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Organ al Comitetului orășenesc Р.МЛ Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

COMUNICAT
în ziua de 15 aprilie a. c.r va avea loc ședința 

plenară a Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

Plenara va dezbate problemele privind convoca
rea celui de-al IV-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

Exigențele trimestrului II
Am pășit pragul celui de-al doilea 

trimestni al anului, și totodată în- 
tt-o nouă etapă de muncă rodnică. 

- Pentru colectivele unităților economi
ce din Valea Jiului este un prilej 
de trecere în revistă a înfăptuirilor 
de pînă acum, de meditare asupra 
deficiențelor și de stabilire a celor 
mai eficiente măsuri în vederea obți
nerii de noi succese în producție.

Triijjestrul 1 a fost încheiat de 
tuajen^tatea colectivelor' cu un bilanț 
rodotV In primele trei luni planul 
producției globale industriale pe Va- 

Jiului a fost realizat în proporție 
102,4 la sută, iar al produc- 
marfă în proporție de 101,2 

sută. Demn de relevat e fap- 
că, față de perioada cores-

îea 
de

ful
punzătoare a anului trecut, produc
ția globală industrială din bazin a 
înregistrat un spor de 15,9 la sută. 
De la începutul anului oamenii mun
cii din Valea Jiului au pus la dis- 
poziți; economiei naționale peste pre
vederile sarcinilor de plan 1 363 tone 
.cărbune, 22 997 MWh de energie e- 
lecțrică, 7,6 tone fire de mătase, 7,3 
tone sulfură de carbon, 10,2 tone 
V se de panificație. Un rezultat 
4b seamă atr obținut șf-murttftorlî de 
pe șantierele (ie construcții social- 

rttur e; ei au predat 192 aparta- 
mentt realizîndu-și integral planul fi- 
z» pe primul trimestru.

In contrast cu realizările înscrise 
pe graficul întrecerii de majoritatea 
colectivelor, primul trimestru a fost 
îAcheiat de unele unități cu rămî
neri ‘în urmă față de sarcinile de 
pian. Așa sînt I. F. Petroșani care 
SJ-a - îndeplinit planul producției glo
bale abia în proporție de 90,05 la 
sută (doar la producția marfă avînd 
o desTișire de 1,22 la sută) și I.O.I.L. 
care $î-a realizat sarcinile la produc
ția globală în proporție de 79,5 . la 
sută iar la producția marfă în pro
porție de 88,2 la sută.

Un alt capitol la care au rămas 
deficitare unitățile noastre economice 
șt îndeosebi exploatările miniere, sec
toarele forestiere, industria locală și 
șantierele de construcții, este ritmi
citatea producției. Rămîneri in urmă 
au existat în primul trimestru în une
le unități și la o seamă de indica
tori de primă importanță: producti-

vitateq, muncii, prețul de cost, calita
tea producției. Pe C.C.V.J. bunăoară, 
s-a ajuns la o productivitate de nu
mai 1,257 tone pe post față de 1,301 
tone pe - post planificat, iar la cali
tatea cărbunelui brut s-a depășit con
ținutul de cenușă față de normati
vul admis cu 1,1 puncte, ceea ce a 
dus la o penalizare de peste 13 000 
tone cărbune. Mai trebuie relevat și 
faptul că în primul trimestru doar o 
singură exploatare minieră, respectiv 
mina Anfnoasa, a fost la înălțimea 
sarcinilor prevăzute Ia productivita
tea muncii și calitatea producției. 
Rămîneri în urmă există și la I.C.M.M.

Trimestrul II aduce cu sine exigențe 
sporite în toate domeniile activității 
de producție. Pentru a le putea face 
față este necesar ca deficiențele din 
primul 
atenție 
spre a 
măsuri 
zațiilor
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Alături de muncitorii

intrare In șui la mina Lupeni,

munca 
patriotică 

de Ia Revizia de vagoane 
răspund la toate acțiunile 
ce se întreprind în cadrul

Tinerii 
Petroșani 
patriotice 
unității lor. Recent, conducerea Re
viziei de vagoane Petroșani, în co
laborare cu organizația 1Г.Т.М. și cu 
secția sindicală a organizat o acțiune 
de muncă patriotică în scopul pre
lungirii liniei ferate de descărcare a 
lubrifianților.
mai în vîrstă, la muncă patriotică au 
participat toți tinerii lăcătuși de re
vizie printre care Cetinoiu Constan
tin, Mardare Mihai, Obeanu Constan
tin și alții. In cadrul acestei acțiuni 
s-au efectuat săpăturile necesare pe 
toată distanța pe care se prelungea 
linia (cca. 100 metri). Săpăturile au 
fost făcute pe o lățime de 2 m și o 
adîncime de 1 rn, utmînd ca în con
tinuarea lucrărilor începute să se e- 
xecute și cele de terasament astfel 
ca în cel mai scurt timp linia pre
lungită să poată fi dată în circulație.

Ofensivă Ia 
ultimul etaj. ACTUALITATEA

Electricienii Botjen Francisc și 
Folea Gavrilă se remarcă zi de 

i ii la sectorul VIII al minei Pe- 
:trila prin lucrări de calitate. IN 
CLIȘEU: Gei doi electricieni 

, feparînd motorul electric al unei 
locomotive cu trolei.

trimestru să fie analizate cu 
în flecare unitate economică, 
se stabili cele mai eficiente 
de remediere. Atenția organi- 
de partid și de masă, con

ducerilor tehnlco-admiriistrâtive se 
cere concentrată asupra recuperării 
rămînerilor în urmă față de sarcinile 
de plan din trimestrul I și realizării 
integrale a planului, precum și a an
gajamentelor de "întrecere; Calea spre 
satisfacerea acestui deziderat o con
stituie realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan, obținerea unor indicatori 
Inalți în toate sectoarele de acti
vitate, îndeosebi la productivitatea 
muncii, prețul de cost și calitatea 
producției. Mari răspunderi stau în 
fața muncitorilor din cadrul I. F. Pe
troșani în ceea ce privește realiza
rea integrală a produselor prevă
zute pentru export. Pe șantierele de 
construcții toate forțele se cer con
centrate asupra respectării termene
lor de predare a obiectivelor indus
triale și social-culturale și îmbunătă
țirea calității lucrărilor de construc
ție.

Iată exigențele la care trebuie să 
răspundă în trimestrul II fiecare uni
tate din bazin, iată direcțiile princi
pale spre care se cer canalizate efor
turile fiecărui colectiv. Acționînd cu 
perseverență și operativitate pentru 
înlăturarea lipsurilor și rămînerilor în 
urmă din primul trimestru, pentru a- 
plicarea unor măsuri tehnico-organiza- 
torice eficiente și valorificarea largă 
a rezervelor interne din fiecare sec
tor de activitate, colectivele unități
lor economice din Valea Jiului vor 
reuși să-și îndeplinească integral sar
cinile de plan și să-și respecte în
tocmai angajamentele de întrecere 
in această nouă etapă de muncă.

0 Mîine, la ora 19, Teatrul de Stat Valea Jiului 
prezintă în premieră la Petroșani comedia „Copacii 
mor în picioare" de Alejandro Casono. Regia artis

tică Marcel Șoma, scenografia — Traian Nițescu, re
gia termică — Marin Dumitrescu.

0 In ziua de 11 aprilie, ora 10, cooperativa meș
teșugărească „Jiul” din Petroșani, în colaborare cu 
O.C.L. produse industriale, organizează în sala Tea
trului de Stat o consfătuire cu populația din locali
tate. Consfătuirea va fi urmată de o paradă a modei 
pe anul 1965.

0 Mîine Ia ora 18, în saia de lectură a bibliote
cii clubului din Paroșeni, comitetul U.T.M. de la 
termocentrală organizează pentru tineri o seară cul- 
tural-distractivă. Cu acest prilej se va ține recenzia 
literară a romanului „Morții rămîn tineri" de Ana 
Segerss, după care va urma muzică, jocuri distrac
tive, dans.
0 Duminică la ora 10, Comitetul pentru cultură 

și artă de pe lingă Sfatul popular al orașului re
gional Petroșani organizează la căminul cultural 
Bărbăteni-Lupeni un simpozion intitulat „Industria 
regiunii Hunedoara în plin avint".

0 Mîine la orele 18, în sala C.C.V.J. din Petro
șani. este programată o conferință medicală intitulată 

„Reumatismul — boală care se poate vindeca". 
Conferința va fi expusă de tovarășul dr. Teodor 

Ponova.

Carnet de

IA BRICA

zgomo- 
moder- 
mulea- 
topită,

Ceea ce impresionează mai mult 
pe vizitatorul care trece prin halele 
lungi și spațioase ale Fabricii de 
becuri din Fieni, prevăzute cu insta
lații speciale de condiționare a ae
rului și pentru amortizarea 
tului, sînt șirurile de mașini 
ne, de înalt nivel tehnic. Ele 
ză cu mare viteză sticla
transformînd-o în becuri electrice de 
toate tipurile, lustre și globuri pen
tru lămpi fluorescente.

Benzi rulante transportă materia 
primă (cuarțul) de la magazie la 
malaxoare, iar de aici la Cuptoarele 
de topit. Cîntare automate țin cu 
exactitate miligramlcă Socoteala can
tităților de amestec, iar dispozitivele 
cu izotopi radioactivi marchează 
timpul de amestec conform rețetei. 
O apăsare pe butoane și, în cîteva 
clipe, din gura cuptoarelor se pră-

DE „TA MINI“
vale sticla topită. Amestecul își con
tinuă drumul spre instalațiile cu dis
pozitive automate de suflare, unde 
are loc operația de formare a baloa- 
nelor, supravegheată de oameni cu 
înaltă, calificare, apoi spre cuptoarele 
de ardere la guler a baloanelor și 
în sfrșit montajul. Aici, se adună — 
aidoma pieselor unui orologiu pe 
masa ceasornicarului — soclul me
talic, discul, electrozii, filamentul de 
wolfram, toate piesele din îmbina
rea , cărora rezultă becul electric.

Ca oaspete al fabricii remarci 
marea atenție acordată operațiilor de 
montaj. După formare, piesele com
ponente ale becurilor 
teva linii tehnologice 
dau produsului finit 
mare, un aspect fin,
continuare, becurile se 
și se așează cu grijă în ambalaje.

In această modernă fabrică de lu
mini, marea majoritate a muncitori
lor participă, numai cerebral la pro
cesul de producție. Sarcina lor este 
de a supraveghea mașinile și insta
lațiile. de a . privi tablourile de co
mandă și a acționa cînd este cazul, 
apăsînd pe butoane sau 
poziția 
fel să 
execute 
plexe.

Muncitorii fabricii duc o luptă sus
ținută pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor a căror varie
tate este an de an tot mai mare. (In 
prezent . la Fieni se produc . cîteva 
sutei de articole: becuri spirale pen
tru locomotive electrice și autovehi
cule, pentru scală de radio, pentru 
iluminai vagoanele de cale ferată și 
cele pentru lămpile de mină, baterii

suferă amestecul din sticlă 
pentru a se transforma in 
folositoare, pune necondițio- 

inainte de toate problema ca-

- trec prin cî- 
automate, care 

o rezistență 
strălucitor. In 

controlează

schimbînd 
unor manete, pentru ca ast- 
oblige complicatele mașini Să 
in locul lor, operații com-

și aparatură dentară etc.). Această 
luptă pentru obținerea unor becuri 
de calitate ireproșabilă începe de la 
descărcarea și sortarea cuarțului, 
deoarece metamorfoza complicată pe 
care o 
topită, 
obiecte 
nat și
lității materiei prime, a compoziției 
acesteia. Oamenii de la sortarea 
cuarțului trebuie să fie în perma
nență cu atenția trează î să elimine 
impuritățile care ar putea crea ne
plăceri in confecționarea becurilor. 
Aceeași grijă o afli și in sectoarele 
in care se plămădește compoziția 
masei de sticlă topită, unde se for
mează baloanele și se confecționea
ză discurile de către mașini speciale.

Străduința oamenilor de aici este 
de a căuta in permanență noi căi de 
perfecționare a muncii lor, prin' ri
dicarea calificării, ^introducerea unor 
metode moderne de lucru, astfel in
cit graficul calității să descrie un 
drum mereu ascendent. Același scop 
îl du conferințele și discuțiile despre 
cele mai noi metode folosite 
bricarea becurilor electrice în 
țări ale lumii, popularizarea 
rienței fruntașilor, analizarea 
lor care creează defecțiuni.

Rezultatul acestor strădanii și preo
cupări ? Produsele care poartă mar
ca „Steaua Electrică"-Fieni sînt cu
noscute și căutate tot mai mult, con- 
curînd in performanțe pe acelea rea
lizate in cele mai cunoscute între
prinderi Similare străine.

la fa- 
diverse 

expe- 
câuze-

I. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Agerpres' 

pentru regiunea Ploiești



STEAGUL ROȘU

Baza «— studiul
«■ Prof. univ. E. Trufln —

Asimilarea de către studenți « di* 
feritelor discipline de specialitate «u 
de cultură tehnică generală depinde 
de muițl factori. Unul dintre aceștia, 
*1 încă unul cu o importanță deose
bită, cate atăplnirea temeinică a ba
gajului de cunoștințe matematica, in
clusiv a cunoștințelor de matematici 
prădate in cursul mediu. Aceste cu
noștințe sînt necesare pentru înțele- 
g stabilirii formulelor care leagă 
«Merițli parametri ce intră in fe
nomenele studiate de diferitele disci
pline șl pentru rezolvarea probleme
lor legate de aceasta.

Ori, așa cum a-a putut constata 
la examenele din cursul anului uni
versitar 1963/1964 și ia examenul 
din sesiunea ianuarie a anului uni
versitar în curs, bagajul de cunoș
tințe matematice, și în special a cu
noștințelor matematice predatp în 
cursyl mediu, nu este stăpînit așa 
cum trebuie de studenții noștri.

Pentru remedierea acestei situații, 
care reprezintă un handicap foarte se
rios în procesul de asimilare a dife
ritelor discipline, cred că ar fi bine 
venite unele măsuri ca : introducerea 
în primul semestru al anului I a 
unor ore pentru repetarea cunoștin
țelor de matematici predate în cursul 
mediu, s-au înființarea unui an pre
gătitor în cursul căruia să se pre
dea cunoștințe de matematică, fizică, 
chitaie și de geologie.

Dintre ceilalți factori importanți, 
de care depinde asimilarea diferitelor 
discipline de specialitate sau discipli-

ba studiu — în sala de lectură a bibliotecii institutului.

Recomandări bibliografice
Biblioteca institutului este mereu 

reîmprospătată cu noi cărți, cursuri, 
tratate și reviste de specialitate din 
domeniul mineritului. De remarcat 
faptul că multe din cursurile ce se 
află în bibliotecă sînt redactate de 
cadrele didactice ale institutului.

Printre cărțile de curînd intrate 
în bibliotecă, ce se recomandă a fi

Sub îndrumarea 
înțeleaptă a parti
dului, poporul 
nostru muncitor a 
obținut mărețe realizări în opera de 
construire a socialismului în patria 
noastră.

Industria minieră a cunoscut și ea 
o puternică dezvoltare. Această dez
voltare cere însă o creștere neîntre
ruptă a nivelului pregătirii cadrelor 
Inginerești de conducere. In pregăti
rea inginerească lucrările practice 
fac parte integrantă din procesul de 
învățămînt. Ele constituie o formă 
de activitate didactică specifică dis
ciplinelor de specialitate sau cu ca
racter aplicativ și reprezintă un im
portant mijloc de legare a învăță- 
mîntului superior cu practica. Lucră
rile practice fundamentează cunoștin
țele teoretice și cumulează deprin
deri practice de exploatare a diver
selor utilaje.

In cadrul catedrei do Mașini Mi- 
4niere, lucrările practice asupra ma

șinilor în funcție se fac de regulă 
în laboratoare. In ultimii doi ani 
insă, unele lucrări referente disci

individual Dezbateri pline de învățăminte
ne tehnice de culturi generală, vom 
cita doar: frecvența regulată a stu
denților la euraurl, la semlnarii șl 
la lucrările de laborator, precum și 
efectuarea unui studiu individual se
rios și bine organizat.

Intr-adevăr, din statisticile întoc- 
mite de decanatele celor două facul
tăți ale institutului, rezultă limpede 
că majoritatea studenților căzuți la 
examenele din cursul anului univer
sitar 1963/1964 șl Ia acela din se
siunea Ianuarie a. c. o formează cei 
cu un număr mare de absente la di- 
feritele forme de Invățămînt. Ori, 
participarea regulată la cursuri în
seamnă o trecere prin materia pre
dată, cunoașterea bibliografiei Indi
cate, înseamnă a te orienta asupra 
noțiunilor, fenomenelor, problemelor 
și formelor principale ale disciplinei 
respective. Participarea la seminar, 
bineînțeles o participare activă, în
seamnă fixarea noțiunilor predate la 
curs.

Cit privește importanta studiului 
individual, acesta este de netăgăduit: 
înveți, știi; nu-nveți, nu știi. Fără un 
studiu perseverent, zi de zi — stu
diu care nu exclude clipele de răgaz, 
de distracție — studenții nu pot a 
vea siguranța trecerii examenelor.

Acestui studiu individual ar trebui 
să I se acorde o atenție mal mare, 
atît de către organizațiile studen
țești, cit și de către cadrele didacti
ce responsabile de diferiții ani de 
studiu.

consultate de studenți, se numără: 
„Forajul cu sondeze" de Conf. univ. 
ing. Popa Aron, „Exploatări minie
re la zi" de prof. univ. ing. Vasile 
Poboran, „Lucrări practice de labo
rator de măsuri, aparate ?i electro
nică" de Saimac Anton șl Wagner 
Oheorghe. — toți de la I.M.P, 

Lucrări practice la fața locului
plinelor . „Instalații electromecanice 
miniere". „Transport și alimentare 
cu apă", „Instalații de extracție", 
se efectuează în cadrul exploatărilor 
miniere din Valea Jiului, fapt ce 
constituie un mijloc eficient de pre- 
gătire a studenților în leg-ăturâ cu 
materiile de specialitate.

Pentru fiecare grupă sau an de 
studii, în planul calendaristic se
mestrial al disciplinei respective este 
prevăzută cel puțin o lucrare ce ur
mează a se efectua la una din ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
sau din regiunile apropiate. Astfel, 
în anul universitar în curs, în cadrul 
orelor de lucrări practice ce le-am 
avut programate, unele au fost efec
tuate în laboratoare la scara minie
ră industrială a bazinului carbonifer 
a] Văl! Jiului. Cu anul V Mine la 
disciplina „Instalații electromecanice 
miniere" a fost efectuată la В. M. 
Petrila lucrarea ,.Stații subterane de 
evacuare а apelor". Pentru repeta

In viața studențească din țara 
noastră a avut loc de curînd un 
eveniment important; dezbaterile pe 
marginea Conferinței a V-a a U.A.S.R. 
care a adoptat importante hotăriri 
pe linia ridicării muncii asociațiilor 
studențești ]a nivelul sarcinilor tra
sate de partid.

In lumina acestor sarcini, dezba
terile ce au avut loc în institutul 
nostru exprimă hotărîrea și angaja
mentul studenților de a-și spori efor
turile pentru ca prin munca și 
Comportarea lor să dovedească câ 
sînt la înălțimea datoriei de onoare 
de a fi schimbul de mline al pur
tătorilor făcliei științei și tehnicii ce
lei mai înaintate.

In adunările de dezbateri s-au dis
cutat aspectele concrete ale muncii 
studenților și activitatea asociației 
studenților. 1

Astfel, au fost discutate cu mult 
simț de răspundere șl discernămînt 
probleme legate de activitatea anilor 
III și IV exploatări miniere, ani cu 
ponderea cei mai mare din Institut. 
La adunarea de dezbateri au fost 
aduse la cunoștința studenților prin
cipalele sarcini izvorîte din scrisoarea

Știați că...

...studentul Dobrescu C. Ovldiu 
а fost student in anul II In 1962, 
cina a fost prima oară exmatricu
lat? A fost relmatriculat după un 
an, apoi s-a retras tn septembrie 
1964, In situafia de exmatriculare 
și a dat examenul de admitere. In 
acest an universitar are un număr 
de 79 absențe și. In consecință, nu 
a luat nici un examen In sesiunea 
de iarnă. In această situație fiind, 
a fost din nou exmatriculat.

...studenta Caroban 0. Marla, 
din anul l — topografie, repetă a- 
năt? In sesiunea din iarnă ea nu 
a luat niciun examen, avlnd In 
schimb un număr de 27 absențe. 
In consecință a fost servită cu o,.. 
exmatriculare.

...Studentul Borcia M. Horațiu 
din anul I — topografie deși re
petă anul, și deci cunoaște bine ce
rințele universitate, are in prezent 
46 absențe ? In sesiunea din iarnă 
a luat un singur examen cu 7, la 
două a lipsit șl la alte două a 
căzut. De aceea a fost exmatri
culat.

...studentul Grigore Alexandrescu 
din anul III electromecanică, care 
repetă anul, nu a luat nici un e- 
xamen in sesiunea de iarnă ? Ca 
urmare a fost exmatriculat.

...studenții Topliceanu Gh. loaii 
și Pop Gaorilă, din anul II exploa
tări miniere, nu au nici a absen
ță pe primul trimestru dar in 
schimb au numai note de 9 și ІѲ?

...studenții Păsăreaua Ioan, Ma- 
nolache Cornel și Bodo Csobo, toți 
din anul l electromecanică, au pe 
semestrul II 75, 52 și respectiv 53 
absențe? Știți cumva și ca au de 
gtnd ?

re, studenții respectivi au intrat în 
mină la stația de pompe de la ori
zontul XII unde este construită una 
din cele mai moderne stații de pom
pe subteran®. Aici studenții au pu
tut vedea modul de amplasare a ba
zinelor de colectare a apelor, fața da 
camera pompelor și invers, dispune
re» utilajelor în camere pompelor, 
modul de curățire a bazinelor ete. 
Anul V Electromecanică au fost Ia 
E. M. Aninoasa unde a-lu documen- 
tat asupra amplasării și funcționă
rii unei instalații de extracție eu 
roată motoare instalată pe sol. Do
cumentarea a fost utilă la întocmi
rea proiectului do an la disciplina 
„Instalați! de extracții miniere1’.

Au mal foot efectuate și lucrările i 
stații de campreaoara, atețil de ven
tilatoare, funfculere, aiatome do Van- 
sport pentru haldaroa sterilului, pro- 
cum al altele,

In plen pentru luna aprilie a, a» 
sini pwttarts următoarele lucrării 

■Агамій de CC al P.M.R. con
ferinței a V-a a U.A.S.R., din rapor
tul și rezoluția Conferinței. Discuți
ile pe marginea acestor sarcini au 
scos în evidența laplul cu pentru a 
putea face față exigențelor impuse 
de dezvoltarea industrial miniere, 
viitorii ingineri minieri trebuie să 
fie temeinic pregătiți, să fie încă de 
pe acum la curent cu toate noută
țile științifice țl tehnice din tehnica 
minieră mondială. Prin organizarea 
unor concursuri profesionale eficiente, 
prin deplasarea studenților la unită
țile productive pentru documentare 
și efectuare® lucrărilor practice, 
asociațiile studențești sînt che
mate să mobilizeze studenții ani
lor respectivi la o muncă susți
nută, sistematică. Trebuie luate mă
suri în cadrul grupelor de studenți 
împotriva acelora care absentează 
nejustificat, știind că frecvența este 
un element de bază pentru însușirea 
temeinică a cunoștințelor. Asociați
ile pe ani să mobilizeze studenții la 
o muncă susținută, de zi cu zi — 
chezășie a promovării examenelor în 
sesiunile curente. Pentru aceasta este 
necesară o îndrumare și un control 
sistematic privind studiul individual 
al studenților, participarea lor activă 
la orele de curs, seminarii și lucrările 
de laborator.

După cum a reieșit din dezbaterile 
de la anii I. 11 și III, Facultatea 
electromecanică, este necesară reme
dierea unor deficiențe în activitatea

Sîntem pregătiți
...Acestea sînt cuvintele ce le-am 

auzit de la toți antrenorii echipelor 
de performanță „Știința" Petroșani.

Cuvintele lor au la bază rezulta
tele obținute în meciuri amicale cu 
diferite echipe, care au avut ca scop 
verificarea stadiului, de pregătire al 
echipelor noastre. Astfel, echipa de 
rugby a susținut în „Cupa 6 Martie** 
meciuri cu echipele Progresul, Di- 
nâmo și Grivjța Roșie București.

Echipa de volei a susținut două 
meciuri la Craiova cu „Electropute- 
re“, cîștigîndu-le pe amîndouă, iar 
echipa de handbal jucînd la Brașov, 
în compania echipei Tractorul, a ter

D’ale studenției
De la o vreme printre studenții 

grupei 2117 din anul IV Electrome
canică circulă întrebarea: „unde-i 
generalul ?". Nu-i vorba de filmul 
„Unde-i generalul Y‘, ci de o firească 
și permanentă întrebare pe care și-o 
pune ai de zi șeful grupei respec
tive. Și iată de ce. Veșnic absent 
„generalul" genera zilnic aceeași în
trebare „Unde-i generalul T‘. Gene
ra, fiindcă acum nu mal generează 
oftează.

Dar nudți nu-l știu și puțini îl cu
nosc pe general. De aceea slnt ne
voit să-l prezint pe „general", treelnd 
în revistă faimoasa lui carieră de...

„Alimentările cu 
apă a preparațlei 
de la Petrila” — 
cu anul IV-l’repa- 

tare, iar cu anul III Topografie „Mij
loace de transport și încărcare la 
E. M. Rovinari”.

In ce privește eficacitatea lucră
rilor făcute în deplasare s-a consta
tat că proiectele de an la Instalații 
de evacuare a apelor subterane. în
tocmite de studenții anului V Mine, 
eu fost în mare majoritate mal buna 
ca In anii precedent!. La partea gra
fică orientarea era mai corespunză
toare fața de trecut clnd, In unele 
cazuri, nu se știa modul de dispu
nere a camerei pompelor față do ba
zine și Invers.

La examene da asemenea s-a eon- 
stelat că subiectele, caro erau tra» 
tete șl practic, erau expuse cu mal 
multă ușurință șl mal complete.

Avtnd tn vedere eficiența lucrări
lor practice în pregătirea inginereas
că vom da șl tn continuare toată e- 
tențla efectuării în condiții tot mai

Aatetat lag. IAMA» ANDREI 

asociațiilor pe ani de studii privind 
mobilizarea studenților la consulta
rea revistelor de specialitate, a cărți
lor noi apărute in biblioteca, frec
ventarea mai activă a orelor de limbi 
străine etc,. Pe asemenea, este ne
cesară luarea unor măsuri pențru 
organizarea de vizite de documentare 
la mine pentru anii mai mici.

In cadrul adunărilor de dezbateri 
au fost stabilite măsuri menite să 
îmbunătățească pe viitor activitatea 
studenților și a asociației. în lumina 
sarcinilor trasate de către partid la 
Conferința a V-a a U.A.S.R. Astfel 
in programul de activități au tost 
cuprinse o serie de acțiuni cura 
sînt: concursuri științifice periodice, 
dezbateri cu cei rămași în urmă ta 
învățătură, mai multe vizite la uni
tățile productive, simpozioane cu par
ticiparea specialiștilor din producție, 
seri literare, audiții muzicale și seri 
distractive, reuniuni, excursii etc.

Pentru conducerea institutului și ca
drele didactice, participant la adu
nări au făcut clteva propuneri im
portante ca; tipărirea unor cursuri 
de specialitate și îmbunătățirea pla
nurilor de învățămînt și a pj^grame- 
lor analitice.

Toate acestea vor ajuta studenți
lor noștri să-și însușească toate cu
noștințele teoretice șl practice, pentru 
a deveni ingineri de nădejde, price
put! organizator! și conducător! ai 
producției.

$. I-

asa

minat de asemenea învingătoare.
Nu putem frece cu vederea nteî 

munca depusă de tînăra echipă de 
fotbal care, în ciuda greutăților, pro
mite ca anul acesta să promoveze 
în categoria C. Optimismul fotbaliști
lor noștri este Justificat de rezulta
tele meciurilor amicale cu diferite 
echipe dih Valea Jiului.

Toate acestea sînt rezultatele unei 
munci susținute depusă de antrenori, 
muncă prin care el au căutat sfi ri
dice pe o treaptă superioară sportul 
studențesc de performanță din Valia 
Jiului.

Asist. Ing. MARIAN C-T1N 
Șef Cam. Sportive

student. Fiindcă generalul nst-i altui 
decit studentul Alexandrescu Grigo
re din anul Ill Electro (bis) grapa 
2117 В avansat la... „general" dato
rită trecerii sale prin facultate... în 
generai. Concret, Alexandrescu Grigore. 
a fost anul trecut In anul ІЦ. A fost, 
pentru că utterior s-a numărat Intre... 
exmatriculați cu trimitere In produc
ție și cu dreptul de relnscriere in 
anul viitor, respectiv anul curent. 
Cauza: activitatea extrastudențească 
necorespunzătoare, absențele sistema
tice de la cursuri și nepromovarea 
examenelor.

Evident, cum e și firesc, „gene
ralul" căzut in dizgrație cu drept de
reabilitare, și-a reînceput activitatea 
anul acesta cu forțe noi; că doar 
venea din producție. Dar proverbul 
spune: „Lnpu-și schimbă părul, dar 
năravul ba". Generalul nu a în
vățat nimic din prima sa avansare 
în... afara institutului și ca atare și-a 
reluat studenția cu calm, același 
calm englezesc. Nu-l deranja cu 
nimic sfatul colegilor de в nu mai 
lipsi de ta cursuri. Nu-l înțelegea și 
nici nu-i băga In seamă pe cei din 
jurul lui. „Generatul" știa ce face.

Și Intr-adevăr a știut ce-a făcut. 
Pentru repetatele sale abateri și obi
ceiul de a fi întotdeauna In contra
timp, exact după un an de fa prima 
avansare este din nou avansai la.„ 
exmatriculare. De data aceasta ae- 
finlllv.

Student, NELU M1RITA
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LUCRĂRI ÎN... RATE
Construcția unui ansamblu de clă

diri, a unui cartier ridică o seamă 
de probleme la rezolvarea cărora stat 
chemați să participe, alături de Con
structori, și alte unități economice 
încît la terminarea obiectivelor toate 
lucrările soctal-gospodărești și edili
tare să fie încheiate complet. 
De multe ori însă se întîm- 
plfi și altfel: constructorii termină 
blocurile și le dau în folosință, iar 
noii locatari se apucă să amenajeze 
zone verzi, scuaruri, ronduri cu flori 
în jurul clădirilor. De abia atunci 
P.T.T.R. își aduce aminte că a uitat 
să instaleze cablurile subterane te
lefonice, I.R.E.H. că nu are trase 
cabluri electrice, I.C.O. că mai are 
de montat o conductă de apă sau 
canalizare. Șl se apucă pe rînd fie
care să spargă zonele verzi amena

jate de cetățeni, fac una eu pămîn- 
tul rondurile de flori făcute cu atîta 
migală de gospodine, strică trotua
re gata făcute, desfundă căi de ac
ces. Așa a procedat anul trecut ter
mocentrala Paroșenl, care a spart 
toate zonele verzi din fața blocurilor 
I, 2, 3 și 4 din Vulcan pentru a 
trage o conductă de fermoficare, așa 
a făcut P.T.T.R.-ul în Petroșani prin 
fața blocurilor В О, В I, В 2, В 3, 
В 4 din cartierul Livezenl, așa fac 
anul acesta constructorii de pe șan
tierul Livezeni — pe la alte blocuri 
— stricînd tot ce s-a amenajat.

De ce aceasta ? Pentru că există o 
lipsă de coordonare a diferite lucrări 
și instalații din partea beneficiaru
lui, a sfatului.

Este timpul să fie lichidată această 
„metodă" de lucru... în rate.

Din activitatea ceferiștilor

In luptă cu minutele

împăduriri 
pe mari suprafefe

Lucrările de tmțădurirl stat în pli
nă desfășurare. In zonele pleșuve 
ale munților, pe dealurile golașe, pe 
terenuri degradate, silvicultorii au 
plantat o suprafață de peste 6 500 de 
ha, dintre care 1 400 de ha stnt 
terenuri degradate. Aproape 650 de 
ha sînt plantate cu plopi— specie 
de mare valoare repede -crescătoare.

In munca lor silvicultorii sînt aju
tați de tineri și alți oameni ai mun
cii care au executat pînă acum prin 
muncă patriotică lucrări a căror va
loare se ridică la peste 700 000 de 
lei. Cele mai mari suprafețe au fost 
împădurite în regiunile Banat, Crișa- 
na, Oltenia și Maramureș.

In această primăvară în întreaga 
țară se vor împăduri 50 000 de ha, 
suprafață ce se adaugă, celor peste 
un milion de hectare plantate in 
anii de cînd pădurile au intrat în 
patrimoniul statului. Mat mult de 
35 000 de ha se plantează cu specii 
autohtone de rășinoase de mare pro
ductivitate, ca' : molid, brad, pin.

(Agerpres)

Calitatea plete
lor este permanent 
în atenția colecti
vului de la Uzina 
de reparat utilaj 
minier din Petro
șani. lată, In cli
șeu, pe controlo
rul tehnic Tiță A- 
lexandru verifl- 
elnd împreună cu 
inginerul Șoit Vio
rel calitatea unul 
nou lot de piese.

Intre sosirea acceleratului 205 în 
stația Simeria șl plecarea trenurilor 
de legătură in direcția Arad, Teiuș 
și Hunedoara este un timp relativ 
scurt. Dr aceea, ori de cite ori a- 
cest tren are Intirziere. există peri
colul cp trenurile de legătură să ple
ce iar cetățenii care călătoresc in 
direcțiile respective să aștepte ore 
in șir pină la trenurile următoare.

...Intr-una din diminețile trecute 
clțiva seci de călători ce urmau să 
plece din Petroșani cu acceleratul 
205 In direcția Simeria și chiar mal 
departe, cînd au aflat că trenul are 
o Intirziere de 28 de minute, au lost 
cuprinși de neliniște. „Sigur că vom 
pierde legătura" — își spuneau el.

îngrijorai era și mecanicul ce ur
ma să remorce trenul de la Petro
șani la Simeria. De aceea mecanicul 
U spusp fochistului înainte de gara- 
rea acceleratului sosit In stația Pe
troșani din direcția Craiova:

— Să ie ții bine, frățioare! Tre
buie să-i dăm serios bătaie ca să 
scoatem din Intirziere. De noi de
pinde ca zecile de călători să nu 
piardă legătura. De aceeași părere 
era șt instructorul Crișan Oligor ce 
însoțea trenul pe distanța Petroșani 
—Subcetate.

Din stația Petroșani acceleratul a 
plecat cu intlrzierea cu care a venit 
de la Craiova, adică 28 minute. Chiar 
de la plecare începu lupta cu minu
tele. Deși linia urcă în permanență 
pină la Banița și mai există și o 
restricția, de viteză, datorită pricepe
rii mecanicului a fost reciștigai un 
minut; un alt minut a fost reclști- 
gat prin scurtarea operațiilor de ex
pediere din stația Bănița. De la Ba
nița spre Pui, linia coboară vertigi
nos dar și aici sini alte restricții 
tehnice. Totuși, priceperea in ma
nevrarea trenurilor a mecanicului 
Dobay Gavrilă a făcut ca pînă la 
Subcetate să fie ciștigate încă 5 
minute.

In timp ce mecanicul se străduia 
din răsputeri să scurteze pe cit po
sibil timpul de mers și să reducă din 
îniîrziere, in vagoanele de clasă zeci 
de călători consultau broșura cu 
mersul trenurilor, făceau pronosticuri 
legate de prinderea sau pierderea le
găturilor. Majoriiatea lor erau în

Este bună linia 7 Șeful de echipă Stroi Ioan de la L в face un control amănunțit ai liniei în dreptul 
șantanului 2 din stația Vulcan. La ne voie, fa măsuri Imediate de rectificare.

credințați că nu vor mai prinde 
nici o legătură. Totuși unii, mai op
timiști, susțineau că vor avea timp 
să urce liniștiți în alt tren.

De la Subcetate pină la Simeria 
nu este o distanță prea mare, dar 
datorită faptului că linia este situată 
in cîmpie și nu sînt restricții se poa
te mări la maximum viteza trenului. 
De acest avantaj a profitat mecani
cul Dobay șl a început să mărească 
viteza. Stllpii de telegraf parcă •- 
lergau de-a lungul trenului. Kilome
tru după kilometru rămlneau in ur
mă, iar distanța pînă la Simeria se 
făcea iot mal mică. In acest fel încă 
10 minute au fost recîștigate pînă la 
Simeria. E adevărat că nu au putut 
fi recîștigate toate minutele, dar cele 
17 minute recîștigate au fost sufi
ciente pentru prinderea legăturilor.

...Zecile de călători care au prins 
trenurile de legătură în Simeria in 
acea dimineață, pe Ungă mulțumirea 
proprie, aveau in glnd și un cuvînt 
de laudă la adresa mecanicutui care 
nu precupețise nici un efort pentru 
ca ei să poată ajunge la timp la 
destinație.

1. CRIȘAN

T.A.P.L. Petroșani
Anunță publicul consumator că 
Incepînd eu data de 7 aprilie 
fi pînă la 12 aprilie

La restaurantul Transilvania din Pntrila
C î N T Ă

Luminifa Marinescu

de la Teatrul de estradă din Deva 
acompaniată de orchestra condusa 

de maestrul Cristian Cotei din București.

Restaurantul vă inviți să petreceți o seară plăcu
tă și vă oferă un bogat sortiment de preparate culi
nare și diferite sortimente de vinuri.

SPORT»SPORT
Fotbal: Știința 
a trecut în

Niclcînd parcă un meci din cadrul 
campionatului regional de fotbal n-a 
suscitat atîta interes ca acela dintre 
Știința Petroșani și Minerul Ani- 
noasa disputat miercuri pe stadionul 
Jiul. Cauza este explicabilă: în caz 
de victorie, tivind un golaveraj mai 
bun decît Dacia Orăștie, Știința 
Petroșani ar ii trecut în fruntea 
clasamentului. La rîndul ei. echipa 
minerilor din Ani-uoasa era hotărîtă 
să arate că poate practica un joc 
mult superior locului pe care îl o- 
cupă în clasament.

Vrînd să-și confirme valoarea, 
ambele echipe au făcut o adevărată 
risipă de energie spre a cuceri ceje 
două puncte puse în joc.

încurajați de o puternică galerie, 
studenții au început meciul într-un 
ritm rapid. Prin pase la îrttTInfre, ei

Petroșani 
fruntea clasamentului

se apropie adeseori de poarta ani- 
nosenllor. încetinind însă ritmul de 
atac în fazele de finalizare și înghe- 
suind jocul pe mijlocul terenului 
(extremele au jucat mult pe centru) 
ei nu și-au creat ocazii favorabile 
de a înscrie. Nu este mai puțin ade
vărat că și apărarea oaspeților, în 
frunte cu portarul Henzel, frații Gol- 
goțiu, Varhonlc și Stoker, s-a dove
dit în formă foarte bună.

Deși puține ca număr, atacurile 
aninosenltor au creat panică la poar
ta Științei și doar Intervențiile inspi
rate ale porterului Holde. au salvat 
echipa de Ia înfrîngere. Spre exem
plu, în minutul 21, Broască este faul
tat în Careu într-o poziție favorabilă 
de a înscrie. Arbitrul Dobrtn. care 
a condus bine, acordă pe bună drep
tate lovitură de la II metri. Trage 
Mfhaly și portarul Holda prinde ba
lonul.

După numeroasele ocazii ratate și 
de o parte și de alta, golul victoriei 
„cade" în minutul 75 cînd la o lo
vitură liberă de la marginea careu
lui, bine executată de Munteanu, 
Răsădeanu introduce mingea în pla
să pflntr-o lovitură de cap. La opt

10 aprilie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică u
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,06 Cîn- 
tece și jocuri populare, 9,42 Muzică 
ușoară, 10,15 Muzică de estradă, 
11,03 Muzică populară, 11,30 Pagini 
orchestrale din cele mai cunoscute 
operete, 12,03 Recitalul basului Ni- 
colae Secăreanu, 12,40 Melodii popu
lare cerute de ascultători. 13,41 Mu
zică distractivă interpretată de fan
fară, 14,10 „Din melodiile dedicate 
naturii" — muzică ușoară, 15,30 Ac
tualitatea literară, 16.30 Emisiune 
muzicală de la Moscova. 17,15 Emi
siune literară, 17,30 Operete îndră
gite de ascultători, 18:00 De ce ? De 
unde ? De cînd ? Emisiune științifică 
pentru copii, 18,20 Muzică ușoară de 
Florentin Delmar, 18,40 „Pentru un 
cuvînt de dragoste" — program de 
romanțe, 19,00 Varietăți muzicale. 
20.00 Radiogazeta de seară, 20,80 
Muzică de dans, 21,40 Canțonete in
terpretate de Nicolae Herlea, 22,20 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
7,45 Melodii dobrogene, 9,03 Melodii 
de estradă, 9,30 Roza vânturilor. (Re
luarea emisiunii din 7 aprilie), 10,30 
Muoiefi populară, 11,03 Pagini din 

minute după aceasta, Minerul Ani- 
noasa are ocazia să egaleze scorfti 
însă Holda apără printr-un salt spec
taculos.

Dacă studenții au meritul de a ti 
obținut victoria printr-un joc mai teh
nic și pase mai precise, ei totuși 
n-au jucat Ia adevărata lor valoare.

Echipa din Aninoasa a constituit 
o plăcută surpriză prin acțiunile 
simple, în viteză, cu o bună frec
vență a șuturilor la poartă. Deși do
minați' aninâsenii au știut să por
nească la contraatac din propriul 
tor careu, găsind drumul cel maî 
scurt spre poarta adversă.

Prin victoria obținută miercuri, 
studenții din Petroșani au făcut un 
nou pas spre cucerirea mult invidia
tului titlu de campioană regională, 
Rămîne Insă ca în viitoarele întîi- 
niri să înlăture nesiguranța, care se 
mai observă în apărare, iar în ataș 
«fi fie folosii mai mult jocul pe ex
treme, cu centrări precise în careul 
advers, cunosclndu-se faptul că Rfi- 
sădeanu este un bun concretizator 
ai acestor pase.

C. MATEESCU '
D. GRIȘAN

opera „Ileana" de Emil Monția, 12,00
Din cele mai cunoscute melodii popu
lare, 13,03 Estrada interpreților de 
muzică ușoară, 13,35 Concert de 
prînz, 15,06 Melodii populare, 16,00 
Mic album de valsuri din operete, 
18,00 Mari teatre de operă, 19,05 
Program pentru iubitorii muzicii 
populare. 19,30 Fabule, parodii, epi
grame, 20,00 Muzică de dans, 20,40 
Interpreți de odinioară ai cîntecului 
popular : Grigoraș Dinicu, 21,35 Dan
sați în ritmul preferat.

Cinem atoorraf e
10 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cine-i criminalul ?; REPUBLICA: 
Mofturi 1900: PETRILA: Cauze 
drepte: LONEA : Nevasta nr. 13; 
VULCAN : Comoara din vadul vechi; 
CRIVIDIA: Cascada diavolului; PA- 
ROȘENI : Cei trei mușchetari seria 
I—-II: LUPENI — CULTURAL : Dă-i 
înainte fără grijă; LUPENI — MUN
CITORESC : Cei șapte magnifici; 
BARBATENI: Zile de fior și rîs.

i
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Dezbateri generale in Consiliul 
Națiunilor Unite pentru comerț 
;i dezvoltare

NEW YORK 8 (Agerpres).
La New York continuă lucrările 

primei sesiuni a Consiliului Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvolta
re. In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 7 aprilie a fost ales 
Biroul Consiliului format din 12 
membri (un președinte, zece vicepre
ședinți și un raportor). In funcția 
de președinte a fost ales reprezen
tantul permanent al Pakistanului la 
O.N.U., Anjad Aii. Șeful delegației 
R. P. Romîne. prof. Mihail Hașeganu, 
a fc»t ales vicepreședinte.

Th ! 
baterile 
a ...fost 
adjunct 
Italiei, 
genți a Associated Press, a făcut un 
apel la o abordare realistă a inte
reselor țărilor dezvoltate și ale celor 
în* .cură de dezvoltare, EI și-a ex-

la Geneva a 
Unite pentru 

„va constitui 
actualelor lu- 

„cu cît vor

aceiași zi au început dez- 
generale. Primul vorbitor 
Mario Zagari, ministrul 

. al afacerilor externe al 
care, după cum arată a-

primat încrederea că înțelegerea rea
lizată la sesiunea de 
Conferinței Națiunilor 
comerț și dezvoltare 
spiritul călăuzitor al
crări" și a adăugat că 
fi abordate mai realist problemele
în discute, cu atît vor putea fi ob
ținute rezultate mai pozitive".

In continuare a luat cuvîntul Vo- 
jin Guzina, adjunc al secretarului 
de stat pentru afacerile externe 
R.S.F. Iugoslavia. El a declarat 
măsurile în domeniul cooperării 

la Geneva, nu vor putea
în viață dacă nu va exista 
guvernelor de a 
Criticînd poziția

VARȘOVIA 8. Corespondentul A- 
gerpres. Gh. Gheorghiță transmite:

La 8 aprilie, la Varșovia a avut 
Ioc solemnitatea semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între U.R.S.S. și R. P. Po
lonă. Din partea R. P. Polone trata
tul a fost semnat de Wladyslaw 
mulka, prim-secretar al C.C. 
P.M.U.P. și Jozek Cyrankiewicz, 
ședințele Consiliului de Miniștri
R. P. Polone, iar din partea sovie
tică de Leonid Brejnev, prîm-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S. și Alexei

Go
al 

pre- 
al

al 
că 
a- 
fi

contribui la 
adoptată de 
în problema 
reprezentan-

doptăte 
traduse 
dorința 
aceasta,
unele țări industrializate 
comerțului internațional, 
tul iugoslav a declarat că țara sa a 
fost afectată de măsurile restrictive 
în domeniul comerțului.

O nouă fază a tratativelor petroliere 
algero-franceze
ALGER, corespondentul Agerpres,

C. Benga, transmite :
La Alger se desfășoară, în pre

zent, o nouă fază a tratativelor pe
troliere algero-franceze. După cum 
se subliniază la Ministerul Afaceri
lor ' Externe algerian. actuala fază 
a negocierilor care se poartă de 
peste 16 luni este hotărîtoare.

In cadrul tratativelor anterioare a 
fost elaborat un proiect de statut, 
care urmează să fie definitivat. Pen
tru producția de petrol algerian care 
a‘ fost concesionat, se arată în pro
iectul de statut, nu se prevede nici 
o schimbare. In ceea ce privește ză
cămintele descoperite de companiile 
franceze se menționează că de ele 
nu vor beneficia prin concesiune 
companiile care le-au descoperit.

Ea Ministerul de Externe algerian

se precizează, de asemenea, că ur
mează să fie puse la punct probleme 
legate de fiscalitate, comercializarea 
gazului metan, industrializarea Al
geriei și formarea de tehnicieni al
gerieni în sectorul petrolier.

Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

După semnarea tratatului, în Sala 
Congreselor din Palatul științei și 
culturii 
miting 
Frontul 
lonia.

In tribună au luat loc membrii 
legației de partid și guvernamentale 
sovietice, precum și conducători de 
partid și de stat polonezi.

Au rostit cuvîntări Wladyslaw Go
mulka și Leonid Brejnev.

Corespondentul Ager- 
Al. Gheorghiu, transmite : 
cadrul programului de schim- 
cultural-științifice romîno-fran- 
profesorii universitari D. Ma- 

și St. Pascu, membri corespon- 
ai Academiei R.P.R., au ținut

din Varșovia, a avut loc un 
de prietenie organizat 
unității poporului din

de 
Po-

de-

Prezenfe romîneștî
PARIS 8.

preș,
In 

buri 
ceze, 
crea 
denți
o serie de conferințe la Sorbona și 
la universitățile din Strasbourg și 
Montpellier, cu temele; „Formarea 
și latinitatea limbii romîne", „Gîn- 
direa social-politică, istoriografia me
dievală romînească", „Ideologia ilu
ministă la romînî" etc.

Conferențiarii romîni s-au bucurai 
de o caldă primire și apreciere din 
partea colegilor lor francezi.

Forțele patriotice congoleze
opun o puternică rezistență

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). '
Corespondenții agențiilor de presă 

anunță câ în regiunea de nord-est a 
Gortgouluî, forțele patriotice congo
leze opun o puternică rezistență tru
pelor guvernamentale. Lupte puterni
ce au avut l&c în localitățile Dungu, 
Aru (la frontiera cu Uganda), Aba 
(la frontiera cu Sudanul), Watsa și 
Faradje — puncte întărite ale forțe
lor patriotice. Scopul atacurilor lan
sate în această regiune de către ar
mata guvernamentală și mercenari, 

au declarat ofițeri superiori din ar-

trupelor guvernamentale 
mata guvernamentală, este „tăierea 
căilor de aprovizionare cu alimente 
și muniții a răsculaților".

A. Sengi, unul din conducătorii 
forțelor patriotice congoleze, a făcut 
o declarație ziarului sudanez „Az 
Zaman" în care a arătat că patrio- 
ții au respins, de asemenea, atacurile 
mercenarilor și ale armatei lui 
Chombe în orașele Bombe și Paulis.

Satelitul „Early Bird" 
a transmis primele 

imagini experimentale
WASHINGTON 8 (Agerpres).
Satelitul american de comunicații 

„Early Bird", a recepționat și a re
transmis, la numai 12 ore de la lan
sarea sa de la Cape Kennedy, pri
mele imagini experiment^ de tele
viziune. Semnalele au fplt trimise 
de la stația terestră din Apdover, în 
timp ce satelitul trecea deasupra 
Americii de sud. Siegfried Reige, șe
ful grupului de specialiști care a 
efectuat această primă experiență, a 
declarat, în cadrul unei conferințe, de 
presă, că s-a stabilit 
satelitului „Early Bird" 
transmite programe de

capacitatea 
de a re- 
televiziune.

EVOLUȚIA 
PROBLEMEI CIPRIOTE

în Spania demonstrațiile continuă
ția a intervenit cu brutalitate, folo 
sind bastoanele de cauciuc. Mai mulți 
demonstranți au fost arestați.

La chemarea Federației naționale 
democratice a studenților, un 
de studenți au manifestat

Parlamentul Iordaniei a votat 
o amnistie generală

AMMAN 8 (Agerpres).
La propunerea regelui Hussein, 

Parlamentul Iordaniei a votat o am
nistie generală prin care vor fi puse 
în libertate 1 300 de persoane. De a- 
ceastă amnistie vor beneficia și 150 
de refugiat! politici iordanieni căro
ra li s-a dat posibilitatea să se în
toarcă în țară.

ATENA 8 (Agerpres).
Ministrul de externe cipriot, Spy

ros Kyprianu, a părăsit miercuri 
după-amiază Atena, plecînd spre Ni
cosia. In cursul vizitei sale în capi
tala Greciei, Kyprianu a participat 
la o serie de întrevederi cu oficiali
tățile grecești și cu primul ministru 
Papandreu, în cursul cărora a fost 
analizată evoluția problemei

Intr-o declarație făcută pe 
tul din Atena, Kyprianu a 
că în timpul întrevederilor
oficialitățile grecești s-a stabilit 
deplină identitate de vederi în le
gătură cu viitorul problemei cipriote.

☆
NEW YORK 8 (Agerpres).
Intr-un mesaj adresat secretarului 

general al O.N.U., U Thant, preșe
dintele Ciprului, Makarios, a decla
rat că este convins că „eforturile de
puse de către mediatorul O.N.U. în 
Cipru se vor dovedi fecunde". Pre-

cipriote, 
aeropor- 
subliniat 
sale cu 

o

ședințele cipriot și-a exprimat, pe de 
altă parte, recunoștința profundă pen
tru eforturile „sincere și prețioase 
depuse de Galo Plaza Lasso".

☆
ANKARA 8 (Agerpres).
Turcia a respins, miercuri, un a- 

pel al secretarului general al O.N.U., 
U Thant, de a-și modifica poziția 
privind misiunea de mediere în con
flictul cipriot al lui Galo 
Lasso. După cum se știe, publicarea 
raportului iui Galo Piaza privind re
zultatele misiunii sale în calitate de 
mediator în conflictul cipriot a pro
vocat vii reacții, din partea autorită
ților turce. Acestea l-au informat pe 
secretarul general al O.N.U. că con
sideră misiunea Iui Galo Piaza ca 
terminată.

MADRID 8 (Agerpres).
In Spania demonstrațiile muncito

rești și studențești pentru drepturi 
democratice continuă Să. se desfă
șoare cu o intensitate crescîndă. 
Miercuri seara, în fața Casei Sindi
catelor din centrul Madridului, a a- 
vut loc o demonstrație pentru liber
tăți sindicale la care au participat 
un mare număr de muncitori. Pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți, poli-

grup 
în fața 

Casei Sindicatelor în semn de soli
daritate cu muncitorii. In urma in. 
tervenției poliției, studenții au orga* 
nizat o retragere cu torțe.

In regiunile europene ale U. R. S. S. 
s-a întors din nou iarna

Piaza
(Agerpres).
în regiunile europe- 
s-a întors din nou 
venind din Scandi-

MOSCOVA 8 
De cîteva zile 

ne ale U.R.S.S. 
iarna. Un ciclon
navia a adus în Ucraina zăpezi a- 

_ bundente, viscole și vînturi puternice.
Sînt înregistrate mari oscilații de 
temperatură. Pe alocuri stratul de 
zăpadă a atins o jumătate de metru; 
drumurile aii fost parțial înzăpezite. 
A nins chiar și pe litoralul sudic din

Crimeea, unde frigul a surprins mig
dalii înfloriți, provocînd pagube.

In împrejurimile ora^Hd Kirov- 
grad a avut loc un fenomfen rar — 
viscolul a fost însoțit de tunete și 
fulgere. La Herson viteza vîntului a 
atins 150 km/oră. In timpul nopții, 
în centrul regiunii europene . a. 
U.R.S.S. au fost înregistrate tempe
raturi de minus 25 grade.
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Proteste împotriva politicii
фе. .SALlLV-t

, AGANA. Peste jumătate din mem
brii Camerei legislative din insula 
Guam, teritoriu aparținînd S.U.A., 
au adresat președintelui Lyndon 
Johnson un mesaj în care cer înlo
cuirea actualului guvernator, Manuel 
Guerrero.

CARACAS, lin număr de 3 000 de 
studenți venezueleni au declarat mier
curi grevă, protestînd împotriva limi
tării libertăților democratice. Studen
ții iau, de asemenea, atitudine îm
potriva creșterii costului' vieții, per
secutării studenților progresiști și cer 
eliberarea deținuților politici.

KINGSTON. Primul ministru al 
^Hondurasului britanic. George Price, 
care a sosit la Kingston (Jamaica) 
în drum spre Marea Britanie, a de
clarat că în curînd acest teritoriu își 
va schimba numele în Belize.

SAN JUAN. La San Juan a avut 
lac un mare miting al Mișcării pen
tru independența insulei Porto Rico, 
organizat cu prilejul celei de-a șasea 
aniversări de la înființarea acestei 
organizații.

NEW YORK. Poliția din orașul 
Camden (statul Alabama) a folosit 
din nou, miercuri, grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a împrăștia o 
demonstrație de protest împotriva se
gregației rasiale. După cum transmi
te agenția U.P.I., pentru prima oară, 
la această demonstrație a luat parte 
și un grup de preoți albi.

TUNIS. 170 de mercenari belgieni 
și de alte naționalități s-au întors 
recent din Congo la Bruxelles.

După cum scrie săptămînalul tu
nisian „Jeune Afrique", în ultimul 
timp mercenarii pleacă din Congo 
sub presiunea intensificării acțiunilor 
patrioților congolezi.

MONTGOMERY. Trei din cei pa
tru membri ai Organizației rasiste 
Ku-Klux-KIan, care au fost arestați 
pentru asasinarea d-nei Viola Gregg 
Liuzzo. participantă la campania în 
favoarea integrării rasiale în statul 
Alabama, au fost inculpați de un 
mare juriu federal din Birmingham 
pentru conspirație în scopul violării 
drepturilor civile.

în Vietnamul de sud
Sub acest titlu ziarul The New 

York Times publică un grupaj de 
scrisori primite din partea cititorilor 
care se ridică împotriva folosirii ga
zelor toxice în Vietnamul de sud și 
bombardării teritoriului R. D. Viet
nam.

☆

Ca om de știință și tată a cinci 
copii deplîng că am ajuns să folo
sim un popor lipsit de apărare ca pe 
niște animale de laborator, pentru 
perfecționarea unor noi mijloace de 
luptă împotriva insurecțiilor. Asistăm 
la o adevărată perversiune a tehni
cii. Jn principiu această acțiune nu 
se deosebește de aceea a doctorilor 
naziști care făceau experiențe pe de- 
ținuții internați în lagărele de con
centrare.

Dacă America dorește să contri
buie la crearea unei lumi a priete
niei și stabilității, in care amenința
rea distrugerii nucleare să dispară 
treptat, nu își poate permite să folo
sească asemenea mijloace brutale în- 
tr.-un conflict local.

Dacă vom persista pe această cale, 
ne vom pierde nu numai sufletele, ci 
și simpatia întregii lumi, intrucit nu 
ne putem declara susținători ai unor

«»»* • e-e •

Din presa străină

principii dacă noi sîntem lipsiți de 
orice principiu.

TOM STONIER 
New York

Semnatarul scrisorii este autor al 
volumului „Dezastrul nuclear".

O dată în plus asiaticii sînt aleși 
ca „material" pentru o nouă serie 
de experiențe „științifice".

Acum 20 de ani, ne-ат folosit de 
japonezi pentru a afla caracteristi
cile celor două tipuri de bombe ato
mice. Apoi ne-ат folosit ca de niște 
cobai de locuitorii Coreei asupra că- 
rara am aruncat bombe cu napalm,

descoperind că acesta reprezintă un 
excelent mijloc de a preface totul in 
scrum. Acum este rîndul vietnamezi
lor să servească cauzei „științei".

Timp de mai mulți ani, am expe
rimentat substanțe chimice pentru 
distrugerea culturilor de orez în re
giunile locuite de partizani și de fa
miliile lor. Din aceste experiențe 
poate că am învățat cite ceva. Dar 
și vietnamezii au învățat multe

Se afirmă că noile gaze toxice nu 
ucid • ele produc doar vărsături. Nu 
numai cei care vor inhala aceste gaze 
vor suferi insă de grețuri. In calitatea 
mea de misionar protestant, care 
timp de 20 de ani mi-am desfășurat 
munca printre membrii ,.raselor in
ferioare", pot să afirm că întreaga, 
populație a Asiei și Africii și chiar ? — 
și un număr de reprezentanți hi 
„rasei superioare" vor încerca și ei 
un sentiment de repulsie alături ae 
aceștia.

Oamenii învață repede. Și atunci 
cind vor fi trase toate învățămintele 
vom avea de cules furtuna.
(Rev.) J. SPENCER KENNARD Jr. 

Kendall Park, New Jersey


