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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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Pe baza rezultatelor obținute în 

prima decadă a lunii martie, în 
întrecerea ce se desfășoară între 
sectoarele miniere din cadrul Com
binatului carbonifer Valea Jiului, 
primele locuri sînt ocupate de:

»•

Sectorul
Față de Față de

plan angajament

IV Petrila 125% 124%
II Petrila H5% 115%

' IV Vulcan 105% 105%
I Aninoasa 102% 100%

Pe primul loc
Colectivul sectorului I de la mina 

Aninoasa, care în luna trecută a dat 
în plus 763 tone de cărbune, con
tinuă să obțină noi succese în în
trecerea socialistă. In prima decadă a 
lunii martie, minerii acestui sector 
au extras peste plan încă 206 tone 
de cărbune energetic, fapt ce îi si
tuează în fruntea întrecerii pe ex
ploatare. Brigăzile minerilor Berey 
Dionisie și Ilie Nicolae au adus un 
aport substanțial la succesele secto
rului. Ele au extras din abataje în
tre 300-450 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. De remarcat, de 
asemenea, faptul că aceste brigăzi
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n-au avut nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist

fost
1 028 tone de cărbune 

Cele mai bune rezul- 
dobîndit minerii sec-

Cabana forestiera de la Bilugu

Cărbune peste plan
Și în prima decadă a lunii mar

tie colectivul minei Petrila nu și-a 
dezmințit hărnicia. Planul de produc
ție pe întreaga exploatare a 
depășit cu 
energetic, 
tate le-au 
toarelor IV și II. care au extras o 
însemnată cantitate de cărbune în 
plus. In abatajele în care lucrează 
brigăzile minerilor Cîșlaru loan, Ce- 
pălău Aurel, Stan Constantin, Ioni- 
ță Aurelian, 
che Chiriță 
de 6-8 tone

Bartha Francisc. Ena- 
s-au obținut randamente 
cărbune pe post.

ADEVARATA
VIATA A VULCANULUI

ii. a

Muncitoarea 
Nicșa Maria de 
la lămpăria minei 
L u p e n i 
permanent 
tate frumoase 
activitatea 
Pentru 
din anul 
ea a fost 
de curînd 
signa de 
in întrecere.

obține 
rezul- 

în 
ei. 

succesele 
trecut, 

distinsă 
cu in- 
fruntaș

lltn 
la luiirilt ile finisaj

După ce au predat scara a IV-a
din blocul cu 200 de apartamente, 
constructorii din Lupeni au intensi
ficat ritmul lucrărilor de finisaj pre
gătind acum pentru recepție scara a 
Ш-a cu 40 de apartamente. Ei exe
cută aici lucrări de vopsitorii, zu
grăveli și curățirea parchetului.

Și constructorii de pe șantierul Li- 
vezeni sînt antrenați în lupta pen
tru predarea a cît mai multe apar
tamente pînă la sfîrșitul trimestrului 
I. Aici se află în stadii diferite de 
finisare interioară blocurile G 1 și 
G 3, cu cîte 40 de apartamente fie
care. Tot aici, un număr de cinei 
blocuri însumînd 160 de apartamente 
se află cu zidăria la nivele diferite.

Șl ACUM, SPRE N01 SUCCESE I
Interviu cu tov. Iosif Ledrer, șeful E. M. Aninoasa

Intr-o recentă festivitate ce a avut loc la Aninoasa, colectivului 
de muncitori, ingineri și tehnicieni de la această exploatare i s-au 
cernat „Steagul roșu" și „Diploma de întreprindere fruntașă' 
mura industriei extractive pentru succesele obținute în 
cialistă pe anul 1964.

Și succesele au fost intr-adevăr însemnate. Minerii 
pus la dispoziția economiei naționale anul trecut 25477 
au realizat o productivitate cu 55 kg/post mai mare 
planificată, și au. realizat 400 000. lei economii la prețul

Heatysăi&e. abținute anul trecut,-, experiența apumulqtă 'constituie o 
bază solidă pentru obținerea de пві- 'succese. In. legătură си реевси- 
parea conducerii E. M. Aninoasa pentru dezvoltarea succeselor, pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor de întrecere pe anul 
1965 am avut următoarea convorbire cu tovarășul Ledrer Iosif, șeful 
minei.

î" pe
întrecerea

de-
ra-
so-

aaaninoseni 
tone cărbune, 
decît sarcina 
de cost.

Încă din vremurile de demult 
oameni harnici au căutat de lucru 
și o bucală de pline la Vulcan. 
Pădurile din munți împrejmuitul 
localitatea din toate părțile cu ar
bori seculari, iar străfundurile a- 
cestor meleaguri ascundeau bo
gății neasemuite. Pînă aproape 
de ziuă, măruntaiele pămîntului 
erau brăzdate de straturi de căr- 
ЬцПе. Atrași de mirajul aurului 
rfkgru și 
mari și 
în frunte 
ploatarea 
muncă a 
ore pe zi în 
lui. In abatajele slab 
rude de raza palidă a 
cu benzină, avînd drept 
zare" fistăul și trocul, minerii lu
crau pînă 
rob, viață 
mică și-a 
tentaculele 
Capitaliștii 
colț. Cum să piardă ei profiturile I?

— Mai bine închidem minele 
— au dat ei verdictul.

Că prin această măsură au lăsat 
pe drumuri, pradă șomajului și 
foametei mii de familii de mineri, 
puțin le păsa. A murit mina, a 
murit și localitatea. Comuna în
floritoare. de altă dată, s-a trans
format '■ in ruine. Puținii mineri 
virstnici ce au mai rămas aici își 
tîrau zilele de pe azi pe miine că- 
rlnd cărbuni cu sacul 
din „minele" făcute de 
tișele dealurilor. Sperau 
tau, așteptau și sperau, 
și speranța lor n-au fost 
Vremurile noi au adus viață nouă 
și pe meleagurile Vulcanului. Mi
na și vechea așezare au 
ca pasărea Phenix din 
cenușă, mai impunătoare, 
moașe.

...Abatajele, locurile de 
de la înaintări clocotesc 
că aviniată. Perforatoare 
ce și ciocane de abataj mușcă din 
frontul de cărbune sau din stînca

dură. Trocul și fistăul au devenit 
de mult piese de muzeu. Crațere 
puternice transportă într-un șuvoi 
nesfîrșit cărbunele spre buncăre. 
La înaintări, operația grea a eva
cuării sterilului se face cu mașini 
de încărcat. Pe galerii, adevărate 
magistrale subpămîniene, locomoti
vele cu troley și cu acumulatori

perspectiva unor profituri 
rapide, cîțiva capitaliști 
cu Chorin au început ex- 
cărbunelui și a forței de 
celor ce trudeau 10—12 

adîncurile pămlntu- 
ilumi- 

lămpilor 
„mecani-

însemnări de reporter

la istovire, 
de cline, 
întins, ca 
și peste 
dădeau

Muncă de 
Criza econo- 
o caracatiță. 
Valea Jiului, 
din colț in

și roaba 
ei in cos- 
și aștep- 
Așteptarea 
zadarnice.

renăscut, 
propria-i 
mai fru-

muncă 
de тип- 
puterrd-

gonesc intr-un du-te-vino neconte
nit. Mașinile puternice de extrac
ție, compresoarele — acești plă- 
mini giganți — ce dau viață utila
jelor în adîncuri, toate utilajele de 
înaltă tehnicitate vorbesc despre a 
doua tinerețe a minei, despre în
florirea și dezvoltarea ei continuă.

Nu peste multă vreme E. M. 
Vulcan se va număra printre cele 
mai mari mine din țară, iar înalta 
mecanizare va fi prietenă de 
dejde a 
bunelul.

...S-a 
na, s-ă 
Comuna 
devenit
curile cocioabelor de altădată, a 
maidanelor, s-au înălțat zeci de 
blocuri cu apartamente moderne și 
confortabile. La blocul D 10, cu 8 
etaje, dat de curînd în folosință, 
au apărut deja la ferestre perde- 
luțe și glastre ou flori. Alături de 
el își 
două 
taje.
D 11

minerilor în bătălia

redeschis ' și dezvoltat 
schimbat fața localității 
părăginită de altădată a 

un oraș înfloritor. Pe lo-

înalță siluetele svelte alte 
blocuri gemene, tot cu 8 e- 
In scurtă vreme blocurile 
și D 12 vor fi gata finisate,

iar apartamentele își vor 
stăplnii. Și cele două școli 
cite 16 săli de clasă, avînd 
virstă cu noile cartiere.
stăpînii lor, Sînt viitorii construc
tori ai comunismului. Mina, ter
mocentrala Paroșeni, noua prepa- 
rație de cărbune, blocurile, școlile, 
totul vorbește mei de a doua tine
rețe a Vulcanului, despre adevărata 
lui viață.

A întinerit și s-a dezvoltat bă- 
trînul Vulcani s-au schimbai și 
locuitorii lui. Cutelor de pe fețele 
încruntate de griji și nevoi le-au 
luat locul zîmbetul de mulțumire. 
Poți șă nu fii mulțumit și fericit 
cînd munca ți-e prețuită și traiul 
îmbelșugat 2 Semne de prețuire 
sînt sutele de ordine și medalii ce 
strălucesc pe piepturile minerilor; 
prețuire înseamnă și steluțele pur
purii, și drapelele de evidențiat în 
întrecerea socialistă. Răsplată a 

salariul 
de ve ■ 
in sta- 
— tot 

muncesc 
o viață

__ — Cum veți valorifica expe

riența anului trecut în vederea 

obținerii de noi succese in în

trecerea pe anul 1965?

hărniciei din adîncuri e și 
cîștigat de mineri, primele 
chime, concediile de odihnă 
țiunile balneo-climaterice 
ceea ce asigură celor ce 
in abatajele Vulcanului 
îmbelșugată, fericită.

— După părerea noastră, elemen
tul esențial care a chezășuit obține
rea succeselor cu care am încheiat 
anul 1964 și ne-a adus titlul și 
„Steagul roșu de întreprindere frun
tașă" pe ramură constă în sporirea 
continuă a productivității muncii, prin 
valorificarea largă a rezervelor in
terne, realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, ridicarea nivelului tehnic al 
producției, îmbunătățirea organizării 
muncii și extinderea inițiativelor va
loroase. Sarcinile noi din acest an, 
ce stau în fața colectivului nostru, 
impun valorificarea acestei expe
riențe. Angajamentul ce ni l-am asu
mat pe anul 1965 prevede extragerea 
peste plan а 15 000 tone cărbune, de-

pășirea randamentului planificat cu 
5 kg pe post, obținerea, a 370 000 lei 
economii la prețul de cost, reducerea, 
față de norma internă, a conținutu
lui de cenușă din - cărbunele extras 
cu 0,3 puncte și cu 0,2 puncte a umi
dității.

Minerii, inginerii și tehnicienii ex
ploatării noastre au dovedit că sînt 
conștienți de sarcinile care le revin, 
față de angajamentul ce și l-au asu
mat. Dovadă: în primele două luni 
ale anului exploatarea noastră a ex
tras peste plan mai bine 
tone de cărbune. Totodată, 
nostru s-a achitat și de o 
cină de răspundere ce ne
lumina, plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie anul trecut, încadrîndu-se 
în' indicatorii de calitate prevăzuți.

Sîntem hotărîți să pășim înainte.

de 3 50'1 
colectivul 
altă sar- 
revine în

(Continuare In pag. 3-a)

primi 
noi cu 
aceeași 
își au

D. C.

Fr
у:' ДМ

Pentru ca florile sa trăiască și sa se dezvolte in voie au nevoie de hrană, căldură lumină. Avînd 
din abundență aceste condiții, în sera acoperită de la termocentrala Paroșeni își rid în petale mii de flori. 
Peste puțin timp, ele își vor răspîndi aroma în aer liber, în parcuri șl zone verzi.

Iată<-1 pe ftoricultorul C, Chinchlșan îngrijind gingașele flori.
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Măsuri pentru viitoarea sesiune
Mergfnd pe linia îmbunătățirii 

continue a procesului de învăță- 
mlnt și țintad seama de uneia as
pecte desprinse din sesiunea din iar
nă, consiliul științific al institutului 
a preconizat o serie de măsuri. In 
cadrul ședințelor de catedră să se 
analizata rezultatele din sesiunea de 
examene din Iarnă și să se facă pro 
puneri concrete pentru îmbunătățirea 
muncii. Exemplele bune de organizare 
a orelor de curs, semlnarll șl lucrări 
de laborator să fie generalizate. Șe
fii de catedre a* îndrume și să con
troleze modul in care cadrele didac
tice pun fn aplicare hotlrtrlle adop
tata in cadrul catedrelor.

Pentru a cunoaște modul cum stu
denții ișl însușesc materia predată, 
se Vor fixa, pe discipline, cel mult 
două lucrări de control, pinfi la 1 
mal a-c. Fixarea datei se va face 
de comun acord cu grupa de stu- 
denți și ele vor fi date în cadrul ore
lor de seminar sau a lucrărilor de 
laborator. S-a recomandat conducăto
rilor de discipline ca aceste lucrări 
să nu fie programate în dezavanta
jul vreunei alte discipline.

In vederea ridicării continue a ca
lității cunoștințelor predate, șefii de 
catedre vor urmări îndeaproape mo
dul cum cadrele didactice se pregă
tesc și Susțin cursurile Și seminariile, 
modul cum îndrumă studenții în în
țelegerea materiei în cadrul seminari- 
ilor și lucrărilor de laborator.

Cadrele didactice tinere vor l| aju
tate în dezvoltarea măiestriei peda
gogice prin Organizarea, pe catedre, 
* unor ore de semlnarii și de lucrări 
de laborator model, conduse de cadre 
didactice cu experiență. La sfirșitul 
acestor ore se vor djșcuta, .și sg, vor 
analiza părțile principale desprinse 
din desfășurarea acestor ore.

De asemenea, se va urmări ca 
Problemele dezbătute la curș să fie 
exemplificate și elucidate la orele de 
semlnat Lucrările de laborator vor 
ti Cit mai strine legate de materia 
pre< ită. Aceste lucrări trebuie 
Să întregească materia predată 
curs, nu s-o suplinească.

Cont univ. 
ine. Ui» Conitentiniwu 

prorectorul I.M.P.

însă
la

Conform unor indicații date
Ministerul invațumintulul in institut 
au luat ființă comiții pentru analiza 
propunerilor cadrelor didactice cu 
privire la unele modificări asupra 
programelor analitice. Modificările au 
fort făcute In sensul evitării tu- 
propunerilor a actualizării temelor și 
a tratării moderne a materiilor. Aces
ta comisii stat chemata să analizeze 
profund aceste modificări, avtnd in 
vedere că ale tind a rărnlrn mai 
multă vreme ta forma ce va fi re
comandată.

Comitatul U.T.M. șt Consiliul A.S., 
sub conducerea comitetului de partid 
din Institut și-au prevăzut o serie 
<14 măsuri care vor duce la. creșterea 
simțului de răspundere ai studenților 
față de principala lor îndatorire —■ 
învățătura. Astfel, vor fi organizate 
dezbateri Cu studenții asupra pregăti
rii profesionale, în iumina rezultate
lor obținute în sesiunea de iarnă și 
a sarcinilor puse în fața studenților 
de cea de-a V-a Conferință a U.A.S.R. 
De asemenea, cu sprijinul decanate
lor, se Va organiza la nivelul fie
cărei facultăți o dezbatere cu toți 
studenții repetenți, cu cei care au 
rămas în sesiunea de iarnă cu două 
shu mai multe restanțe, precum și 
cil cei care au mai mult de 10 ab
sențe in semestrul II. La asemenea 
dezbateri vor participa și cadre di
dactice, membri ai comitetului U.T.M. 
și ai A.S., student! fruntași,

Eentru mobilizarea studenților Ia o, 
muncă sistematică, periodic se vor 
pune în discuția adunărilor generale 
U.T.M. stadiul pregătirii profesionale 
a studenților, predarea la timp a 
lucrărilor de casă, a proiectelor și a 
referatelor de laborator. In luna apri
lie vor fi organizate comunicări pro
fesionale pe ani la matematică, re
zistența materialelor și zăcăminte.

In scopul dezvoltării culturii pro- ,

di!

i

Baza studiu! individual
După mine, ca o primă condiție în 

pregătirea pentru sesiune a unui stu
dent este o riguroasă prezență 
eurrtiri, înțelegînd prin 
numai o prezență fizică, 
țipșre totală ia ora de 
tacit la sfirșitul orei să 
nimic neînțeles din ceea 
dat, In cazul In care rămîn totuși 
probleme neînțelese sau nenotate, în 
aceeași zi, în bibliotecă, cu ajutorul 
bibliografiei indicate, trebuie comple
tate notițele.

O altă condiție este efectuarea cu 
regularitate a lucrărilor de casă și 
de laborator, in așa fel ca acestea 
să nu ne răpească timp în ajunul se

siunii,
Ml ae pare contraindicată metoda

la
aceasta nu 
ci o parti- 
curs astfel 
nu rămitlă 
ce в-а pro

unora care încearcă să memoreze ma
terialul din primele zile ale semes
trului. Consider că acesta e un efort 
în plus — care folosit, de pildă, la 
rezolvarea unui număr cît mai mare 
de probleme și aplicații ar duce în 
mod sigur la însușirea unor relații 
și fenomene de bază fără de care ar 
fi imposibilă înțelegerea materialului 
ce se predă în continuare.

Ga o concluzie a tot се-am apus 
mai sus, aș vrea sa remarc că totuși 
cheia succesului răniîne studiul in
dividual neîntrerupt de-a lungul în
tregului semestru.

Cu astfel de metode, In sesiunile 
de piuă acum eu am obținut re
zultate bune.

URIAN PETRU 
student anul 111 electro

Studenții îmbină 
cunoștințele teore
tica căpătate la 
orele de curs cu 
cele practice, în 

cadrul lucrărilor de 
laborator. I 
cîțiva rtudenți 
laboratorul de 
lectromscanică 
Institutului.

late
1 in
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fesionale a studenților, a dragostei 
față de meseria aleasă, comitetul 
U.T.M. va iniția organizarea unor 
simpozioane și conferințe tehnice, în- 
tilniri aie studenților din anii mari 
cu specialiști din producție. In ase
menea ocazii vor fi puse in discuție 
teme legate de importanța și frumu
sețea meseriei de miner, sarcinile 
care stau in fața industriei noastre 
miniere, din care să rezulte necesi
tatea unei temeinice pregătiri profe
sionale.

Se vor lua măsuri pentru înzes
trarea vitrinelor cu materiale, reviste 

r și fotografii, broșuri etc, menite să 
aducă la cunoștința studenților toa
te noutățile științifice și tehnice.

In vederea legăturii cît mai strinse 
a cunoștințelor teoretice cu 
construirii socialismului, au 
te măsuri de organizare a 
crări practice și lemlnaril 
de muncă, în producție, la 
ne ca: exploatări miniere,
miniere, preparare, aeraj, N.T.S. etc.

Se desprinde ca o sarcină Impe
rioasă pentru întreaga masă de stu
dent! din institutul nostru, să mun
cească cu conștiinciozitate sistema
tic pentru însușirea tuturor cunoș
tințelor teoretice șl practice ce 11 »e 
predau.

practica 
fort tna- 
ШЮГ in
ia locui 
dlscipli- 
inațini

Pregătiri sportive
In cadrul pregătirilor în vederea 

reluării campionatelor republicane și 
regionale, echipele de fotbal, voie], 
handbal și rugbi au efectuat mai 
multe meciuri de verificare. Tot in 
acest scop, echipa, de rugbi va' sus
ține la București, ia sfirșitul aces
tei săptămîni, îiitilniri în cadrul „Cu
pei 6 Martie" cu echipele Dinamo 
și Grivița Roșie. Echipa de handbal 
se deplasează la Brașov, unde va 
susține meciuri cu echipele Dinamo, 
Tractorul și Știința, iar echipa de 
volei se deplasează la Alba lulia, 
unde se va întîini cu echipele Știin
ța Brașov, Industria Sîrmei Cimpia 
Turzii și Știința Alba lulia. I

Vedere exterioară a clădirii І.М.Р.

A. S și studenții
Create de partid și «Xlsolldate an 

de an, muncind sub îndrumarea 
U.T.M., asociațiile — organizații ob
ștești ale întregii siudwițimi — s-au 
afirmat ca o prezență vie, activă № 
întregul complex a! vieții universi
tare ce pulsează în patria noastră.

Ținînd seama de rolul complex și 
deosebit de important ce revine șco
lii noastre superioare, ca izvor de 
înaltă calificare, avem satisfacția să 
constatăm că asociația studenților 
din Institutul de mine Petroșani a 
devenit un factor activ ta procesul 
de formare a tinerei generații de 
specialiști cu pregătire superioară.

Realizarea sarcinilor tot mai com
plexe ale desăvîrșirii construirii so
cialismului, la oare mîine își vor •- 
duce contribuția studenții (te azi,

FIECARE SESIUNE
E UȘOARA

întotdeauna, rezultatele obți- 
în sesiunea de examene oglin- 
felul In care ne pregătim,

Ca 
nute 
dese 
primă gradul de maturizare al 
căruia dintre noi.

Pentru ce! conștlenți, pentru 
се-și dau seama de importanța 
care o acordă partidul nostru tine
retului etudfos din invățămîntul su
perior, sesiunea constituie un eveni
ment de seamă, o etapă importantă 
în pregătirea noastră.

Cu flecare sesiune care trece simți 
evoluția ce s-a produs în pregătirea 
te, te «tați capabil în abordarea di
feritelor probleme pe care ie ridică 
producția- Сасй te-al pregătit con- 
știincloe, dacă meseria aleasă ți-e 
dragd, atunci sesiunea ce vine e un 
prilej de satisfacție a muncii înde
plinite.

Sesiunea care a trecut e un e- 
xempJu grăitor în această direcție.

Studenții anului IV f.'lectro s-au 
preglttt conștiincios șl desigur d 
pentru majoritatea, sesiunea a fost 
ușoară. Grupa 2114 din acest an, 
de pildl, a reușit să devină Integra- 
liatl cu o medie generala peste opt.

es- 
ffe-

cei 
P«

dar 
de 
că 
de 

dacă-i 
Părerea 
afir ma
de etu- 
a pre- 
an In 
strecu- 
siguri 

lacună,

Desigur că acesta este un succes, 
el vine să lămurească o serie 
probleme. Deseori se vorbește 
sînt sesiuni grele, că sînt ani 
studii foarte grei, pe care 
treci ești virtual inginer, 
mea este că adepții aceetar 
ții n-au dreptate. Fiecare an 
.Iii urmează linia ascendentă 
gătirii noastre. Dacă an de 
pregătirea noastră au s-au 
rat lacune, atunci putem fi 
că nu există ani grei. Dar o 
chiar dacă la vremea ei pare neim
portantă. mai tîrziu ea costă. Stu
diind 
toate 
coare 
repet, 
siune 
satisfacții și bucurii.

POP EMIL.
student anul IV electro

cu perseverență, înlăturînd 
lacunele ce caută să se stre
in , pregătirea noastră, atunci 
putem fi siguri că fiecare se- 

e ușoară și m> va aduce numai

1
este de neeonceput fără adinei și 
multilaterale cunoștințe de speciali
tate. De aceea, asociațiile studenți
lor, prin diferite forme și metode, 
au militat și militează activ pentru 
a cultiva în rîndurile studenților 
dragostea față de meseria aleasă, 
pentru formarea deprinderii de a 
studia cunoștiincios și perseverent. 
Tot pe linia dezvoltării dragostei 
față de meseria aleasă șe înscrie și 
inițiativa asociației studenților din 
institutul nostru de a organiza in- 
tilniri între studenții ultimilor ani și 
absolvenți care lucrează în sectoarele 
productive.

In atenția asociației studenților 
stă și cercetarea științifica. In acest 
domeniu, asociațiile organizează și 
îndrumă munca de cercetare științi
fică studențească, cercurile științi
fice studențești, sesiunile studențești 
și seminariile naționale. Cu aceste 
ocazii, studenții noștri au confirmat 
deplina lor maturitate în rezolvarea 
unor probleme grele impuse de.m- 
dostrte. * 4

In domeniul culturaâ-sporHv, aso
ciațiile coordonează și îndrumă în
treaga activitate sportivă de masă 
și da performanță gospodărind cu 
grijă mijloacele puse la dispoziția 
lor.

O preocupate de seamă a asocia
țiilor este organizarea plăcută și in
structivă a vacanțelor studențești, 
organizarea timpului liber, a distrac
țiilor etc.

Prezența activă a asociațiilor In 
rezolvarea tuturor problemelor pe 
cate le ridică formarea viitorilor 
specialiști din rîndul tineretului n- 
niversltar, au făcut ca ele să-si cîț. 
tige un binemeritat prestigiu în rîn- 
dți'l studenților, al corpului didactic 
șl în rîndtil tuturor oamenilor 
muncii.

Ing. C. HIRIAN 
secretar al consiliului A. S.

Importanta cercurilor științifice

Știați că...
...prima lucrări de „algebră a 

canismelor automate” aplicată 
producții a fost făcută de studenții 
1.М.Р. 1

...studenții Institutului de mine stu
diată la altitudini pi Ipl vor exercita 
funcția la adlncime?

...de la examenul de admitere și 
ptaă la examenul de stat studenții 
urcă impresionanta cifră de 1 620 000 
de trepte, ceea ca echivalează cu do 
10 ori distanța din groapa Mariane
lor pînă în vîrful Everest ?

ЛИ- 
ІА

Cursurile, semînariile și lucrările 
de laborator asigură studentului un 
minimum de cunoștințe, suficient 
pentru ca acesta să poată urmări și 
înțelege singur cărțile de specialita
te. Bibliografia recomandată de ca
drele didactice ajută la înțelegerea 
și aprofundarea cunoștințelor căpă
tate la orele de curs. Pregătirea pro
fesională a studenților noștri însă 
nu se oprește aici.

Progresele științei și tehnicii, ce
rințele industriei și economiei noas
tre cer cadre cu un bagaj de cunoș
tințe mult mai vast decît acela pe 
nare planurile de învățămînt a cinci 
•ni de studii П pot cuprinde. Forma
rea unei gîndiri științifice la care 
contribuție cursurilor este hotărîtoa-

re, nu se desăvîrșește decît în ca
drul cercurilor științifice studențești, 
care aplică în condiții concrete, la 
locurile de muncă anume, cunoștin. 
țele acumulate. Multe lucrări știin
țifice studențești sînt Scheletul unor 
viitoare proiecte de diplomă 
zolvă probleme efective ale 
trie! noastre

Numai 
lat zi de
an, ceea 
desăvîrșit
cerc științific, are o pregătire pro
fesională suficientă pentru a rezolva 
la viitorul său loc de muncă, proble
mele ce-i revin.

extractive, 
student care 
pe parcursul 
i s-a predat.

?i re- 
indua-

asimi-a 
întregului 
care și-a

un
ai,
ce 
pregătirea în cadrul unui

Prof. univ. E. DOBRESCU



Scrisoare deschisă către actorii 
Teatrului de Stat din Petroșani
Dragi tovardfi.
Ud scriu aceste rinduri, atit din 

propria inițiativă di fl din îndemnul 
tovarășilor mei de muncă de la A* 
ninoasa, care se numără printre 
spectatorii frecvenți ai spectacolelor 
date de dumneavoastră.

De la începui aș dori să vă ex
prim caldele mulțumiri ale publicu
lui aninosean pentru spectacolul pre- 
xenial pe scena clubului nostru in 
eiua de 3 martie a. c.„ cu piesa 
„Intrigă și iubire" de Pr. Schiller. 
Spectacolul ne-a plăcut foarte mult, 
cucerindu-ne de la primele re
plici. Pentru reușita lui și-au 
adus contribuția, fără excepție, toți 
interpreții Totuși țin să amintesc pe 
cițiva din ei. Voi începe cu tovarășa 
Mariana Cercel. Interpreta Luizei as-a 
impresionat prin jocul ei simplu, 
convingător, prin stăpinirea de sine. 
Nu mai puțin a plăcut și tovarășul
Dumitru Dobrin (Ferdinand), care 
s-a remarcai prirtir-o dicție corespun- 
eătoare rolului.

O impresie plăcută a făcut și to
varășul Tudor Branșa (von Walter) 
cunoscut spectatorilor noștri.

Ca in aiitea rinduri, și de data 
aceasta, ne-a entuziasmat interpreta
rea artistei emerite Ana Calda (Lady 
Milford). Mișcarea ei in scenă, dar 
mai ales gesturile bine lucrate au 
făcut ca publicul să aibă impresia 
că In fața lui se află o adevărată 
prințesă.

Aș mai adăuga în plus a- 
precierile unanime ale publicului a- 
ninosean pentru ținuta artistică a 
interpretării.

Totușiț am și o nemulțumire. Este 
vorba de scenografie. Dacă fundalul 
a sugerat expresiv prăbușirea orîn-

NO TĂ 
„Eclipsele”

de pe străzi
Pe străzile marginale din Urlcani 

«a de exemplu 7 Noiembrie, Valea 
tâmpului, cele din cartierul Ster- 
rninos ele., rețeaua electrică pentru 
iluminatul public a ajuns în stare de 
aproape totală degradare. Din această 
cauză, scurtcircuitele și decuplările 
de curent se țin lanț, ore în șir. Și 
firește, aceste „eclipse" repetate 
aduc o serie de neplăceri cetățenilor 
de pe străzile amintite: seară de 
seară stau cîte două trei ore în în
tuneric, copiii, la rîndul lor, nu-și pot 
învăța lecțiile, iar accesul pietonilor 
și al vehiculelor pe aceste străzi 
devine o adevărată problemă. Așa 
stRțd lucrurile, se iscă întrebarea i 
sectorul i.R.E.H. Lupeni nu are ni
mic de spus despre aceste neajun
suri ? Și dacă are, cînd va lua mă
suri pentru a se pune la punct re- 
țMMa de iluminat cu pricina ?

PAVEL GfâEORGHE 
Urlcani

La complexul C.F.IL Petroșani
Neajunsuri la capitolul disciplina muncii

Muncitorii ceferiști de la comple
xul Petroșani lucrează cu spor pentru 
realizarea la timp șl în bune condi- 
țiuni a sarcinilor de plan, iar rezul
tatele muncii lor sînt evidente. In 
ultimul timp insă, s-au semnalat unele 
abateri de la disciplina muncii.

In stația Petroșani, datorită fap
tului că unii manevranți părăsesc lo
cul de muncă, fără încuvințarea șefu
lui de manevră, au fost cazuri de 
tamponări a vagoanelor manevrate. 
Această încălcare a disciplinei trebuie 
să dea de gîndit atît celor în cauză 
oft și conducerii stației. Se constată, 
de asemenea, nereguli și ,în ce priveș
te introducerea și scoaterea vagoane 
lor de la încărcare-descărcare. Este 
bine cunoscut, de pildă, faptul că va
goanele trebuie introduse la punctele 
respective în ordinea sosirii iar în 
momentul cînd s-a primit avizarea că 
operațiile s-au terminat să fie scoa
se de la liniile de garaj. Șefii de ma
nevră din stația Petroșani procedează 
uneori și altfel. Lăsîndu-se ușor in
fluențați de pretențiile nejustificate 
ale unor întreprinderi ei încalcă de 
fapt instrucțiunile și normele de lu
cru. Astfel, unele vagoane sosite în

duirii feudale, la sMmb cele dotdb 
plase care despărțeau locuința lui 
MOUer, buduoarul ladyei Milford și 
blrvul lui Don Walter, nu au fost În
deajuns reeditate, provocînd derută 
și neînțelegere in sinul spectatorilor.

S-ar putea reproșa că scena noas
tră e mai mică și deci nu permitea 
un montaj mai mare. Personal insă 
cred că dacă tovarășii (regia tehni
că) s-ar fi străduit mai mult, ar fi 
putui compensa această lipsă prin- 
tr-un joc de lumină.

Noi, spectatorii din Aninoasa, sîn- 
tem bucuroși să vă primim și altă 
dată in mijlocul nostru șl dacă se 
poate cit mai des.

LANY EMERIC, 
instructorul cercului dramatic 

al clubului muncitoresc din Aninoasa

Strungarul Dia- 
conescu Antanta 
do- la mina Ani
noasa se numără 
printre cei . măi 
buni muncitori al 
secției mecanice 
din cadrul exploa 
tării. El executa 
întotdeauna la timp 
și de bună calita
te lucrările încre
dințate. Fotorepor
terul nostru l-a 
surprins executmd 
o nouă lucrare.

Cărți noi pentru tineret
La Editura tineretului au ieșit re

cent de sub tipar:

N. BALCESCU: Romlnii supt 
Mtilal Voevod Viteazul, vol. I și II. 
Colecția „Biblioteca școlarului". 408 
peg.. 8,50 tei.

AL. PHILIPPIDE; Versuri — Go- 
lecția „Cele mai frumoase poezii", 
168 pag., 4 Iei.

JEAN BART: Jurnal de bord -

METODĂ NOUĂ DE TRATARE 
A HEPATITEI CRONICE

Recent, un colectiv de specialiști 
ai clinicii a 111-a de medicină din 
Cluj a reușit, In шхпа unor studii 
experimentale și clinice, să pună la 
punct o metodă nouă de tratare a 
hepatitei cronice. Este vorba de in

cursul nopții m sînt introduse la 
descărcare decît dimineața, iar altele 
sînt lăsate și introduse la descăr
care o dată cu venirea nopții. A- 
ceasta, are drept urmare creșterea me
diei de staționare.

Stația Petroșani a fost centralizată 
electrodinamic iar la dispoziția sala 
riațiior au lost puse mijloace moderne 
de telecomunicații. Convorbirile ce se 
efectuează trebuie să fie numai în 
interesul activității ce se desfășoară 
în stații. De multe ori, însă, se poarta 
discuții la telefoane care nu au ni
mic comun cu serviciul și care pro
duc aglomerarea circuitelor, perturbații 
îri executarea serviciului.

Lasă de dorit disciplina și în rîn- 
dul personalului locomotivelor. In fie
care zi se produc la firul R.C, discu
ții interminabile între unii mecanici 
care refuză să remorce — dubleze -- 
anumite trenuri care nu le convin. Tot 
aici, au loc comentarii și în privința 
schimbului ce trebuie să meargă cu 
anumite trenuri. Este de la sine înțe
les faptul că timpul pierdut cu ast
fel de discuții duce implicit la go
luri de producție, la crearea unor per
turbații în circulația trenurilor. Unii

Si acum, spre noi succese!
(Urmare din peg. l-a)

al folosim experiența ммШ trecut, 
să obținem realizări cit mal fruc
tuoase.

■ — Ce masuri v-ați propus

I ** în acest scop in
cursul anului 1965?

— In primul rînd, ne preocupă ex
tinderea inițiativelor înaintate in 
muncă. Vom mări numărul brigăzilor 
din abatajele cameră care aplică ini
țiativa „două clmpuri pe schimb și 
aripă de abataj" și vom permanentiza 
viteza de două lipii pe zi în abata 
jele frontale orizontale.

in mod deosebit ne va preocupa 
îmbunătățirea calității cărbunelui. Sin- 
tern hotăriți ca în cursul anului 1965 
să ne încadrăm întocmai în indica

Colecția „Biblioteca școlarului", 288 
pag., 4,25 lei.

PENTRU COPII:
EMILIA CALDARARU : Ridea 

mesteacănul, povestiri, 160 pag., 
4 lei.

I. MALEAROVA: Luna pescar, 
32 pag., 3 lei;

Kalevala, colecția „Traista cu po
vești", 80 pag., 2,50 iei.

(Ager preș)

troducerea în terapia acestei afec
țiuni a acidului aspartic, produs 
foarte bine tolerat de bolnavi. Re
zultatele obținute cu ajutorul aces
tui mijloc terapeutic sfet pozitive.

(Agerpres)

ajung cu indisciplina și mai departe. 
Astfel, mecanicul Păun C. care a refu
zat să execute manevră in stația Bă- 
nița pe motiv că ...mai sînt și alte lo
comotive în depoul Petroșani І Tot ca 
o încălcare a disciplinei poate fi eon- 
siderată și atitudinea mecanicului de 
locomotivă Romoșan Gheorghe care a 
refuzat să remorce un tren pe motiv 
că are „tonaj prea mare". De aseme
nea, lăcătușul de revizie Vîrzob Va- 
sile a „uitat" să facă într-o zi veri
ficarea slăbirii frînelor ia trenul 2092. 
Din această cauză trenul respectiv a 
plecat cu o întirziere de 12 minute. 
Tot dintr-o asemenea cauză trenul 
2 699 a plecat cu o întîrziere de 190 
minute.

ConducerMor tuturor unităților din 
complexul C.F.R. Petroșani le revine 
datoria de a duce o muncă mai sus
ținută în rîndul muncitorilor pentru ri
dicarea disciplinei la nivelul cerut de 
sarcinile actuale, pentru a realiza nn 
transport feroviar în bune condiții de 
regularitate și siguranță și la un preț 
de coat cit mai scăzut.

IOAN COTESGU 

torii da calitate. In acest мор vom 
intensific* controlul in abataje privind 
alegerea șistului vizibil. Prin califi
carea unui număr corespunzător de 
artificieri, vom asigura extinderea 
pușcării selective la toate abatajele 
cu intercalații sterile. Socotim insă 
necesar să fie introduse unele corect!, 
ve în sistemul cointeresării materia
le a brigăzilor de mineri și chiar 
a maiștrilor țață de respectarea in
dicatorilor de calitate Totodată vom 
avea dn centrul atenției lmbnnătă-4 
țirea calității lucrărilor de deschideri' 
și pregătiri, manlfestind o exigență 
sporită față de executarea și recep- 
ționarea lucrărilor miniere.

Colectivul exploatării noastre iși 
va mobiliza toate rezervele spre a li 
la înălțimea tuturor exigențelor anu
lui 1965. precum și a înaltei pre
țuiri ce i s-a acordat.

PUBLICITATE
I I.C.R.T.I. Petroșani
j ANUNȚA

PInA la 15 martie a. c. mai continuii 
▼înzarea cu o reducere a preșului de 
20’—30 Ia suta la articole specifice sezo
nului rece: paltoane bărbafi, femei ți 
copii, rochii, fuste și taioare femei, 
raglane, bocanci copii, stofe și ciorapi 

in sortimente variate.
REȚINEȚI! Au mai rămas numai 3 
sile în care vă mai putefi procura 
mărfuri de iarnă cu pref redus.

Vizitați neîtitîrziat magazinele 
de textile, încălțăminte 

și confecții din Valea Jiului.

PROGRAM DE RADIO
13 martie

PROGRAMUL 1. 7,45 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,06 Din 
cele mai cunoscute melodii populare, 
9,33 „La cabană" — muzică ușoară, 
10,16 „Melodii de ieri și de ай" — 
muzică de estradă, 11,04 Muzică 
populară din diferite regiuni ale ță
rii. 11,30 Pagini dii-ti operete, 12,40 
Muzică populară, 14,10 Muzică u- 
șoară, 15,00 Soliști romîni de operă, 
16.30 Actualitatea literară, 16,30 E- 

mislune muzicală de la Moscova, 
17,40 Operete îndrăgite de ascultă
tori, 18,00 „De ce? De unde? De 
oînd!". Emisiune științifică pentru 
copii, 18,40 Interp.rați vestiți ai cîn- 
tecului nostru popular: violonistul 
Grigoraș Dinicu, 19.00 Varietăți mu- 
zicale, 20,00 Radiogazeta de seară, 
20 30 Gintă Constantin Drăghioi — 
muzică ușoară, 21,36 Romanțe, 22,20 
Petrecere dansantă. PROGRAMUL 
ÎL 8,00 Seiecțiuni din operete, 9,03 
In ritm de vals, 9,30 Roza vlntari- 
lor (reluarea emisiunii din 10 mar
tie), 10,39 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 11,03 Scena din opere, 
12,00 Muzică populară din Moldo

DIN ȚAHILE
SOCIALISTE

Noi mine
intrate în funcțiune

In 1965 au intrat în funcțiune in 
R.P.D. Coreeană 114 noi mine mij
locii și mici. Cele 130 mine din 
provincia Hamgyong de nord au 
extras in februarie 7000 tone de 
eărbune peste prevederile planu
lui, iar noile mine mijlocii și mici 
din împrejurimile Phenianului, unul 
din marile bazine de antracit ale ță
rii, au produs in aceeași lună pes
te 17000 tone de cărbune. In 1965, 
minele mijlocii și mici din R.P.D. 
Coreeană vor produce de două 
ori mai mult cărbune decit in 
1964

Depozit frigorific
In ourtnd, în localitatea Bor din 

Iugoslavia va începe construirea 
unuia din cele mai moderne de
pozite pentru păstrarea produselor 
alimentare. Acest depozlt-frlgortier 
va avea o capacitate de aproxima
tiv 12 000 tone. Ei va fi împărțit 
în patru compartimente, fiind în
zestrat cu un bloc de răcire cu 
tunel cu o capacitate de 1096 
tone unde se vor păstra carnea, 
fructele, legumele și alte prodtiM 
conservate prin frig.

Se demite 
învâfâmînful mediu

Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul InvățămMului din R. P. 
Ungară, în ultimii 10 ani numărul 
școlilor medii din întreaga țară a 
crescut de la 455 la 593, iar nu
mărul elevilor acestor școli de la

I 120000 la 231000.

va, 13,03 întâlnire cu muzica ușoa
ră, 16,05 Melodii populare, 16,30 
Inttlnire cu interpreții preferați — 
muzică ușoară, 17,15 Valsuri pentru 
fanfară, 18,20 De la o melodie la 
alta — muzică ușoară, 19,05 Muzică 
populară cerută de ascultători, 19,30 
Antologie poetică: Shakespeare. Pre
zentare de Mihnea Gheorghiu, 19,65 
Ritmuri de dans, 21,20 Canțonete, 
21,38 Pentru prietenii dansului.

Cinematografe
13 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Titanic vals; REPUBLICA : Ah, Eva I; 
PETRILA : Anaconda; ISCRONI: Re
zervat pentru moarte; VULCAN : 

Aventurile unui tînăr, CRIVIDIA: 
Un surîs în plină vară; PAROȘENI : 
Vacanță la mare; LUPENI-MUNCI- 
TQRESC: Judecătorul de тідогі; 
LUPENi-CULTURAl.; CltaMrte; 
BARBATENi: Dezrădăcina ții.



4 STEAGUL ROȘU

tokio Miting în apărarea 
sindicaledrepturilor

TOKIO 11 (Agerpres).
Peste 5000 de cadre didactice din 

diferite regiuni ale Japoniei au par
ticipat joi la un miting care a avut 
loc la Tokio în apărarea drepturilor 
sindicale. Au luat cuvîniui secreta
rul general al Partidului Socialist 
din Japonia, Narita, secretarul gene-

ral al Consiliului General al Sindi
catelor din Japonia (Sohyo), Ivai, 
și alți vorbitori care au sprijinit re
vendicările cadrelor didactice.

Participanții la miting au organi
zat apoi o demonstrație pe străzile 
orașului Tokio.

Avioanele militare ale lui Chombe 
continuă zborurile de recunoaștere 

Ugandei 
supra teritoriului 
zboruri a arătat 
călcare serioasă
rii. Premierul ugandez, transmite a- 
genția Reuter a criticat S.U.A. 
tru ajutorul militar acordat 
Chombe.

deasupra
KAMPALA 11 (Agerpres).
Primul ministru al Ugandei, Mil

ton Obote, a făcut o declarație în 
Parlament în care a arătat că avi
oanele militare ale lui Chombe con
tinuă zborurile de recunoaștere dea-

Ugandei. Aceste 
el, constituie o în- 
a suveranității ță-

pen- 
lllî

A treia întîlnire

deputați și 
vieții publice 
cele două

re-
și 

țări, 
privind
proble- 
pentru 

comerciale și

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
La Jablonna, în apropiere de Var

șovia — anunță P.A.P. — a avut 
loc cea de a treia întîlnire polono- 
britanică a mesei rotunde, la care 
au participat 
prezentanți ai 
culturale din
Au fost discutate probleme 
securitatea europeană și alte 
me internaționale, măsurile 
întărirea colaborării
economice bilaterale și multilaterale 
și dezvoltarea schimburilor științi
fice și culturale. Au participat de- 
putați și reprezentanți ai vieții pu
blice și culturale din cele două țări. 
S-a subliniat cu acest prilej că a-

Deschiderea Salonului 
internațional auto 

din Geneva
GENEVA 11. Corespondentul 

gerpres, H. Liman, transmite:
Joi la prînz, în marea sală 

cartierul Plainpalais, a avut 
deschiderea celui de-al 35-lea Salon 
internațional auto din Geneva. Cu- 
vîntarea inaugurală a fost rostită de 
președintele Confederației elvețiene, 
Hans Peter Tschudi, în cadrul de
junului de la hotelul Bergues.

Salonul auto din Geneva reunește 
I 136 de expozanți din 18 țări.

A-

a
din
loc

PRAGA. Vizita in R.A.U. a lui 
J. Lenart, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, s-a încheiat. 
A fost dat publicității un comuni
cat comun în care se arată, între 
altele, că cele două părți au ana
lizat aplicarea acordurilor în vi
goare, încheiate intre cele două 
țări în domeniul economiei, știin
ței, ocrotirii sănătății, culturii etc.

ROMA. Senatorul comunist Um
berto Terracini a depus în Sena
tul italian, în nu
mele grupului se

natorilor comuniști 
și ai P.S.I.U.P., 
un proiect de lege 
prescripției crimelor 
naziști.

singur articol, care 
preseriptibititatea crimelor 
umanității și în general 
lor de război.

împotriva 
comise de 

Proiectul de lege are un 
prevede in- 

contra 
a crime-

Ședința Comitetului de organizare 
a „Conferinței mesei rotunde 

Est

polono-brifanică 
cordurile parțiale și regionale 
contribui la 
la întărirea 
Participantă 
Ion ia cît și
în colaborarea economică bilaterală 
și în lărgirea continuă a legăturilor 
comerciale.

pot 
și 

Europa, 
atît Po-

slăbirea încordării 
securității în 

consideră că
Anglia sînt interesate

BRUXELLES 11 (Agerpres).
La Bruxelles s-a încheiat ședința 

Comitetului de organizare a „Confe
rinței mesei rotunde Est-Vest". S-a 
adoptat hotărîrea ca această confe
rință să se desfășoare între 4 și 7 
iunie a. c., la Belgrad, avînd pe 
ordinea de zi probleme privind pe
ricolul pe care-1 prezintă pentru se-

acuritatea Europei cursa continuă 
înarmărilor, precum și alte probleme.

Comitetul de organizare a hotărît, 
de asemenea, să convoace o confe
rință economică care să examineze 
căile de înlăturare a piedicilor ce 
stau in fața comerțului dintre Est 
și Vest.

Sosirea la Londra 
a ministrului 

afacerilor externe 
al Ciprului

LONDRA 11 (Agerpres).
Joi a sosit la Londra ministrul a- 

facerilor externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu. In cursul întrevederilor 
pe care le va avea în capitala Marii 
Britanii cu oficialitățile britanice, 
Kyprianu intenționează să discute 
printre altele și problema bazelor 
militare engleze din Cipru. Din surse 
oficiale britanice s-a anunțat că 
Marea Britanic continuă să susțină 
că statutul celor două baze ale An
gliei din Cipru nu poate constitui în 
prezent subiect de negocieri. •

După vizita lui Wilson în R. F. Germană
BERNA 11 (Agerpres).
Ziarul elvețian „De Bund", refe- 

rindu-se la vizita făcută de premie
rul WHson în Republica federală, 
scrie: „Rezultatele convorbirilor pre
mierului Wilson cu cancelarul Er
hard sînt unanim comentate de pre
sa britanică pe *un ton lipsit de en
tuziasm. O deosebită decepție a pro
vocat faptul că guvernul federal, nu 
a fixat o sumă pentru cumpărăturile 
vest-germane în Anglia, ca o com
pensație 
armatei 
Zurcher 
rezultat

mosferei" în relațiile anglo-vest-ger- 
mane, dar în legătură cu chestiunile 
concrete ziarul notează, de aseme- 

„comentariile foarte rezervate 
presei britanice. Lipsa 
noilor promisiuni vest- 

legătură cu procurarea 
ca o compensație pen-

nea,
și critice ale 
de precizie a 
germane în 
de
tru
pe

devize —
întreținerea armatei britanice de 
Rin — este unanim regretată".

Iordania a suspendat 
importurile de mărfuri 

din R. F. G.
AMMAN 11 (Agerpres).
Ca urmare a încordării relațiilor 

între R.F.G. și țările arabe, guver
nul Iordaniei — relatează France 
Presse — a anunțat oficial că a ho
tărît să suspende toate importurile 
de mărfuri din R. F. Germană.

pentru costul întreținerii 
de pe Rin. Ziarul 
Zeii ung" apreciază ca 
favorabil „îmbunătățirea

„Neue
i un

at-

Noi atacuri ale avioanelor americane 
asupra unor teritorii din Laos

XIENG KUANG II (Agerpres).
Postul de radio „Vocea Patet 

Lao" a condamnat raidurile aerie
ne și bombardamentele tot mai dese, 
efectuate în ultimul timp de avioane 
americane asupra teritoriilor contro
late de forțele patriotice laoțiene. 
Poetul de radio subliniază că în 

zilei de marți și îndupă-amiaza

Criza

dimineața zilei de miercuri numeroa
se avioane cu reacție, aparținînd 
forțelor aeriene ale Statelor Unite 
au bombardat teritoriile de-a lungul 
șoselelor naționale nr. 7 și 8, regiu
nile Xieng Kuang, Valea Ulcioare-' 
lor și Muong Phan. Bombardamen
tele s-au soldat cu victime în rîndul 
populației..

guvernamentală
din Olanda continuă

HAGA 11
Wilhelm Schmelzer, însărcinat de 

regina Juliana a Olandei să caute 
o soluție actualei crize guvernamen
tale, intervenită acum o săptămînă 
în urma demisiei cabinetului condus 
de Victor Marijnen, și-a continuat 
seria întrevederilor cu liderii poli
tici olandezi. Miercuri, Schmelzer a 
avut o întrevedere cu liderul grupu
lui parlamentar liberal, Geertsema. 
precum și cu liderul deputaților

(Agerpres). creșiini-istorici (oalviniști moderați), 
Beernink.

După cum subliniază observatorii 
din Haga, pînă în prezent Schmel
zer a eșuat în misiunea sa de a cău
ta o soluționare a crizei de guvern 
din țară. Potrivit unor informații, 
miercuri el intenționa chiar să in
formeze pe regină de eșecul misiu
nii sale, dar a revenit asupra inten
ției penfru a putea continua consul
tările.

francezi a adresat ministrului in
formațiilor al Spaniei un protest 
împotriva persecutării studenților 
și profesorilor de la instituțiile 
de învățămînt superior. Scriitorii 
francezi își afirmă solidaritatea cu 
studenții spanioli și cer anularea 
măsurilor disciplinare 
potriva lor.

ROMA. La Roma a 
miting de solidaritate

adoptate îm-

avut loc un 
a poporului

italian cu lupta poporului spaniol 
pentru libertate. Manifestația

DAR ES SALAAM. Intr-un co
municat dat publicității de Fron
tul de Eliberare din Mozambic se 
arată că în cursul ultimelor ope
rațiuni militare ale patrioților din 
Mozambic au fost uciși 50 de mi
litari portughezi și au fost distru
se 10 camioane militare

NEW YORK. In fața clădirii din 
New York a expoziției de jucării 
americane a avut loc o demonstra
ție a mamelor

carte pe care 
nu este o joacă".

• in semn de protest 
împotriva prezen
tării jucăriilor de 

război. Manifestan
tele purtau pan- 

era scris: „Războiul

CAIRO. Reprezentanții 
state arabe, reuniți în
R.A.U., la 9 și 10 martie, au a- 
doptat o serie de recomandări în 
legătură cu măsurile de ripostă 

la intenția R.F.G. de a stabili re
lații diplomatice cu Izraelul.

șefilor de 
capitala

solidaritate cu 
desfășurat în 
Italia.
parlamentară 
lordul Broc-

PARIS. Un grup de scriitori

desfășurai sub conducerea Asocia
ției naționale a partizanilor ita
lieni (A.N.P.I.).

Manifestații de
poporul spaniol s-au 
mai multe orașe din

AMMAN. Delegația 
engleză condusă de
kway (laburist) a sosit la Amman 
într-o vizită de 9 zile. Membrii 
delegației vor avea convorbiri cu 
Aakef al-Fayez, președintele Par
lamentului Iordaniei. Wasfi El 

Tall, primul ministru iordanian și 
cu alte oficialități, precum și cu 
reprezentanți ai cercurilor de afa- 
eerî.

PETROPAVLOVSK. Vulcanul 
Bezîmianîi, unul din cei mai ac
tivi din Kamciatka, a început din 
nou să erupă. In cursul zilei de 
10 martie s-a produs o explozie 
și un nor de gaze de culoare ce- 
nușiu-închis a țîșnit la o înălțime 
de 10 kilometri.

ALGER, Armata națională de e- 
liberare din Angola a dat publici
tății la Alger un comunicat în 
care arată că patrîoții angolezi au 
provocat trupelor colonialiste por
tugheze importante pierderi.
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NEW YORK 11 . (Agerpres).
O nouă demonstrație integrațio- 

nistă, la care au participat cîteva 
sute de albi și negri, a avut loc 
miercuri seara în orașul Selma din 
statul Alabama, 
ției autorităților 
ții au fost opriți, 
genți ai 
ționale.

Pe de
persoane, 
profesori 
Institute"
niți special în capitala statului Ala-

poli {iei

în ciuda interdic- 
locale. Manifestan- 
ca de obicei, de a- 
și ai gărzilor rta-

altă parte, peste 1 000 de 
în majoritate studenți și 
ai Universității „Tuskegee 
(rezervată negrilor) ve-

cu-

re
de

bama, Montgomery, au manifestat 
în fața clădirii Capitoliului (parla
mentului statului) în semn de soli
daritate cu lupta populației de 
loare din Selma.

Agențiile occidentale de presă 
latează despre noi manifestații
simpatie față de acțiunile integra- 
ționiștilor din Alabama care au a- 
vut loe miercuri în diferite orașe 
ale S.U.A. La Los Angeles poliția 
a arestat peste 100 de persoane ca
re au făcut parte din pichetele instaa 
late în fața unor clădiri oficiale.

Un membru al Camerei Reprezentanților 
cere închiderea bazelor americane 

occidentalădin Europa
WASHINGTON 11 (Agerpres).
Henry Reuss, membru democrat 

al Camerei reprezentanților și pre
ședintele subcomisiei pentru proble
mele monetare, a cerut închiderea 
tuturor bazelor și liniilor de apro
vizionare ale armatei americane din 
Franța pentru a se remedia deficitul 
balanței de plăți. Reuss s-a referit 
la 11 depozite ale aviației america
ne, precum și la liniile de aprovizio
nare de la Bordeaux și St. Nazaire 
pînă la granița cu Germania occi-

dentală. Reuss a spus că o aseme
nea măsură va permite retragerea a 
40 000 pînă la 50 000 de militari a. 
mericani și membri ai familiilor lor 
din Franța, precum și economisirea 
unei sume de 250 de milioane dolari.

Reuss a citai date, 
cate, ale Ministerului 
potrivit cărora S.U.A. 
nual 1 500 000 000 de
staționarea trupelor americane 
Franța, Germania occidentală, Ma
rca Britanic și Italia.

încă nepublî- 
de Finanțe 

cheltuiesc a- 
dolari pentru 

în

ȘTIRI SPORTIVE
ZAGREB 11 (Agerpres).
In cea de-a doua semifinală a 

'„Cupei campionilor europeni" la te
nis de masă (masculin), „Grafili" 
Zagreb a întllnit miercuri seara e- 
chipa Lokomotiv Leipzig. Jucătorii 
germani au obținut victoria cu sco
rul de 5—2.

In finala competiției, Lokomotiv 
Leipzig va juca cu C.S.M. Cluj, de
ținătoarea trofeului. Meciul va avea 
loc la Leipzig.

PARIS 11 (Agerpres).
In meci retur din cadrul sfertu

rilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni" la volei femirtin, echi
pa bulgară Levski Sofia a întrecut 
la Lyon formația franceză A. S. 
Lyon cu scorul de 3—0 (15—6)
15—3; 15—2).

11 (Agerpres). 
s-au disputat joi alte 
cadrul campionatului

BELGRAD 11 (Agerpres).
In runda a 3-a a turneului inter

național feminin de șah de la Bel
grad organizat cu prilejul Zilei in
ternaționale a femeii, reprezentanta 
țării noastre Elisabeta Polihroniade 
a obținut victoria in partida cu iu
goslava Vujanovici. Margareta Teo- 
dorescu a remizat cu lidera clasa
mentului, olandeza Hemskerk.

In clasament conduc Polihroniade 
și Hemskerk cu cite două puncte.

cu scorul de
2—2). Meciul

HELSINKI
La Tampere

înlîlniri în
mondial de hochei pe gheață. Echi
pa U.R.S.S., neînvinsă pînă acum, a 
repurtat o nouă victorie, de data a- 
ceasta in dauna selecționatei S.U.A., 
pe 'care a întrecut-o 
9—2 (2—0, 5—0,
Suedia—Norvegia s-a terminat cu re
zultatul de 10—0 (1—0, 6—0, 3—0) 
în favoarea hocheiștilor suedezi.

In grupa B, Austria a încins Іил 
goslaoia cu 6—5 (2—2, 1—1, 3—2),
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