio
nează să ceară Marii Britanii ca a- 
ceasta să intervină pentru a pune 
capăt provocărilor congoleze împo
triva Ugandei. El și-a exprimat ne
dumerirea că pînă în prezent Marea 
Britanie nu a luat atitudine împo
triva provocărilor la care aste supusă 
Uganda, care este membră a Com
monweal th-ul ui.

ducerii lagărului de la Auschwitz, 
care a relatat că fostul medic SS 
Franz Bernhard Lucas a participat 
la selecționarea deținuților pentru 
camerele de gazare. Potrivit decla
rației sale, Lucas a avut un mare 
rol în trimiterea a numeroase per
soane în camerele de gazare. Selec
ționarea o făcea încă din stația de 
cale ferată a lagărului.

lor sindicale.
O grevă de o zi au declarat și 500 

de șoferi și taxatori de la liniile de 
autobuze din împrejurimile orașului 
Edinburgh.

Totodată, se anunță că greva de la 
întreprinderile constructoare de au
tomobile dim Coventry și Birmingham 
continuă, afectând, printre altele, ac
tivitatea uzinelor aparținînd compa
niilor „Rover" și „Standard Triumph".

LIBIA

Dizolvarea parlamentului
CAIRO 19. Corespondentul Ager- 

pres, N. Plopeanu, transmite:
După o existență efemeră de pa

tru luni, Camera Deputaților din Li
bia, aleasă Ia 10 octombrie 1964, și-a 
încheiat activitatea, în urma unui 
decret regal de dizolvare.

Decretul nu indică cauzele acestei 
măsuri dar ziarul „Tarablus al Gharb" 
arată că dizolvarea a fost urmarea 
„numeroaselor proteste cu privire la 
ilegalități care au avut loc în timpul 
alegerilor din octombrie trecut".

In perioada campaniei electorale, 
două probleme au stat în centrul a- 
tenției opiniei publice din Libia : dez
voltarea economică a țării și lichida
rea bazelor militare străine. O serie 

Albania și Mauritania ; 13 țări, prin
tre care Algeria, Cuba, Franța, Ro- 
mînia, Republica Arabă Unită s-au 
abținut, iar celelalte au votat împo
trivă.

N. T. Fedorenko, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care a luat cuvîn- 
tul a declarat că „Uniunea Sovieti
că nu intenționează să-și asume o 
parte din răspunderea politică, finan
ciară sau de altă natură pentru ex
pedițiile agresive ale colonialiștilor 
în Africa".

Cea de-a XlX-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. a fost amîna- 
tă pentru 1 septembrie 1965.

(Scui'te știjti:'
GENEVA. Anuarul statistic pe 

1964. publicat de Biroul interna
țional al muncii, relevă accentua
rea lipsei de mină de lucru califi
cată în numeroase țări vest-euro- 
pene. Numărul muncitorilor străini 
angajați în R.F.G., de pildă, a de
pășit toamna trecută un milion. 
In Elveția, numărul lor depășește 
900 de mii.

MONTEVIDEO. Un grup de 19 
deputați din partea diferMor par
tide din Uruguay au prezentat o 
moțiune în Parlament în care cer 
guvernului să revoce decretul de 
instituire a domiciliului obligato
riu fruntașului politic brazilian Lio
nel Brizola, refugiat în Uruguay 
după răsturnarea regimului fostu
lui președinte Goulart. f ‘

WASHINGTON. Cu 302 voturi 
pentru și 63 contra. Camera Re
prezentanților a Congresului S.U.A. 
a aprobat bugetul pe 3 ani al A- 
genției pentru dezarmare și con
trolul asupra armamentelor, care 
se ridică la suma de 40 milioane 
dolari.

BUENOS AIRES. Joi după-amia
ză la sediul Ministerului Muncii 
al Argentinei a explodat o bombă, 
producînd mari pagube materiale 
și rănind o persoană., Autoritățile 
au deschis o anchetă pentru a de
termina cauzele exploziei și a de
pista pe autorii atentatului.

NEW YORK. Aviatoarea ameri
cană Joan Merriam Smith, deveni
tă celebră anul trecut, după ce a 
făcut înconjurul lumii pe bordid '
unui avion cu un singur motor, 
și-a pierdut viața într-un accident 
de avion. Ea s-a prăbușit miercuri, 
cu aparatul său, în apropiere de 
Los Angeles.

NEAPOLE. 18 morți și numeroși 
răniți, acesta este bilanțul unui 
accident de circulație care s-a pro
dus pe șoseaua Neapole—Pompei 
în urma prăbușirii unui camion îfl- 
tr-o prăpastie.

de elemente progresiste au cerut re. 
partizarea judicioasă a veniturilor în. 
casate de la companiile străine care 
extrag petrolul din Libia și au învi
nuit guvernul de lipsă de fermitate 
în tratativele purtate cu S.U.A. și 
Anglia pentru lichidarea bazelor lor 
militare. Autoritățile au operat insă 
în rîndul acestora numeroase ares
tări. ■

In ultima vreme s-au intensific? 
protestele împotriva abuzurilor cțre 
s-au făcut în perioada campaniei e- 
lectorale și a alegerilor, ceea ce a 
determinat guvernul să propună re
gelui Idris dizolvarea parlamentului. 
Viitoarele alegeri au fost fixate la 8 
mai. -
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