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COMUNICAT
In zilele de 14 și 15 aprilie a.c. a aviit loc ședința 

plenară a C.C. al P.M.R., la care au participat mem
brii și membrii supleanți ai Comitetului Central, primii 
secretari ai comitetelor regionale de partid, șefii secțiilor 
Comitetului Central, membrii Comisiei centrale de revi
zie și ai Comisiei controlului de partid, miniștri. Plenara 
a avut următoarea ordine de zi:

1. — Convocarea celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

2 — Măsuri de stimulare a producției agricole.
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3. — Rezultatele obținute în creșterea efectivului și 
compoziția partidului, în selecționarea, pregătirea Și 
promovarea cadrelor; concluziile desprinse din desfășura
rea alegerilor de partid.

4. — Informare cu privire la desfășurarea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile 
populare.

In urma dezbaterilor, plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn a adoptat hotărîri cores
punzătoare care vor fi publicate.

RÎRE
cu privire la convocarea celui de-al IV-lea Congres 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

întrunit în ședința plenară din 14-15 aprilie a.c., hotă
răște :

Convocarea la data de 19 iulie 1965 a celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, cu ur
mătoarea ordine de zi:

1. — Raportul Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn cu privire la activitatea partidului în pe
rioada dintre Congresul al III-lea și Congresul al IV-lea 
al partidului. Raportor tovarășul Nicolae Ceaușescu.

2. — Raportul Comisiei centrale de revizie. Raportor 
tovarășul Constantin Pîrvulescu.

3. — Raportul asupra ■ Directivelor Congresului al 
IV-lea al Partidului Muncitoresc Romîn privind planul 
de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966-1970. 
Raportor tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

' 4. — Raportul asupra Directivelor Congresului

IV-Iea al Partidului Muncitoresc Romîn privind planul 
de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii. Raportor tova
rășul Chivu Stoica.

5. — Raportul cu privire la modificările aduse Statu
tului Partidului Muncitoresc Romîn. Raportor tovarășul 
Gheorghe Apostol.

6. — Alegerea Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Comisiei centrale de revizie.

In vederea alegerii de delegați pentru Congres se sta
bilesc următoarele norme de reprezentare: un delegat cu 
drept de vot deliberativ la 900 membri de partid și un 
delegat cu drept de vot consultativ la 900 candidați de 
partid, luîndu-se ca bază efectivul partidului la 1 aprilie 
1965.

Delegații penlru Congres vor fi aleși la conferințele re
gionale de partid, care vor avea loc în cursul lunii iu
nie 1965.

CALITATEA
Recent, a avui loc plenara Consiliului local al sindicatelor 

din Petroșani. La plenară au participat ca invitați conducători 
de întreprinderi, inginerii șefi ai exploatărilor miniere, membrii 
colectivului grupei pe ramura minieră, membrii comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor ce activează pe lingă Consiliul local. 
Au participat, de asemenea, tovarășul Piinișoără Titus, secretar 
al Comitetului orășenesc Petroșani al P.M.R., tovarășul Almă- 
șan Ioan, membru al Biroului executiv al Consiliului regional 
al sindicatelor Hunedoara.

Succese la cantitate
o 

ac- 
lo-

și sectoarelor mi- 
în urmă. In rapor-

a recomandat conducerilor admi
nistrative să includă în contractele 
colective pe anul 1965 măsuri pentru 
folosirea rațională a capacităților de 
producție, îmbunătățirea condițiilor 
de iucru ale muncitorilor, îmbogăți
rea continuă a cunoștințelor lor ‘ teh- 
nico-profesion ale.

Un indicator 
care trebuie așezat 
pe baze științifice

Infățișînd plenarei bilanțul principa
lelor realizări dobîndite de majorita
tea exploatărilor

Plenara Consiliului local 
al sindicatelor Petroșani

au obținut și co- 
uzine de prepa- 
F.F.A. „V'iscoza"

și sectoarelor mi
niere, raportul a 

sintetizat experiența 
înaintată, preocu
parea unor comitete 
sindicale pentru 
mobilizarea mineri-

lor la îmbunătățirea calității produc
ției. De pildă, comitetul sindicatului 
minei Petrila a organizat schimburi 
de experiență între brigăzile de mi
neri pe tema calității producției, pre
cum și un lectorat pe această temă 
cu toți șefii de brigăzi. In cadrul 
lectoratului s-au făcut expuneri cu 
privire la importanța alegerii șistului 
vizibil și măsurile ce se impun pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui.

La mina Aninoasa, grupele sindi
cale au dezbătut activitatea depusă 
■de mineri pentru îmbunătățirea cali
tății producției. La această exploa
tare, toate brigăzile din abataje îm
brățișează- inițiativa „nici un văgo- 
net de cărbune; rebutat л pentru- șist 
vizibil”. Ca urmare a măsurilor luate, 
colectivul minei Aninoasa a redus în 
luna 
nușa 
misă.

Cp
țîile sindicale împreună cu conduce
rile exploatărilor miniere acordă o 
atenție sporită îmbunătățirii calității 
producției, în acest domeniu mai dăi
nuie multe deficiențe și lipsuri. Prin-

Lucrările plenarei au prilejuit 
analiză temeinică, aprofundată, a 
tivității desfășurate de Consiliul 
cal al sindicatelor, de comitetele sin
dicatelor și conducerile tehnico-ad- 
ministrative pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și a lucrărilor de 
construcții industriale și social-cul- 
turale, pentru scoaterea de sub plan 
a brigăzilor 
niere rămase
tui pezentat de tovarășul Momeu Sa- 
moilă, președintele C.L.S., s-a ară
tat că în primul trimestru al acestui 
an, minerii Văii Jiu
lui au extras 1365 
tone de cărbune 
peste sarcinile de 
plan — succes la 
care au contribuit
în mod deosebit colectivele exploa
tărilor miniere Petrila și Aninoasa. 
Realizări frumoase 
lectivele celor trei 
rare a cărbunelui,
Lupeni, feroviarii din complexul 
C.F.R. Petroșani, constructorii de pe 
șantierele social-culturale, care au 
dat în folosință toate cele 192 apar
tamente planificate pe trimestrul I.

Plenara a analizat factorii care au 
influențat îmbunătățirea activității u- 
nifăților noastre economice. Sub con
ducerea Comitetului orășenesc Pe
troșani al P.M.R., Consiliul local a 

------ 1 comitetele sindicatelor să 
conducerile tehnico-admi- 
în asigurarea condițiilor 

bunei desfășurări a între
cerii socialiste pentru realizarea pla
nului și a angajamentelor. Consiliul

îndrumat 
sprijine • 
nistrative 
necesare

(Continuare In pag. 3-a)

martie a.c. cu 0,1 puncte ce- 
din cărbune față de norma ad-

toate că organele și organiza-

io

de

de 
de

Merită arătat că 
de acest gen se execută 
prima dată în Valea Jiului, 
brigadierului Sichitiu fiind 
să parcurgă deci căi nebă-

eat nebătcit&^ite

Brigada minerului Cosma Gheorghe de la sectorul V al minei Lonea realizează randamente cu peste 
2 tone de cărbune pe post mai mari decît cele planificate.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Schnepp Mihai primul din stingă din brigada iui Cosma Gheorghe îm
preună cu ortacii săi.

Mai ales de cină cu venirea pri
măverii (e adevărat, cu un april 
cam capricios), la suprafața minei 
Lonea II se simte efervescența 
proprie șantierelor. Timp de un an. 
constructorii de la I.C.M.M. au 
muncit la turnul viitorului puț cu 
schip. Acum însă, dulgherii, beto- 
niștii, zidarii au pus stăpinire li
teralmente pe întreaga curte. Înce
pe ridicarea viitorului bloc admi
nistrativ — unul singur pentru în
treaga exploatare. Turnul puțului 

. este aproape gata și trupul său 
: alb și masiv domină întreaga vale. 
• Confratele său, puțul de extracție, 

pare un prichindel pe lingă această 
construcție de 56 de metri. La pes
te 50 de metri înălțime, siluetele 
oamenilor, care lucrează acum la 
definitivarea casei mașinilor, abia 
se disting.

Mai multe brigăzi de mineri 
sînt angrenate la terminarea lu-

crărilor de la cota 400 — viitor 
orizont de bază al minei — unde 
se va concentra întreaga producție 
a exploatării. Prin puțul gigant va 
fi scos la lumină, cu ajutorul unei 
instalații de înaltă tehnicitate, ro
dul muncii din abataje — cărbu
nele. Săparea și betonarea puțului,

ceste zile, camera culbutoarelor a 
fost terminată.
lucrări
pentru, 
ortacii 
nevoiți
tăiorite. Ghid în muncă le-du fost 
schițele și indicațiile tehnicienilor.

Mobilă nouă
De la atelierul de tîmplărie 

I.O.l.L. Petroșani au fost expediate 
ieri cu destinația Cugir 18 cana
pele tip „Carpați" precum și 
paturi pentru copii. Azi, colectivul a- 
telierului va expedia unităților 
desfacere a mobilei din Petroșani și 
Vulcan un număr de 5 canapele tip 
..Carpați” și 10 paturi pentru copii. 
In curind se vor livra trei garni
turi de mobilă pentru cameră com
binată tip „Bușteni” ce se află în 
stadiu de finisare.

tur fi pentru tineri
La librăria „Ion Creangă” a 

sit un nou lot de cărți apărute sub 
îngrijirea Editurii tineretului. Printre 
cărțile sosite se numără o nouă edi
ție din volumul „Fire de tort" 
George Coșbuc, „Jeane d’Arc” 
A. Levandovski și altele. Spre bucu
ria copiilor, au sosit la librărie „Ba
lada unui greer mic” de G. Topîr- 
ceanu, „Eu eram zîna” de Mircea 
Sintimbreanu etc.

care leagă suprafața de orizontul 
400, s-a terminat încă anul trecut.

In ianuarie, brigada fruntașă ce 
are in frunte pe minerul Sichitiu 
Gheorghe a fost trimisă să execu
te lucrările prin care se va încăr
ca cărbunele în schip — camera 
culbutoarelor, galeriile de acces, 
silozul. La orizontul 400. In a-

Cei care văd camera culbutoare
lor — am compara-o cu o sală 
imensă, lungă de 20 de metri și 
înaltă de 5, rămln uimiți de fru
musețea acestei lucrări. Cunoscă
tori în materie i-au acordat, fără 
de rezervă, calificative înalte. Să 
nu se creadă că au fost prea priel
nice condițiile în care s-a lucrat.

Roci neconsistente, care s-au întîl- ■ 
nit pe multe porțiuni, și înălțimea 
mare au constituit piedici serioase 
dar care au fost învinse prin pri
cepere și tenacitate. Au fost apli
cate procedee tehnice avansate: 
susținerea cu ancore și bandaja- 
rea cu ptasă metalică. Cele trei 
schimburi conduse de minerii Flu
tur Teodor, Indriș Ioan și Berbec 
Constantin, au fost mereu la post. 
Sarcina de plan, randamentele au 
fost cu mult depășiie. iar în mar
tie pe post de miner s-a cîștigat 
peste 150 lei.

In vară, cărbunele din abatajele 
minei Lonea urmează să-și facă 
drum spre ziuă prin acest puț cu 
schip și instalație multicablu. Lu
crarea efectuată de ortacii lui Si
chitiu a însemnat numai o etapă 
spre realizarea acestui țel...

FR. VETRO

Șeful de echipă Petruț Cornel de 
la mina Vulcan explică sudorului 
Lengrof Anton cum să execute mai 
bine modificările pentru transforma
rea cupelor vechi de vagonete în cupe 
basculante necesare transportului de 
steril.



straisbk roșu

La începutul 
ultimului trimestru

Ecourile vacantei de primăvară 
•ЧШ ațin*, tn școli activitatea și-a 
reluat cursul normal. Cadrele didac
tice și elevii depun eforturi susținute 
pentru consolidarea cunoștințelor 
predate In primele două trimestre.

In fiecare școala au avut loc șe
dințe de analiză a rezultatelor ob
ținute tn trimestrul II. Cu acest pri
lej s-au luat măsuri, s-au trasat, sar
cini concrete pentru îmbunătățirea fu 
continuare a procesului de îflvăță- 
mînt, pentru încheierea eu succes a 
anului școlar.

La Școala generală de 8 ani nr. 4 
Vulcan, de pildă, față de primul tri
mestru a) anului școlar, cel de-al 
doilea s-a încheiat cu rezultate su
perioare. Elevii «-au încadrat mai 
bine în disciplina școlară, iar ca
drele didactică au muncit cu mal 
mult simț de răspundere. Profesorii 
Kelemen Șara, Marinescu Iiie, Kiraly 
Zoltan au fost cei mai activi, orga
nized cu regularitate ore de medi
tații și consultații, in special cu e- 
levii dintr-a VIII-a, vădind mult in
teres în instruirea și educarea ele
vilor, în orientarea lor profesională.

Evident că în această ultima peri
oadă a anului școlar, atenția este în
dreptată spre elevii dintr-a Vlii-a. 
Dar la fiecare clasă se țin Ore de 
meditații și consultații punîndu-se un 
accent deosebit pe recapitulare și pe 
frecvența la ore.

Despre încheierea trimestrului II 
șl începutul bun al ultimului tri
mestru ia ’Școala profesională din 
Lupeni ne-a informat corespondentul 
noatru Eugen Popa.

Pe trimestrul 11 — ne-a scrie to
varășul Popa — procentajul de pro- 
movabdrtate este de 86 la sută față 
de ?l la sută cît a fost pe primul 
trimestru. Acest fapt a-a datorat 
muncii conștiincioase a cadrelor di
dactice, care și-au axat întreaga ac
tivitate pe creșterea calitativă a pro
cesului de învățămînt. La obiectele

PANOUL ELEVILOR FRUNTAȘI

CRI STEA DOINA 
Școala generala de 8 ani 

Anlnoaaa

După absolvirea școlii generale de 
S «ni, fiecare elev îșl îndreaptă pa
șii spre o școală de cultură gene
rală mu profesională. Foarte muiți 
stat absolvenții școlilor elementare 
cart urmează cursurile școlilor pro
fesionale. Industria țărlf noastre, care a 
luat o mare amploare ta anii regi
mului de democrație populară, are 
navote de cadre bine calificate, care 
al atiptaească cu siguranță tehnica 
noul. După absolvirea școlii profe
sionale, noii muncitori Împletesc în 
producție cunoștințele teoretice cu 
cele practice acnmuHnd cu timpul o 
înaltă calificare.

După un stâdiu în producție, din
tre muncitorii Cei buni aînt selec
ționați cei mai buni, cu mult spi
rit organizatoric și înaltă calificară 
și aînt îndrumați să urmeze școlile 
tehnică de maiștri, unde se bucură 
da toata eandițiil* de trai și tavă* 
tătară. 

de specialitate s-a accentuat legătu
ra dintre teorie și practică, Iar prac
tica în producție a fost mai bine ur
mărită și îndrumată, inginerii profe
sori Ionică Ion, Nițâ Nicolae, Filîp 
Gheorglie și alții au folosit la pre
darea lecțiilor în laboratoare și în 
ateliere unele machete, mostre de 
metal, tipuri de scripeți și pîrghii etc., 
care au ușurat elevilor înțelegerea 
unor procese tehnologice, le-au stîr- 
nit mai mult interesul meseriei alese.

Ca urmare și elevii au învățat mai 
temeinic. Baza învățăturii lor a con- 
stitult-o însă studiul individual, Ei 
au frecventat cu regularitate orele de 
curs și dă meditații, programul dă 
practică.

Corespondentul nostru ne-a mai 
informat despre hotârîrea conducerii 
Școlii profesionale din Lupeni șl » 
cadrelor didactice de a depune efor
turi susținute în acest ultim trimestru 
pentru' încheierea cu succes a anului 
școlar. Iq această direcție, conduce
rea școlii, comitetul U.T.M. și comi
tetul de sindicat au întocmit planuri 
de muncă comune, au fost reorga
nizate grupele de învățămînt, s-au 
trasat sarcini concrete cadrelor di
dactice și unor elevi fruntași de a-i 
ajuta pe aceia care mai au unele go
luri în pregătire.

Un accent deosebii se va pune pe 
îmbunătățirea frecvenței la cursuri și 
la meditații, pe lichidarea abaterilor 
disciplinare, pe controlul periodic al 
cunoștințelor elevilor: Se va urmări 
în continuare întărirea legăturii din
tre teorie și practică, folosirea fti 
predare a materialului didactic intui
tiv, menținerea unei strînse legaturi 
între școală și familie.

Rezultatele obținute după aproape 
două săptămîtil din acest trimestru 
constituie premiza că elevii Școlii 
profesionale cîirt Lupeni vor Încheia 
cu bine ultimul trimestru.

Așadar, start bun în cel de-al trei
lea, și ultimul, trimestru al anului 
școlar 1964—1965.

D. GHEQNEA

OANCEA R0D1CA
Școala generali de 8 ani 

nr.l Petri la

POPESCU CANTEMIR
Școala generală de 8 ani 

nr. 1 Petroșani

De asemenea condiții ne bu
curam și noi, elevii de la Grupul 
școlar minier din Petroșani. La dis
poziție ne stau săli spațioase, labora
toare înzestrate cu tot felul de apa
rate și instrumente moderne, ma
chete privind specificul meseriei pe 
care o urmăm, o mare Varietate de 

Pe scara cunoașterii
planșa cu diverse scheme cinematice 
de funcționare a mașinilor și utila
jelor.

Profesorii care ne predau materiile 
tie specialitate aînt aleși dintre cel 
mai buni ingineri, care an o înaltă 
pregătire profesională și teoretică, și 
care la rîndul lor se străduiesc să 
ne predea cît mai pe înțeles cunoș
tințele. Lecțiile predate sînt înșu-

In laboratorul de fizică al Școlii generate de 8 ani nr. 3 Lupeni.

ASISTÎND LA
Asistențele la ore constituie utl 

mijloc eficient de control asupra ca
lității cunoștințelor acumulate de e- 
levi, asupra metodelor de predare fo
losite de cadrele didactice, un mij
loc de îndrumare a activității in
struct! v-educative în școală. Din a- 
sistențele pe care le-am făcut pînă 
în prezent a reieșit că profesorii și 
învățătorii de la școala noastră aînt 
preocupați de pregătirea din timp a 
lecțiilor, de predarea lor la un nivel 
cît mai ridicat, științific, dar accesi
bil elevilor.

In aceasta direcție aș vrea să e- 
vidențiez activitatea depusă la clasă 
de către .tovarășii profesori Muntea- 
nu Doina, Camen Mltiai. Diaconescu 
Victoria șl Jurca Ileana. Aceștia se 
străduiesc ca în cadrul lecțiilor să 
respecte verigile ei principale, să fo
losească în timpul verificării și ai 
fixării cunoștințelor pe elevii cu re
zultate mai slabe la învățătură.

Paralel cu latura instructivă a 
procesului de învățămînt am urmărit 
în cadrul asistențelor șl felul cum se

ȘERBAN NICOLIȚA
Școala generală de 8 ani

nr. 4 Vulcan

site de către toți elevii, iar la se- 
minarii majoritatea obțin calificative 
bune și foarte bune. Printre profe
sorii care caută să vină în ajuto
rul înțelegerii lecțiilor de Către elevi 
cu un bogat material intuitiv la orele 
de curs sînt inginerii Legrand Iosif, 
Katky Dumitru, Stoica Emil și alții.

Pentru materiile la care se cer cu
noștințe suplimentare de specialitate, 
profesorii ne predau ultimele noutăți 
apărute în industria carboniferă, iar 
noi ne pregătim consultînd manua
lele tehnice din biblioteca școlii.

Rezultatele bune la învățătură ob
ținute de elevii din Școala noastră pe 
primele două trimestre ala acestui 
an școlar se dataresc tuturor aces

LECȚII
desfășoară activitatea educativă. Am 
constelat că majoritatea cadrelor 
noastre didactice, pun accent, ătît în 
tfmptil orelor Cît și în afară de clasă, 
pe întronarea disciplinei liber con
simțite, pe îngrijirea manualelor șco
lare, a caietelor, precum și pe efec
tuarea temelor de casă. Metodele 
bune folosite în aceasta direcție au 
fost popularizate în cadrul consi
liilor pedagogice, în comisiile meto
dice precum și la gazeta de perete 
a profesorilor și învățătorilor.

O atenție deosebită am acordat-o 
asistențelor Ia orele tinerelor cadre 
didactice, noi venite în învățămînt. 
O asemenea asistență am făcut-o la 
o oră a tovarășei profesoare Jurgiu 
Aurelia, căreia i-am adus la cu
noștință, la sftrșitul orei, atlt părțile 
bune cît și unele lipsuri observate 
în timpul asistenței, făcîndu-i totoda
tă recomandările necesare pentru 
activitatea de Viitor.

Toate observațiile pe marginea a- 
sietențelor ia ore sînt notate tntr-un 
registru special al conducerii școlii, 
registru care poale fi consultat de 
către toate cadrele didactice. In a- 
cest fel profesorii și învățătorii stat 
ajutați să-și înlăture lipsurile care 
mai persistă tn activitatea lor, s* 
facă un schimb de experiență și, în 
ultima instanță, aă îmbunătățească 
activitatea instructiv-educatfvă în 
școală.

In acest ultim trimestru al anu
lui școlar mi-am propus ca în ca. 
dru) asistențelor să pun un accent 
deosebit pe modul cum se face con
solidarea cunoștințelor, recapitularea 
materiei, pe felul cum se pregătesc 
cadrele didactice pentru lecții, pe 
frecvența elevilor la ore.

Conducerea școlii noastre, cadrele 
didactice și elevii, cu toții sîntem ho- 
tărîțî ca în trimestru) 111 să obținem 
rezultate superioare față de anii tre- 
cuți și față de primele două tri
mestre ale actualului an școlar.

COCHECI VAS 1 LE 
director, Școala generală de 8 ani 

Uricani

tor condiții create de partid și gu
vern tineretului din patria noastră. 
Iar datoria noastră, a elevilor uce
nici și maiștri, este de a învăța, 
apoi, la locurile de muncă unde vom 
fi repartizați, de a împleti cunoștin
țele teoretice acumulate în anii de 
școală cu cele practice de la lo
curile de muncă, pentru a deveni 
buni tehnicieni, cu o înaltă calificare, 
sțăpîni pe tehnica nouă.

De curind am început un nou tri
mestru de învățătură, ultimul din 
acest an școlar, iar pentru muiți din
tre noi, ultimul din Viața de elev. 
De aceea, cu toții sîntem hotărîți să 
învățăm cu perseverență, să ne în
sușim cît mai temeinic cunoștințele 
predate la orele de curs pentru a pu
tea face față cu succes sarcinilor pe 
care ni le va pline în față producția.

I. ADAM
secretarul comitetului U.T.M., 

Grupul școlar minier Petroșani

In legătură cu concursul de ad
mitere în învățămîntul superior 
pentru anul universitar 1965/1966 
Ministerul lnvățămîntului comu
nică :

La cursurile de zi și serale, con
cursul va începe pe ziua de 2 sep
tembrie 1966 la toate facultății», 
înscrierea candidaților se va fSeă 
la secretariatele facultăților între 
10 și 31 august inclusiv. Candlda- 
ții reușiți la examenul de maturi
tate în sesiunea august 1965 ae 
vor putea înscrie ta concursul de 
admitere șl în ziua de 1 septembrie.

La învățâmîntul fără frecvență 
concursul va începe în ziua de 26 
august 1965. înscrierea candidați- 
Ior se va face între 1 și 22 august 
inclusiv.

instituțiile de învățămînt supe-, 
riot organizează consultații pentru 
candidați între 25 și 31 august. 
Prezentarea la consultații este fa
cultativă.

Probele concursului de admitere 
se vor publica în ziarul „Scîntăia 
tineretului", iar programele disci
plinelor pentru concurs a« vor pu
blica în broșura „Admitere*. în în* 
vățămîntul superior" — ediția 1965.

Orice alte lămuriri ae pot cere 
la Secretariatele facultăților, în 
preia de serviciu. (Agerpre»)

Concurs 
pentru studenți

In cursul acestei luni, studenții 
din cele 15 centre universitare ale 
țării participă la concursul de ma
tematică, mecanică, fizică și chi
mie: Clșttgdtorti primei etape vor. 
lua parte, in lună septembrie, la 
faza pe țară.

Tradiționala întrecere studențeas
că. aflată ta cea da-я 9-a ediție, 
constituie un bun mlțloc de apro
fundare și îmbogățire a cunoștin
țelor, de stimulare a studiului in
dividual fi de cultivare a pasiunii 
pentru aceste discipline științifice 
care afută îndeaproape specitdlaa- 
rea vtitorilor ingineri, profesori de 
matematică, fizică și chimie.

Se extinde 
soafiul școlar

in numeroase localități din țară 
se fac pregătiri intense pentru 
deschiderea șantierelor de construc
ție a unor noi școli de cultură ge
nerală. In viitorul an școtar, mii 
de copil vor învăța In clădiri noi, 
cu săli de clasă spațioase și lumi
noase, care vor permite (Hfi’i№ 
rea lecțiilor în condiții optime. In 
Capitală se vor da în folosință în 
noile cartiere Berceni. Balta Albă, 
Drumul taberei etc. localuri însu- 
mînd aproximativ 200 săli de cla
să. De asemenea, datorită unor im
portante lucrări de extindere. Școa
la medie de muzică nr. 1 din stra
da Principatele Unite și Școala 
medie din strada Spiru Uaret v« 
dispune de încă 40 noi săli de 
clasă. In cursul acestui an, spațiul 
școlar din toate regiunile țării 
crește cu aproximativ 3 000 săli de 
clasă. Care se vor adăuga celor 
20 000 construite în perioada 1960- 
1964.

„A fi elev*.,*
tn Editura politica a apărut lu

crarea „A fi elev.. ", in tare nu
meroși reprezentanți de seamă ai 
științei și culturii din (ard noastră, 
academicieni, membri corespon
denți al Academiei. R.P.R. și pro
fesori universitari evocă amintiri 
din anii de școală, dau răspuns 
unei întrebări firești a tinerilor: 
cum să fie folosiți mai bine acești 
arii, numiți pe drept cutilnt, inii 
celei mai bogate acumulă”.

Lucrarea are o importantă va 
loare educativă pentru elevi.



La ordinea de zi
(Urinare din pag. l-a)

tre acestea se numără: podirea ne
corespunzătoare a unor abataje din 
caua , neaprovizionării ritmice cu 
cherestea, iluminatul fix necorespun
zător la unele locuri de muncă, lip
sa de preocupare a unor brigăzi față 
de aJegerta șistului vizibil.

in cadrul plenarei s-a subliniat că 
deși s-au depus eforturi de către ma
joritatea exploatărilor miniere pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
acest indicator de plan nu a fost rea
lizat. Astfel, in anul 1964 norma ad
misă de cenușă a fost depășită pe 
C.C.V.J. cu 1,5 fa sută, iar în lu
nile ianuarie, februarie și martie 
1965 cu 0,8, 0,9, și, respectiv 1,4 
puncte.

Faptul că ani la rînd pe C.C.V.J. 
nu s-a putut realiza indicele de 
calitate planificat Ia producția brută, 
dovedește că acest indicator nu mai 
corespunde actualelor condiții de ex
ploatare a stratelor de cărbuni, ln- 
tercalațllle sterile pe măsura exploatării 
în adtncime sînt mal groase in ma
joritatea cimpurilor miniere. Aceasta 
impune stabilirea unor norme interne 
mai reale, diferențiate pe exploatări, 
sectoare și locuri de muncă, «are Să

, țină seama de grosimea intercalațiilor 
I sterile. Plenara a subliniat necesita

tea ca stabilirea, normelor interne de 
cenușă să Se facă lunar, în funcție 
de metoda de exploatare, structura 
Stratelor șl a blocurilor de cărbune.

La mina noastră — spunea tova
rășul Berceanu Lucian, inginerul șef 
al mine. Petrila — actualele nivele 
ale indicatorilor de calitate stabilite 
prin norme interne nu mal corespund, 
ale fiind depășite de starea reală a 
zâcămtntului. Norma existentă de 
cenușă este mai mare decît realiză
rile obținute în ultimii ani din 
cauza înrăutățirii condițiilor de ză- 
cămînt pe măsura trecerii exploatării 
la adînclmi tot mai mari. Calitatea 
producției la mina noastră diferă de 
la un strat Ia altul, de la panou la 
panou. In această situație se cere 
stabilirea indicatorului de calitate pe 
bază de analize luate din subteran, 
de la fiecare strat și panou de căr
bune în parte.

Stratul 15 al minei Lupeni — Spu
nea tovarășul Secarea Dumitru, mai
stru miner în sectorul 1V В — are 
o intercalate de steril între 0,3-0,7 
metri, iar la stabilirea normei de 
cenușă nu se ține seama de acest 
lucru. Deși in fiecare zi se aleg zeci 
de tone steril ce se depozitează în 
abataje, totuși brigăzilor care lucrea
ză pe acest strat le sînt rebutate 
lunar însemnate cantități de cărbune.

In abatajele frontale, a subliniat to
varășul Opriș Dumitru, inginerul șef 
al minei Lupeni, unde pușcarea Căr
bunelui se face pe lungimi mari și 
direct ^e transportor, alegerea șistu
lui se face în condițiuni grele. In 
abatajele frontale s-au introdus tran
sportoare blindate ce au o viteză spo
rită față de cele obișnuite și în a- 

x semenea condiții alegerea sterilului de 
pe transportor poate să, ducă la ac
cidente de muncă. Atît în abatajele 
frontale cît șl pe figuri devine cu 
neputință pușcarea selectivă tocmai 
datorită specificului acestor sisteme de 
exploatare.

In scopul îmbunătățirii calității 
cărbunelui, tov. Opriș Dumitru a pro

Un reușit spectacol handbalistic
Niciodată iubitorii handbalului 

din Valea Hui ui n-au așteptai 
cu atita nerăbdare o dispută 
sportivă ca partida restanță din
tre Dinamo București și Șiința 
Petroșani. Nerăbdarea lor era pe 
deplin justificată. Evoluau doar 
proaspeții posesori ai „Cupei Eu
ropei", jucători care au ridicat 
pe Cea mai înaltă treaptă presti
giul handbalului In 7 din patria 
noastră.

Timpul rece, ca de toamnă Ur
gie, faptul că intllnirea avea 
toc intr-o zi de la mijlocul săp- 
tăminii, n-au constituit obsta
cole pentru aceia care doreau să 
vadă la lucru pe așii handbalu
lui mondial, ți tiu au avut ce 
regreta. Au vizionat un specta
col handbalistic de înaltă clasă. 
Calmul imperturbabil al lai Redl, 
cel mai bun porter de handbal 
in 7 al lumii, șuturile năpraznf- 
e» ale lui IvOmscu, Nica, Costa- 
cht 1, Costache 11, săriturile de 

C A L I
pus ca banda de claubaj a prepa
ratei să fie trecută In folosința mi
nei Lupeni, putîndu-se asigura în 
acest fel măsuri mal eficiente pentru 
alegerea șistului din cărbune.

Bilanțul activității colectivului nostru 
— spunea tov. DaVidescu Gheorghe, 
inginerul șef al minei Vulcan — este 
umbrit de faptul că în acest an ex
ploatării i s-au șters 3 261 tone de 
cărbune pentru calitatea slabă a pro
ducției. Rămînerea în urmă la acest 
indicator a fost determinată, într-o 
anumită măsură, de o serie de greu
tăți care intr-adevăr au pus multe 
probleme colectivului minei noastre. 
Stratul 15, care are o pondere de 
22 la sută în producția minei, are o 
intercalate de steril de 0,6-0,8 me
tri, In condițiile tăierii cărbunelui cu 
combina, alegerea sterilului în aba
taj devine imposibilă, Propun să se 
studieze posibilitățile de îmbună
tățire a alegerii sterilului la supra
față.

Luînd cuvîntul pe marginea rapor
tului, tov. Tenczler Ștefan, șeful sec
torului III al minei Petrila, a ară
tat că măsura luată de conducerea 
CC.V.J. de a reduce la flecare sfîr- 
șit de lună cantitatea de cărbune ex
trasă de exploatări pe motivul că 
a fost depășit procentul de cenușă 
nu este întemeiată. Această reduce
re se face apoi în mod arbitrar pînă 
jos la brigăzi.

In scopul îmbunătățirii calității 
cărbunelui, particlpanțli ia discuții au 
propus ca, curățirea vagonetelor să 
fie asigurată în toate schimburile 
pentru a Se evita pătrunderea în căr
bune a sterilului de pe fundul va
gonetelor. Tovarășul Tarcea loan, in
ginerul șef al minei Aninoasa, a pro
pus ca haldă de steril de la această 
exploatare să fie dotată cu un culbu- 
tor vibrant pentru curățirea vagone
telor.

in cadrul dezbaterilor s-a insistat 
și asupra luării de măsuri pentru 
îmbunătățirea calității produselor în 
celelalte unități de producție din 
Valea Jiului. In primul trimestru al 
anului, calitatea binalelor produse de 
I.O.l.L. Petroșani nu a corespuns ce
rințelor, iar colectivul I.P.P.F. a pri
mit multe reclamații pentru calitatea 
necorespunzătoare a pîlnir. Nici ac
tivitatea colectivului I.F. Petroșani la 
indicatorul calitate nu s-a ridicat la 
nivelul posibilităților. Grupul de șan
tiere Valea Jiului a reușit să-și rea
lizeze planul de apartamente predate. 
La recepția blocurilor de la Vulcan și 
Lupeni s-au constatat însă deficiențe 
Ia lucrările de tîmplărie, de turnare 
a planșeelor de beton, ia finisajul 
mozaicului etc. Sindicatele și condu
cerile șantierelor social-culturale au 
datoria de a pune pe primul plan 
calitatea acestor lucrări.

Sprijin mai concret 
sectoarelor și brigăzilor 
rămase în urmă

Raportul prezentat, precum și tova
rășii care au luat cuvîntul au ară
tat că ridicarea Ia plan a brigăzilor 
și sectoarelor rămase în urmă con
stituie o importantă rezervă de spo
rire a volumului producției și a pro-

acrobat ale lui Moser, pasele 
rapide și sigure, piruietele de ba
let ale jucătorilor dinamovlști, 
totul a inclntat pe spectatori, 
veniți in număr record pe sta
dion. Nu-i mai puțin adevărat 
că și studenții petroșăneni, fără 
să se intimideze de valoarea ad
versarului, au depus toate stră
duințele reușind ca, alături de 
partenerii lor, să contribuie la 
frumosul spectacol handbalistic. 
Șuturile din plonjon ale lui 
Cosma, cele din săritură ale lui 
Gruia, impetuozitatea tinărului 
Vijdea, ardoarea cu tare a luptat 
întreaga echipă studențească, 
l-au obligat pe Redl și apoi pe 
Bogolea să scoată de multe ori 
mingea din plasă.

Și acum un scurt film al me
ciului.

In minutul 3, lă un atac al 
oaspeților, Moser înscrie primul 
gol al partidei. Nu trec decît 
tiieve minute și Cosma, infiltrai

pe semicerc, aduce egalarea pen
tru ca tot el, în minutul 6, să 
înscrie cei de-al doilea gol pen
tru echipa sa. A fost de fapt sin
gurul minut din întreaga partidă 
cind gazdele au luat conducerea. 
Imediat oaspeții egalează, ca a- 
poi să preia conducerea prin 
Nica. Tabela de marcaj indică 
din nou egalitate la 3—3 și 4—4 
pentru ca apoi dinamovișiii să 
înscrie zece goluri consecutiv 
fără să primească nici unul: La 
scorul de 14—4 studenții mai 
înscriu de două ori astfel că 
prima repriză se încheie cu re
zultatul de 14—6 în favoarea 
oaspeților.

Mai bine de jumătate din cea 
de-a Il-a repriză se desfășoară 
sub semnul egalității, dinamo- 
viștii mulțumindu-se să jongleze 
cu virtuozitate de artist balonul. 
Multă vreme va rdmîne în a- 
mintirea spectatorilor și felul în 
care Moser a feniai pe portar

ia executarea loviturii de la 7 
metri.

Prinși de frumusețea jocului, 
spectatorii au rămas oarecum 
dezamăgiți cind arbitrul Albu 
din Brașov, a fluierat sftrșltul 
meciului. Apoi, deși scorul final 
a fost de 2-5—13 In favoarea 
oaspeților, ei au aplaudat cu 
deosebită căldură atît pe învin
gători cit și pe cei învinși.

☆
O notă bună pentru organiza

tori care au muncit mult pentru 
amenajarea terenului, s-au stră
duit să asigure un cadru sărbă
toresc și festiv acestei întilniri. 
Antrenorului emerit al echipei 
Dinamo, Oprea Vlase, i-a fost 
tnmînată din partea asociației 
studențești o frumoasă veioză re- 
prezentlnd o lampă de miner — 
simbol al muncii din adîncuri, 
iar jucătorilor dinamovlști, in
signe.

D. CRIȘAN 
€. MATEESCU

T A T E A
ductivității muncii. Această problemă 
Se pune mai aies la minele l.onea, 
Vulcan, Lupeni, Uricani ți Dîlj;-.; un
de numărul brigăzilor rămase sub 
plan in luna martie se menține ridi
cat. In primul trimestru al anului,
pe C.C.V.J. au fost sub plan 144 bri
găzi din cele 410 existente în aceas
tă perioadă. De asemenea, în cele trei 
luni, 10 sectoare au rămas sub plan 
cu cantitatea de 38 059 tone cărbune, 
fapt Ce a tras după Sine Heîndepli- 
nirea anagjamentului de întrecere tri
mestrial pe C.C.V.J. Aceasta pune in 
fața comitetelor sindicatelor, a con
ducerilor tehnico-administrative sarci
na de a asigura condiții optime de 
lucru minerilor pentru realizarea rit
mică a planului de producție lu fie
care loc de muncă, pentru întărirea 
răspunderii pentru îndeplinirea anga
jamentelor asumate. Comitetele sindi
catelor trebuie sâ analizeze periodic, 
împreună cu conducerile exploatărilor 
miniere, situația brigăzilor rămase 
în urmă.

☆

In încheierea plenarei a luat cu
vîntul tov. Pîinișoară Titus, care a 
apreciat* activitatea desfășurată de 
sindicate, sub conducerea organiza
țiilor de partid, pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea sarci
nilor puse de partid, la îmbunătăți
rea calității producției. Tovarășul Pîi
nișoară a dat C.L.S., partlcipan- 
ților la plenară indicații privind spo
rirea preocupării sindicatelor și con
ducerilor tehnico-administrative din 
întreprinderi și șantierele de construc
ții pentru îmbunătățirea continuă a 
calității producției șt a lucrărilor de 
investiții, întărirea disciplinei șl a 
răspunderii fiecărui Colectiv pentru 
ritmicitatea producției.

PROGRAM DE RADIO
17 aprilie

PROGRAMUL 1. 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; B,06 Cîntece și jocuri 
populare; 5,30 Lecția de gimnastică; 
5,40 Melodii vesede; 6,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 6,20 JUR
NALUL SATELOR: Organizarea 
rațională a pășunatului; 6,30 Reco
mandări din program; 6,35 Melodii 
interpretate la xilofon; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL; 7,15 Dansuri de estradă; 7,30 
Sfatul medicului: Enteritele la co
pii; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 „Zi 
cu soare" — muzică ușoară; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,06 Melodii 
populare; 8,30 „Opereta are cuvîn
tul" (montaj muzical-literar); 9,05 
Suite simfonice; 9,40 „De ia un vals 
la altul"; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Cântece 'pe versuri de Florin 
Mugur, fon Horea, Traian lancu;
10.15 Melodiile ecranului; 11,00 Me
lodii populare din Moldova; 11,30 
Fantezii din operetele lui Romberg; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,03 
Recital Varujan Cosighian; 12,20 
Ansambluri corale de amatori de la 
sate; 12,40 Muzică populara inter
pretată de Cornelia Băiu, Dumitru 
Sopon, Gheorghe Stănică și • Ion Li
pan; 13,08 Baletul „lancu Jianu" de 
Mircea Chiriac; 13,49 Piese distrac
tive interpretate de fanfară; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,05 Reco
mandări din program; 14,10 „Cu
noașteți interpretul ?“ — muzică u- 
șoară; 15,00 Uverturi la opere; 15,30 
Actualitatea literară; 15,45 Cîntă or
chestra Ansamblului folcloric ai Sfa
tului popular a! Capitalei; 16,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic;
16.15 Lieduri interpretate de Anton 
Dermota; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,30 Versuri de A- 
drian Manliî; 17,40 Soliști ai Tea
trului de stat de operetă; 18,00 „DE 
CE? DE UNDE? DE CIND?". E- 
misiune științifică pentru copii. In

cuprins : Ce pu
tem vedea într-o 
peșteră ? De cînd 
există ferestre și 
perdele ? Copaci 
cu lemn prețios; 
18,20 Orchestra 
de estradă a 
Radioteieviziimii; 
19,00 Varietăți 
muzicale; 19,40

Figura bărbă
tească, din clișeu, 
vorbește despre ho- 
tărîrea omului, 
despre atenția deo
sebită pe care o 
acordă fiecărei lu
crări. Este tînă- 
rul Rapolti Geza 
de la secția sett- 
lărie aU.R.U.M.P. 
care execută 
matrițe de bună 
calitate și la timp. 

Melodii din filmul „Veselie la Acca- 
pulco“; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Seară de dans; 21,40 
„O melodie pentru tine" — muzică 
ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic: 22,20 Dans și 
voie bună; 23,22 „CONCERTUL 
SAPTAMÎN1I"; 23/12- 23,55 BULE
TIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Alici piese instru
mentale; 7,45 Jocuri populare; 8,00 
Muzică din operete; 8.30 Recoman
dări din program; 8,35 Suita simfo
nică de Sabin Drăgoi; 9,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 9.03 Uverturi de 
estradă; 9,20 Roza vînturllor; 10,33 
Muzică populară interpretată de Ste
fania Stere, Ion Copii și life Caza
cii; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Pagini din operele lui Mayerbeer; 
11,30 UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
RADIO; 11,45 De la o voce la trei 
voci — emisiune de cîntece pentru 
pionieri și școlari; 12,00 Cîntece și 
jocuri populare din diferite regiuni 
ale țării; 12,30 Muzică simfonică; 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13,03 La 
această oră, meibdii distractive; 13,35 
Concert de prînz; 14,30 Recoman
dări din program; 14,35 Pagini din 
opere; 15,00 ' BULETIN DE ȘTIRI; 
15,05 Muzică populară interpretată 
de Lili Creangă și Ion Șerhan; 15.30 
Poemul simfonic „Vîrful cu dor" de 
Ion Hartttiary-Darclee; Triptic sim
fonic de Paul Constantinescu; 16.0.0 
„De la opera comică la comedia 
muzicală; 16,30 Almanahul melodi
ilor; 17,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 17,15 Prelucrări de Di
nu Stelian; 17,30 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 Muzică ușoară roma
nească; 18,20 Piese vocale și instru
mentale de Ciprfan Porumbescu; 18,40 
Orchestra Glenn Miller; 19.00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 19,05 Cîntece ?i 
jocuri; 19,30 Capodopere ale litera
turii universale: „NORA“ de H. Ib
sen; 20,00 De la Charleston ia surf 
— muzică de dans; 20,30 Noapte 
bună, copii: „Supărarea" de Mircea 
Stntimbreanu; 20,40 Muzică de dans; 
21,00 RADIOJURNAL. Sport; 21,20 
Canțonete interpretate de Beniamino 
Gigli; 21,35 Dansați eu noi; 22,30 
Arii și duete din opere; 23,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 23,05 Dansăm în 
ritmul preferat; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

finematnorrafe
17 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
O stea cade din cer; REPUBLICA: 
Chitind în ploaie; PETRILA; Străi
nul, seria I și 11; LONEA; Tovară
șii; VULCAN : Brațul nedrept al le
gii; CRIVID1A : Scano-Boa; PARO- 
ȘENI : Cei șapte magnifici; LUPENI 
— CULTURAL; Festival Chaplin; 
MUNCITORESC: Sărutul; BARBA- 
TENI : O zi ca leii.

L S. I. P. M. PETROȘANI
Strada l epubllcil nr. 99 
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salarizare 1225 1400
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ce sau administrative.
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— Șef secție alimente
!a depozitul nr. 1 Petroșani.

Doritorii se vor adresa ia I.C.R.A.
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4 STEAGUL ROȘU

Noi atacuri ale avioanelor S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres),
După cran anunță agenția de 

presă V;N.A„ în noaptea de 14 spre 
15 aprilie, numeroase avioane ame
ricane cu reacție au bombardat lo
calități din provinciile nord-vietna- 
meze Nghe An și Quang Binh. Co
lonelul Ha Van Lau, șeful misiunii 
de legătură a Înaltului Comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze, a transmis Comisiei Interna-

Un nou batalion de pușcași marini americani 
a sosit în Vietnamul de sud

SAIGON 15 (Agerpres).
Agențiile de presă au anunțat 

miercuri sosirea unui nou batalion 
de pușcași marini americani la baza 
aeriană de la Da Nang. După cum 
preciza corespondentul agenției Fran
ce Presse, potrivit surselor oficiale 
americane, efectivul total al pușcași
lor marini americani în Vietnamul de 
sud se ridică în prezent la 8 000. 
Noul batalion de pușcași a fost tri
mis la aeroportul de la Phu Bai, 
în apropierea orașului Hue, unul din

O declarație a lui Edgar Faure
TOKIO 15 (Agerpres).

’ Fostul prim-ministru al Franței, 
Edgar Faure, aflat într-o vizită la 
Tokio, a declarat că „Statele Unite 
trebuie să-și înceteze imediat rai
durile aeriene asupra Vietnamului de 
nord și să înceapă negocieri cu 
Frontul Național de eliberare din.

Situația din Bahrein 
se înrăutățește

MANAMA 15 (Agerpres).
Situația din Bahrein se înrăută

țește. Populația este tot mai hotă- 
rîtă să continue lupta împotriva do
minației și exploatării colonialiste 
pentru cucerirea independenței.

Persoane sosite din Kuweit au con
firmat această stare de lucruri din 
insulă, relatînd modul sîngeros în 
care soldații britanici au înăbușit 
o nouă demonstrație din localitatea 
Mahrefc. Cîteva persoane au fost 
ucise, iar. altele rănite.

Agenția M.E.N. anunță că șeful 
forțelor polițienești din Bahrein a 
demisionat din acest post și a pă
răsit capitala, după ce a primit mai 
multe scrisori de amenințare cu moar
tea. El este vinovat de reprimare; 
sîngeroasă a mișcării greviste și a 
demonstrațiilor desfășurate în. ulti
mele .săptămîni în Bahrein, în semn 
de protest împotriva dominației co
lonialiste.

în Rhodesia de sud
a început „campania electorală44

SALISBURY 15 (Agerpres).
Campania electorală în vederea a- 

; legerilor generale care urmează să 
aibă loc la 7 mai în Rhodesia de 
sud, a fost deschisă oficial la 14 
aprilie. Cu această ocazie, primul 
ministru Ian Smith a pronunțat un 
discurs în care a repetat vechile 
sale idei rasiste. El a cerut alegăto

Călătoria generalului Mobutu 
pentru recrutarea de noi mercenari în Congo

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).
I Potrivit unor surse din Leopold- 
iVille, șeful armatei congoleze, ge- 
meralul Mobutu, a făcut o călăto
rie' printr-o serie de țări europene 
pentru a intensifica recrutarea de 
mercenari. Unul din colaboratorii lui 
apropiați, ofițerul Paul Daniels, de 
origine engleză, arată că „remune

ționale de supraveghere și control 
un protest în care arată că numă
rul atacurilor efectuate la 14 aprilie 
asupra regiunilor populate din R.D. 
Vietnam se ridică la 5, din care ul
timul a fost un raid de noapte asu
pra cîtorva sate din provinciile Nghe 
An și Quang Binh. „Aceste acte con
stituie o încălcare a suveranității 
R. D. Vietnam și o gravă violare Д 
acordurilor de la Geneva din І8Й4'\ 
se subliniază în mesajul de protest.

punctele militare aeriene cheie ale 
forțelor armate americane din Viet
namul de sud, și care în ultimele zile 
a constituit ținta unor atacuri pu
ternice aie forțelor patriotice.

Agenția France Presse precizează, 
de asemenea, că 18 avioane ameri
cane cu reacție, de tip F-4 „Phan
tom", au sosit la baza aeriană de 
la Da Nang, participînd imediat la 
operațiunile împotriva patrioților sud- 
vietnamezi care acționează în regiu
nea Da Nang.

Vietnamul de sud pentru a pune ca
păt războiului din Vietnam".

El a spus că „Statele Unite fac 
în prezent . aceeași greșeală pe 
care a făcut-o cîndva Franța în In
dochina". „Cea mai bună cale de 
rezolvare a conflictului din Vietnam, 
a continuat omul politic francez, es
te ca Statele Unite să recunoască 
cinstit că Frontul Național de Eli
berare este o mișcare de eliberate 
națională și să intre în contact di
rect cu el".

C4TASTROFÂ AVIATICA
LONDRA 15 (Agerpres).
Un avion de transport aparținînd 

companiei „British United Airways", 
avînd la bord 22 de pasageri precum 
și un echipaj de patru oameni, s-a 
prăbușit miercuri seara înainte de

Producția de cărbune a C.E.C.O. 
se află în regres

LUXEMBURG 15 (Agerpres).
După cum informează din Luxem

burg corespondentul, agenției France 
Presse, producția de cărbune a 
C.E.C.O. (Comunitatea europeană a 
cărbunelui și oțelului) a scăzut în 
primul trimestru al acestui an cu 2,3 
la sută în raport cu aceeași perioa
dă a anului trecut.

Potrivit cifrelor oficiale date pu
blicității la sediul înaltei autorități 

rilor să voteze pe candidații parti
dului său. Frontul Rhodesiei, pentru 
a-și asigura o majoritate parlamen
tară de două treimi. Dacă s-ar ob
ține un asemenea rezultat, minori
tatea albă din această țară ar avea 
posibilitatea „legală" de a declara 
în mod unilateral independența Rho
desiei de sud.

rațiile" oferite de guvernul congo- 
lez mercenarilor sînt de 100 de lire 
pe săptămînă pentru ofițeri și • 50 
pentru soldați. După ce sînt supuși 
unei instrucții sumare, mercenarii 
sînt trimiși în Congo „pentru а în
tări forțele guvernamentale din re
giunile răsculate".

Deschiderea Tîrgului 
international 
de Ia Milano

MILANO 15. (Agerpres). — Co
respondență de la 1. Mărgineanu:

La Tîrgul internațional de la Mi
lano, care s-a deschis marți, par
ticipă 51 de state, printre care șî 
R. P. Romînă. La ceremonia de 
inaugurare a Tîrgului internațional a 
luat parte ministrul industriei și co 
Mgțfului, Edgardo Lami Starnuti, 
fțpfezentînd pe președintele republi
cii, ■ Saragat. Au fost de față, de 
asemenea, reprezentanți diplomatici 
ai celor 51 de țări participante ofi
cial la tîrg. Din partea Romîniei a 
luat parte o delegație condusă de I. 
Tudose, secretar general al Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei;

Persoanele oficiale au vizitat apoi 
pavilioanele și birourile de informa
ții ale țărilor participante^ la tîrg, 
printre care și Biroul de informa
ții al R. P. Romîne.

Dr. Guido Franci, secretar gene
ral al tîrgului, a declarat că Ro- 
mînia se bucură azi de un bineme
ritat prestigiu, produsele industriei 
romînești avînd un bun renume.

Acțiuni aie detașamentelor 
de patrioți 
din Federația Arabiei de sud

CAIRO 15 (Agerpres).
Agenția M.E.N. semnalează o in

tensificare a luptei forțelor de elibe
rare națională din Federația Ara- 
bjei de sud. Miercuri, detașamentele 
de patrioți au lansat un âtăc pu
ternic împotriva posturilor britanice 
din regiunea Duthaina, provocînd 
pierderi grele, în oameni și arma
ment, trupelor britanice.

aterizare pe aeroportul din insula 
Jersey.

Potrivit știrilor difuzate de agen
ția France Presse, .singura supra
viețuitoare a catastrofei a fost o 
stewardesă.

a C.E.C.O., în toate țările Comuni
tății producția de cărbune se află 
în regres. Cea mai mare scădere, 
de 7,3 la sutăț* a fost înregistrată 
în Belgia.

NEW YORK- — Lucrările con
ferinței O.N.U. privind problema 
cositorului s-au încheiat miercuri 
la New- York prin adoptarea de 
către participanții la conferință a 
unui nou acord internațional me
nit să înlocuiască actualul acord 
care, va expira la 30 iunie 1966.

BONN. — Miercuri a sosit Ja
Bonn viceamiralul

de, ' comandantul In citeva. rin auri 
forțelor maritime ■“ ■
militare unificate ale N.A.T.O. din 
zona strîmtorilor baltice. In ace
eași zi el a dus tratative cu mi
nistrul vest-german al apărării, Kai
Uwe von Hassel, și a fost primit
de președintele R.F.G., Lubke.

JOHANNESBURG. — Tot mai 
mulți luptători împotriva politicii 
de apartheid cad victime represiu
nilor guvernului sud-african. Co
respondenții de presă anunță' că 
la 13 aprilie, tribunalul din Jo
hannesburg a condamnat un nou 
grup de 12 africani, printre care 
pi șase femei, la închisoare, pe 
diferite termene,

DJAKARTA. — La Djakarta s-a

In Comitetul O.N.U.
pentru definirea noțiunii de agresiune

NEW YORK 15 (Agerpres).
In cadrul Comitetului O.N.U. pen

tru definirea noțiunii de agresiune, 
reprezentanții Camerunului, Ghanei, 
Guineei, Somaliei și Siriei au pre
zentat un proiect de rezoluție co
mun propunînd întreruperea lucrări
lor actualei sesiuni a Comitetului pe 
o perioadă de un an. Lucrările ar 
urma să fie reluate în aprilie 19\56 
cu scopul elaborării și prezentării 
de recomandări Adunării Generale 
a O.N.U. în problema dezbătută.

In fața Comitetului se află, după 
cum se știe, și un proiect de rezo
luție prezentat de Uniunea Sovietică, 
care recomandă Adunării - Generale a 
O.N.U. să reia dezbaterea problemei

Inițiativa Camerei Deputaților 
din Venezuela

RIO DE JANEIRO 15. Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmite :

Camera Deputaților din Venezue
la a adresat un apel Camerei De
putaților din Mexic, preconizînd o 
acțiune comună a tuturor parlamen
telor din America. Latină spre a cere 
Conferinței extraordinare a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.j, 
ce se va ține în luna mai la Rio 
de Janeiro, „să se pună capăt res
tricțiilor și discriminărilor în co
merțul cu țările latino-americane". 
Obiectivul final este de a se obține

Addis Abeba

încheierea lucrărilor 
în problemele statisticii 
’ ADDIS ABEBA 15 (Agerpres).

La Addis Abeba s-au încheiat lu
crările Consfătuirii în problemele sta
tisticii, la care au participat dele
gați din Etiopia, Kenya, Libia, Tan
zania, R.A.U., Maroc, Zambia, So
malia și Sudan. Conferința s-a des
fășurat sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite.

Evoluția lui „Mariner-4“
WASHINGTON 15 (Agerpres).
Nava cosmică „Mariner-4", lansată 

în direcția planetei Marte, a stabilit 
miercuri un record american de 
distanță privind comunicațiile în 
spațiul cosmic. Administrația națio
nală pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că miercuri la 
ora 14,00 G.M.T. „Mariner-4" se afla 
la o distanță de 86 904 600 km de 

anunțat că în urma cererii preșe
dintelui Indoneziei, Sukarno, perso
nalul american din așa-numitul 
„corp al păcii" din Indonezia va 
Ii evacuat din această țară.

WASHINGTON. — Primarul 
Berlinului occidental și lider al 
Partidului social-democrat din 
R.F.G., Willy Brandt, care se 

află într-o vizită în S.U.A.. a avut 
miercuri o întrevedere cu președin
tele Johnson.

BEIRUT. — Potrivit agenției 
M.E.N., surse oficiale libaneze au 
anunțat că președintele Libanului, 
Charles Helou. va întreprinde o 
vizită oficială in R.A.U. la înce
putul lunii mai și va avea con
vorbiri cu președintele Nasser.

LEOPOLDS 1LLE. — Muncitorii 
și funcționarii congolezi de la 
numeroase întreprinderi din Leo
poldville se află în grevă de cî- 
teva zile. Greviștii revendică ma
jorarea salariilor.

definirii noțiunii de agresiune la 
cea de-a 20-a sesiune a sa, precum 
și unul anglo-argentinian, sprijinit 
de Statele Unite, care propune în
treruperea lucrărilor pe o perioadă de 
timp nedefinită și nu prevede discu
tarea problemei în Adunarea Gene
rală.

Delegații Uniunii Sovietice și Ma
rii Britanii, Platon Norozov și res
pectiv Peter Hope, au cerut timp pen
tru studierea proiectului de rezolu
ție prezentat de cele cinci țări. Re
prezentantul sovietic a adăugat că 
delegația sa nu va insista asupra pu
nerii la vot a proiectului prezentat 
de U.R.S.S., dacă va fi retras și 
proiectul anglo-argentinian.

de la Statele Unite un tratament 
just pentru materiile prime de ori
gine latino-americană. Inițiativa ve- 
nezueleană s-a bucurat imediat de 
sprijin din partea Camereț Deputa
ților din Peru iar pariam fitul me
xican o va discuta săptămîna vi
itoare. Pe de altă parte, Chile șî 
Argentina au hotărît să propună 
Conferinței de la Rio de Janeiro ca 
O.S.A. să fie investită cu puteri 
pentru a coordona planurile de dez
voltare economică în țările Amerjcii 
Latine.

Consfătuirii

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat în favoarea lărgirii po
sibilităților de pregătire a specialiș
tilor africani în domeniul statisti
cii. In acest scop, s-a hotărît crea
rea a altor două centre pentru pre
gătirea de specialiști în domeniul 
statisticii — la Dar Es Salaam (Tan
zania) și la Cairo (R.A.U.),

Pămînt și că recepționarea de date 
științifice primite de la bordul na
vei a fost perfectă.

„Mariner-4" s-a aflat miezuri în 
cea de-a 137-a zi de zbor. Potrivit 
planului dinainte stabilit, nava cos
mică americană „Mariner-4“ ar ur
ma să se afle în vecinătatea pla
netei Marte la 14 iulie a.c., cînd va 
încerca să transmită pe Pămînt ima- 
gini ale acestei planete.

ROMA. — Profesorul italian An
tonio Fascetti a reușit să identi
fice o sculptură înfățișîndu-1 pe 
Dante, executată în timpul vieții 
poetului. Sculptura a fost desco
perită Ia Pisa.

BONN. — După cum anunță 
din Bonn corespondentul agenției 
Reuter, președintele Republicii Fe

derale Germane, 
Heinrich Lubke, 
a semnat miercuri 
legea cu privire 

la prelungirea termenului de pres
criere a crimelor de război naziste.

DACCA. — Un ciclon s-a abă 
tut miercuri asupra regiunii de 
vest a Pakistanului oriental, pre- 
vocînd moartea a două persoa ie 
și importante pagube materiale.

BEIRUT. — Ministrul afacerilor 
externe al Libanului. Philippe Ta- 
kla, a avut miercuri o întrevedere 
cu Rolf Lahr, trimisul special al 
președintelui R.F.G., care vizitează 
mai multe capitale arabe pentru 
a expune punctul de vedere vest- 
german în conflictul dintre țările 
arabe șl Germania occidentală.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA] Petroșani, str. Republicii nr. 56, Tel. interurban 822, automat 2691 Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


