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Pe noua șosea Crivadia—Petroșani

Primii kilometri de asfalt
^Constructorii de dru- 

Bănița, care 
modernizarea 

Petroșani — 
au obținut

muri din 
execută 
șoselei 
Crivadia, 
primul lor succes mai 
,nae tunat : porțiunea de 
șosea care traversează 

, Xt Da’ Bănița de la 
R podul nou pînă jos spre

Merișor a fost moder
nizată, panglica neagră 
a asfaltului întinzîndu- 
se continuu !

Asfaltul înaintează și 
de- la Crivadia în sus, 
pe' varianta nouă a șo-

selei, către viaduct, iar 
in prezent se pregătesc 
pentru asfaltare serpen
tinele de la Peștera 
Bolii și pantele de la 
Merișor.

Lucrări diverse, în 
scopul creării condiți
ilor necesare pentru as
faltare, se execută și 
pe alte porțiuni ale a- 
cestei șosele. Pește pu
țin timp se va da în 
circulație traseul nou 
între Bănița și Peștera 
Bolii și se pregătește 
ultima porțiune —

curbele noi — în tron
sonul variantei Meri- 
șor, creîndu-se astfel 
condiții de circulație 
pe traseul nou. La via
ductul de la Crivadia, 
s-a făcut deja decofra- 
rea arcelor de beton 
și acum se fac pregă
tiri pentru a putea în
cepe montajul grinzilor 
prefabricate din beton.

Cu fiecare 
trece, crește 
kilometrilor 
pe această șosea aflată 
în plină modernizare.

lună ce 
numărul 

de asfalt

i»
f

Pftsiwa de talie lovaiăsul Ditolae tawîfii

Joi dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Paul Niculescu-Mizit a primit un 
grup de ziariști italieni alcătuit din 
Giusseppe Boffa de Ia ziarul 
„11 Unita", Franco Bertone de la 
revista „Rinascita”, Cesare Pillon de 
la revista „Vie Nouve", Augusto 
Livî de la ziarul „Paese Sera" și 
Sergio Mugnai, corespondentul zia
rului „F Unita" la București, care 
a făcut o vizită în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

înfățișat activitatea și preocupările 
partidului în legătură cu înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al IX-Iea 
al P.C.R., a vorbit despre probleme 
actuale ale vieții internaționale și 
a răspuns la întrebările ziariști
lor.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

A participat tovarășul Sion Bu
jor, șeful Secției Presă și Edituri 
a C.C. al P.C.R.

E C O U R I
T I

După-amiază de iunie. 
Străzile se inundă cu 
larmă și veselie. Peste 

se văd mulți tineri, 
participant i la Festivalul 
cultural-artistic. Dar ia- 
fă-is-au strins laolaltă 
să cinte și să slăvească 
bucuriile și succesele mi
nerilor: din Uricani. Por
nesc spre dealul din 
preajma orașului. Sînt 
îălbrăcați în veșminte 
de sărbătoare, cu brîie 
și cămăși cusute în ar
atei, presărate cu flutu
rași . de culoare aurie. 
S-au întîlnit Ia Cimpa, 
la Lupeni, la Aninoasa, 
la Petrila ca populariza
tori ai faptelor, elanului 
șț vredniciei minerești. 
Sute de spectatori i-au 
aplaudat pe estrade sau 
îh săli de spectacole. A- 
cțrm, la Uricani, s-au 
întrunit din nou, pentru 
a-cînta pe strune și vo
ce noul, dragostea și fe
ricirea. Spectatori? Sînt 
mulți, au înconjurat sce
na improvizată sub cerul 
liber. Cîți dintre ei n-au 
admirat frumusețea cin-

N E R E
tecelor românești cîntate 
de Dorel Bordea și Ma
riana Petca din Paroșeni, 
Adriana Țura, Petre 
Biltz și lacob Moldovan 
din Lupeni, Enache Brin- 
ză și Ilie Pavel din Lo- 
nea, tînărul și talentatul 
fluieraș V îlcică Eugen 
din Uricani, de Angeli
ca Vînătoru, Ordog Eva 
și Deliu Marin tot 
Uricani, sau pe cei 
au încintat privirile 
jocurile și suitele, popu
lare românești ? I Cine 
nil, i-a ascultat cu plă
cere duminică la Uri
cani ? I

Talente clocotitoare, 
pline de vervă au izbuc
nit în fața microfoane
lor ca lava 
can. Și 
graiul 
pentru 
muncă, 
rit din
din prețuirea și dragos
tea pentru partid.

din 
care 

cu

dintr-urr vtil- 
transmis prin 

un imbold 
succese in

au 
lor 
noi 
ecoul tinăr izvo- 
iericirea inimilor,

Valeriu GOANDRĂȘ, 
elev

'E X C U

Pe urmele unor articole 
privind probleme gospodărești

Buna gospodărire a locali
tăților noastre, înfrumuseța
rea cartierelor și a străzilor, 
sînt probleme care preocupă 
pe toți cetățenii dornici de 
a avea condiții tot mai bune 
de viață în orașul în care Io 
cuiesc.

Pe asemenea teme gospo
dărești, în „Steagul roșu“ 
s-au publicat în ultima peri
oadă mai multe articole, la 
care, la unele, s-au primit 
răspunsuri concludente. Pre
zentăm 
vînd și 
încă nu 
rea. •

dările: în urma constatărilor 
făcute, I.C.O. Petroșani a ce
rut 
să 
reul 
nici

constructorului cu adre- 
oficială să repare pe- 
dislocat, însă nu a primit 
un răspuns !

Secția de gospodărie, vă- 
zînd că Constructorul nu re
face stricăciunile, a întocmit 
documentațiile și, în 
fondurilor, va executa 
rația în anul curent".

limita 
repa-

cîteva din ele, rele- 
unele probleme care 
și-au găsit rezolva-

„Cu viteza 
melcului"

„Apa trece, 
pietrele... se duc“

ba articolul cu titlul de mai 
sus, am primit din partea 
secției de gospodărie a Sfa
tului popular orășenesc, ur
mătorul răspuns :

„In cursul anilor 1962-1963 
s-au executat lucrări de cana
lizare a pîrîului Slătinioara de 
către Grupul de șantiere Pe
troșani al T.R.C.H. In anul de 
garanție, constructorul era 
obligat să refacă toate degra-

ta respectivul’ 
primit de la secția 
podărie a orașului 
rul răspuns : 

este executat

articol s-a 
de gos- 
'.irmato

la Ști ia 
șantierul

Jiu, 
de 

LC.D.P.L.S.T. — Timișoara, be
neficiar fiind combinatul car
bonifer. S-a luat legătură cu 
constructorul: în curînd 
vor monta antretoazele 
termina sistemul rutier, 
podul va fi dat în circulație.

La podul peste Maleia, din 
centrul orașului, s-a terminat 
turnarea culeelor, urmînd a 
se turna cuzineții. In gara 
Livezeni au sosit grinzile pre-

se 
și 

iar

se 
de

cu 
are 
în-

Jiu) în care
Și 
la

o masă 
restaurant.

se face
Plecarea

din Petroșani 
„Carpați" 

în fiecare

R S I I
Filiala 

a O. N. T. 
organizează 
duminică excursii de o 
Zi' la Geoagiu Băi, cu vi
zitarea localităților Ha
țeg, Simeria, Orăștie și 
Tg. Jiu, cu vizitarea lo
calităților Bumbești, Vă
deai, Tismana. Prețul u- 
nui bilet este de SI iei 
(la Gevagiu) și de 57 lei

(la Tg. 
include 
prînz 
Transportul
autobuzul, 
loc dimineața, iar 
toarcerea seara. înscrie
rile se primesc numai cu 
condiția ca grupul să 
fie compus din cel pu
țin 20 de persoane.

O brigadă evidențiată lună de lună în între
cerea socialistă pentru vitezele sporite ce le ob
ține în săparea noilor drumuri ale cărbunelui — 
brigada condusă de minerul Boteanu Nicolae din 
sectorul XI al minei Petrila.

Iată un schimb al brigăzii — cel condus de 
Vodislav Constantin.

tensionate 
tate pină la 15 
apoi executarea 
circulație".

★

care vor fi mon- 
iunie, urmînd 
suprafeței de

amintită, au

După ce străbătuse 1000 m 
rocă sedimentară, sonda 5 812 
la Cimpu lui Neag a intrat in 
strumentație. Garnitura de foraj
mai putea fi introdusă lă puț, da
torită deteriorării tubajului de pro
tecție al pereților puțului. Misiu
nea geologică a sondei — aceea 
de a străbate orizontul sedimen
tar superior, cel productiv și cel 
bazai — era în pericol de a nu se 
putea îndeplini. Pentru continuarea 
forajului prin același puț se cerea 
o retubare, cu diametrul mai mic. 
Dar o ostiei de lucrare nu fusese 
efectuată încă la puțuri forate de 
sondeze în țara noastră, Ia peste 
1000 m adincime. Inițiativa, price
perea tehnicienilor și sondorilor 
secției de foraj „Valeu Jiului" a 
întreprinderii de explorări Hune- 
doara-Deva au rezolvat însă acest 
neajuns. In ultimele trei săptămîni, 
pe lîngă sondă puteau fi văzuți, la 
fiecare 
maiștrii 
Mierlaș 
dînd
urmărind 
cerea fiecărui tub 
cu bUcată, tuburile 
duse pină la 1000 
cerbicia rocilor fu 
a și forat încă 100
conglomeratele dure, silicoase, ale 
orizontului bazai.

Ir
Amănuntele acestui fapt, demn 

de laudă, le-am aflat de ia ingi
nerul Todea loan, șeful sectorului 
de foraje Uricani, în una din zi
lele trecute. Tot el ne-a relatat că 
planul de foraje al secției este de
pășit pe luna mai cu 66 m conven
ționali și că brigăzile majorității 
sondelor și-au depășit angajamen
tele in întrecerea socialistă. Pen
tru a face cunoștință cu cîteva din 
aceste brigăzi ne-am deplasat la 
sondele 5 295 și 5 593. Prima cunoș
tință — 
Grigore 
ne 
Ia 
cu 
de

ord din zi sau din noapte, 
sondori Popescu Gheorghe, 

Emanoil, Stan fon, 
îndrumări sondorilor și 

cu atenție introdu- 
la puț. Bucată 
au fost intro- 
m adincime și 
înfrîntă. Sonda 
m de puț prin

In perioada 
mai fost publicate și alte ar
ticole pe teme gospodărești 
la care însă nu s-au primit 
răspunsuri. Astfel, în articolul 
„Pe drumurile publice" din 
15 mai, se arăta că există 
posibilități pentru amenajarea 
unui trotuar — foarte nece
sar — în satul Livezeni. Dar 
tovarășii de la Sfatul popular 
ăl comunei Iscroni se fac că 
nu aud, nu văd urgența pro
blemei respective, adoptînd o 
tăcere „diplațbatică". Cui fo- 
loseșie aceasta ? In nici un 
caz sutelor de muncitori'care 
lucrează Ia fabrica de pro
duse lactate, I.P.I.P., atelierul 
de tîmplărie al I.O.I.L., depo
zitele de materiale ale con
structorilor și depozitul I.C.M. 
din Livezeni. Pentru toți 
acești muncitori amenajarea 
respectivului trotuar ar con-

Ștefan MIHAI

(Continuare In pag. 3-a)

LUC
Sus pe Lotru, între 

obîrșie și cataracte, 
unde apele înspumate 
vor fi silite să-și trans
forme stihia în mii de 
kilowați, ce vor pulsa 
în inima energetică a 
țării, sosesc construc
torii. Unii aduc cu ei 
școala Bicazului, alții 
pe cea a Argeșului. 
Lor, miilor de făurari 
ai noului, li se alătură 
localnicii, oamenii sta
torniciți din tată-n fiu. 
pe meleagurile călcate 
odinioară doar de min
ării păunași ai codri
lor. Se leagă prietenii 
noi, se alcătuiesc bri
găzi și echipe. Apoi se 
răspîndesc eu toții spre 
a scobi inima munților. 
Poposesc pe locuri cu 
vechi amintiri, acolo de 
unde Lotrul își culege 
și duce la vale toate 
apele de sus ale mun
ților, intr-un imens ar
bore cu vîrful înfipt Ia 
2 000 metri în Paring 
și rădăcinile în tumul
tosul Olt. Acolo, 
veacuri. în urmă, 
născut legendara 
a Loviștei, cetate 
piatră unică în 
prin întinderea sa
peste 200 kilometri pă- 
trați.

Despre această stră
veche legendă am aflat 

graiul oamenilor

cu 
s-a 

țară 
de 

țară 
de

P A.

maistrul sondor Plopeanu 
— de la sonda 5 295 — 

informează că planul de foraje 
zi al brigăzii sale este depășit 
17 la sută. Brigada acestei son- 
a cucerit titlul de fruntașă. în 

întrecerea socialistă doi ani conse
cutiv. Despre felul in care membrii 
brigăzii se străduiesc să-și mențină 
titlul de fruntași, vorbesc de la 
sine faptele. In luna mai, membrii 
brigăzii au realizat un record. Ei 
au demontat, transportat și insta
lat o sondă în numai 12 zile, și

V. STRĂUȚ

(Continuare in pag. 3-a)

și murmurul riului. .4- 
pele Lotrului în curge
rea lor năvalnică își 
schimbă cîntecul, să
rind cascada fantastică 
încremenită din vremea 
glaciațiilor și strecu- 
rîndu-se apoi prin pă
durea brazilor, pe tru
pul cărora și-au lăsat 
amprentele. In susul 
lor răzbate ecoul mîn- 
drelor „nedei", serbări 
din veacuri ale păsto 
rilor. Apoi apa geme 
spumegînd Ia strinsoa- 
rea ei în cataracte. In 
cîntecul său, oamenii 
locului au învățat să 
poarte, din generație 
în generație, legenda 
lotrilor din cetatea de 
piatră a Loviștei. Vor
besc de acele cete ale 
căpitanilor viteji care-și 
făceau dreptate cu 
„durda de pămînt" aici 
în preajma revărsării 
riului din Paring. Brea- 
zu, se spune, după ce 
și-a lepădat cămașa 
aspră a haiduciei s-ar 
fi statornicit prin apro
piere, întemeind satul 
Brezoi; Mălai urcă mai 
sus pe Lotru, dînd naș
tere satului Mălala; 
Ciungu, mai aspru și 
mai vestit, se urcă și 
mai sus, dar nu pe 
Lotru, ci în adîncimea 
codrului la îngemăna
rea unor ape formînd 
satul Ciungei, iar Voi

nea, iubitor de frumos, 
merge aproape de ca
taracte, întemeind Voi- 
neasa de azi. Dintre 
toate, Ciungetul crescu 
mai greu. Multă vre
me, locuitorii acestei 
așezări n-aveau nici 
măcar drum de care, 
folosind doar poteci as
cunse. Și tocmai aces
tui sat, izolat și sălba
tic odinioară, ii fu dat 
azi să iasă din anoni
mat intr-un fel aparte. 
Aici, în preajma lui, 
se va ridica cel mai 
strălucitor luceafăr e- 
nergetic construit pe 
riurile interioare ale 
țării — Hidrocentrala 
de pe Lotru.

Anul 1966. Lotrul a 
început a se cutremu
ra în propria sa albie. 
Bubuitul primelor ex
plozii stirnite de bri
gada maistrului Leuș- 
tean Dumitru, pe locul 
unde apele vor reveni 
la 
de 
Iul 
va 
putere de 500 MW, rea- 
lizînd o producție me
die anuală de energie 
electrică de 900 mili
oane kWh, mai puter
nică decît aceea a Bi
cazului și Argeșului la

lumină din galeria 
fugă, a dat semna- 
marii bătălii. Lotrul 
iradia lumina cu o

(Continuare în pag. 3-a.)
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la aceste zile, evenimentul 
■aminti unu in domeniul în
vățământului de toate gradele 
B constituie examenele. La In
stitutul de mine, stndenții se 
afB in plină sesiune. Febra e- 
XMiBelor o simți aid imediat 
ce pășești pragul institutului: 
ia săli. laboratoare. Ia biblio - 
Iacă sau la cămine. Studenții 
por acam mai sobri, mai con- 
r» ati iți

Atmosfera examenelor dom- 
aește și in unele școli gene- 

de 
își 
de 
și 
ei

raăe ți licee. Acum elevii 
la canarile fără frecvență 
saHin examenele de sfirșit 
am Oameni de profesii 
vîrste diferite (unii dintre
am trecut de mult pragul pri
mei tinereți), oameni dornici 
si ți lărgească orizontul de 
nuoștințe generale, vin acum 

fată dovada capacității lor 
de însușire, pătrundere și dis- 
etinămînt in problemele diver
se ale disciplinelor 
țăminL

Zilele acestea am 
leva din sălile unde

de învă-

vizitat cî- 
au loc e- 

xamenrie, unde se lucrează a- 
cn la— cea mai înaltă ten- 
siane. Am stat de vorbă 
profesori, studenți, elevi.

In cele ce urmează Vom 
da doar citeva secvențe
atmosferei de examene selec
tate din observațiile proprii 
ți din discuțiile purtate.

cu

re- 
aie

EXAMENE

succeselor și insucceselorMarica Virginia.

o

In

Eugen 
2 127, 
elec- 

gîndi- 
și 10.

„expres" pentru rubrica 
Din numărul mare al 
vom prezenta pe cițiva : 
Ilie,

Emoții colective
note individuale

In amfiteatre, la intervale mal 
lungi sau mai scurte, intră și ies 
studenți. Intră cu fețele îmbujorate 
de inerentele emoții, trag cu sfială 
bilețelul și apoi... și apoi inima 
începe să bată normal. De fapt, 
abia atunci cînd profesorii exami
natori le cer carnetele pentru a le 
trece nota, răsuflă pe deplin ușu
rați.

Afarg îi așteaptă colegii. Emo
țiile sînt colective; fiecare le tră
iește pentru el și pentru colegii 
săi. Și, de fiecare dată, cînd se 
deschide ușa, cel ce iese este a- 
saltat eu o ploaie de întrebări: 
„Ce-ai făcut l Cft al luat f Arată 
carnetul. Cum se poartă profeso
rul ? Bravo, felicitări 1".

Am intîlnit mulți studenți care, ia e- 
xamenele susținute pină acum au 
obținut numai note de la 7 in sus. 
Pe unii i-am cunoscut personal, 
i-am urmărit cu Cită siguranță dă
deau răspunsurile. Pe alții i-am 
cunoscut prin intermediul profeso
rilor examinatori, care ni i-au re
comandat ennros“ 
„fruntași", 
acestora vă 
Rotunjeanu

Marchiș loan, Tal peg Ștefan din 
anul V mine-, sofii Dulfu Eugenia 
ți loan, Călinoiu Gheorghe, Miriță 
loan, Scroban Alexandru, Kelemen 
Iosif din anul IV mine și electro.

Despre studenta Dullu Eugenia, 
tovarășul prof. univ. dr. irig. Co
vaci Ștefan ne-a spus : „La exame
nul meu (Exploatări miniere) a răs
puns excepțional. A fost cea mai 
bună dintre toți studenții pe care 
i-am examinat pină acum. Bine
înțeles a obținut nota maximă
— 10; dacă altă notă ar fi fost 
maxima, eram obligat să i-o acord".

„La examenul de Matematici spe
ciale remarca tovarășul prof, 
univ. dr. docent Dobrescu
— studenfii din grupele 

și 2123 din anul 11
au dat răspunsuri

obținînd note de 8, 9 
enumăr pe cfțtva dip cei cu 
Bacuieți Mthai, Oșan Victor,

2 722 
tro 
te 
Vă 
10:
Goldștein Beniamin, Lădaru Mihai, 
Stoica Ioan, Ștef Maria, Șendroiu 
Daniel".

Și la alte discipline, studenții pre- 
zenți la examene au obținut rezul
tate bune. Spațiul nu ne permite 
să le redăm numele tuturor.

Privire 
retrospectivă

Ghinionul 
celor...

După 
biletului, 
rile s-au 
niștit, 
încep să 
Urmează 
rea 
puni.

tragerea 
lucru- 

maî li- 
emoțiile 
dispară, 
pregăti- 

pentru răs-

In orice domeniu de 
activitate există o mă
sură a muncii. Aceas
tă măsură se obține corn 
perind prezentul cu tte- 
cutul și, pe această ba
lă, anticipînd viitorul. In 
caxul studenților, măsura 
muncii o dă comparația.. 
rezultatelor obținute în 
sesiuni

Vorbind despre acest 
lucru, tovarășul conf. 
univ. ing. Vintilă Nico- 
lae, remarca: „Observ 
cu satisfacție că față de 
sesiunile anterioare, 
ceastă sesiune de < 
mene a fost mult 
bine pregătită. Și i 
spun aceasta mă 
atît la măsurile luate de 
conducerea institutului, 
de comitetul de partid, 
de organizațiile U.T.C 
ți A.S., pentru pregăti 
rea și buna desfășurare 
a sesiunii, cît și la stră
dania studenților de a-și 
însuși cît mai temeinic 
cunoștințele predate. De 
asemenea, prezența stu
denților la examene e 
mai mare ca în anii tre- 
cuți, ca și procentul de 
promovabilitate. Studen
ții vădesc mai mult in
teres pentru studiu, lu
cru dovedit de notele 
obținute pînă acum la 
examene, în care pre
ponderente sînt cele de 
peste 7. Graficul pregă-

a- 
Cxa- 
mai 
cînd 
refer

tirli lor înregistrează 
linie ascendentă”.

Despre seriozitatea 
pregătire a studenților 
ne-a vorbit și tovarășul 
prof. univ. dr. ing. Co
vaci Ștefan, care a ținut 
să precizeze că studenții 
din anul IV mine iau ob , 
ținut rezultate bune și 
foarte bune la examenul 
de Exploatări miniere — 
disciplină de bază în 
pregătirea viitorilor in
gineri minieri.

In general, rezultatele 
obținute pînă acum sînt 
hune. Notele reflectă in
tr-adevăr bagajul de cu
noștințe al studenților. 
De fapt nota din earner 
este o rezultantă a altor 
note înscrise în dreptul 
numelui fiecăruia de-a 
lungul unui semestru 
Componentele acestei re
zultante ni le-a furnizat 
tovarășul prof, univ. dr. 
docent Dobrescu Eugen. 
Ele sînt : 
ciere în 
ilor din 
nota de 
control, ] 
(pentru studiu individual) 
și cîte o notă pentru 
fiecare întrebare de pe 
bilețel. In felul acesta 
profesorul își poate for
ma o părere justă, reală 
despre pregătirea gene
rală a studentului și nu 
va greși atunci cînd îi 
va da nota finală.

: nota de apre- 
urma seminari- 
timpul anului, 
la lucrarea de 

nota Ia caiet

Totul a pornit de la 
o discuție avută la se
cretariatul institutului 
Venind vorba despre e- 
xamenul de la Rezisten
ța materialelor, al stu
denților din ahul II mi
ne, tovarășul conf. univ. 
ing. Popescu - Nicolae 
ne-ș relatat un fapt pe 
cît de amuzant, pe atît 
de semnificativ. ’ II re
dăm pe scurt : „Primesc 
înapoi biletul de la un 
student, 
bările de 
observat 
colțurile 
discret trei 
dat seăma că respecti
vul student își „anunța" 
în felul acesta un coleg 
ce subiecte să învețe. 
Voiam să mă conving 
dacă așa este. Am înlo
cuit bineînțeles biletul 
cu altul, pe care ani în
scris eu, la fel de dis
cret, trei puncte. Peste 
puțin timp lucrurile s-au 
adeverit. La un moment 
dat în fața mesei, un 
student poposește mai 
mult, căutînd parcă ce
va. In cele din urmă s-a 
hotărît (găsise ceea ce 
căutase): și a tras bile
țelul. I-am urmărit mi
mica. De la starea de si
guranță din primul mo
ment a trecut brusc la... 
întunecare. S-a așezat în 
bancă și a început să se

Recitind între-
pe
pe
lui

. puncte. Mi-am

bilet, am 
unul din 

înscrise

punefe
frămînte. După un timp 
mi-a înapoiat biletul spu- 
nînd că nu cunoaște su
biectele. Bine, l-am în
trebat, dar nu-i biletul 
cu cele trej puncte ? Da, 
dar... veni răspunsul pe 
un ton dezamăgitor".

Intîmplarea amuză dar, 
privind-o dintr-un alt 
unghi, ne dăm seama de 
superficialitatea cu care 
se pregătesc unii stu
denți. Neavînd consdli 
lată din timp bază cu
noștințelor, ei vin la e 
xamene, la „baftă" sau 
incercînd să treacă prin 
tot felul de „speculații 
ieftine”. ,

Mai mult decît 
sînt studenți — e ade
vărat mai puțini — care 
au promovat parțial u- 
nele examene sau n-au 
promovat niciunul din 
primă sesiune, iar acum, 
fie că se prezintă, de a- 
semenea, nepregătiți, fie 
că-și amînă examenele 
pentru la toamnă. O a- 
semenea „grupă" am în- 
lîlnit-o la anul I mine, 
la disciplina Geometrie 
analitică, iar o alta — 
la anul III mine, la dis
ciplina Mecanica rocilor.

Și asemenea cazuri se 
mai pot da. Ne oprim 
însă aici. Băieții speră 
să ia aceste examene. 
Dacă nu acum, la toam
nă. Oricum, „speranța 
trebuie să moară ultima"

inre- 
puțin

atît,

Pașii ne-au purtat prin mai multe 
săli de examene de la fără frec
vență. Și aici atmosfera trepidantă 
a examenelor a angrenat în ade
vărate concursuri, putem spune, su
te de oameni. Firește, Cînd am a- 
mintit de concursuri ne-am gîndit și 
la un alt aspect: la acela că 
mulți elevi de la fără frecvență se 
află în adevărate concursuri fami
lialei fie între soți, fie între pă
rinți și copii. Și eventualele eșe
curi produc firește discuții.,.

Și la aceste examene , s-au 
gistrat rezultate bune, mai
bune și slabe. De remarcat Că cei 
mai în vîrstă privesc cu mai multă 
răspundere propria pregătire și, 
ca atare, au învățat cu mai multă 
sîrgulnță pentru examene.

Edificatoare în această privință 
sînt următoasele exemple : minerul 
Brițcan Constantin, de la E. M. Lu
nea, ca și muncitorul Huică Gheor
ghe din Livezeni, Marcu loan și 
Tanczel Ileana din Petroșani, care 
au obținut la examene numai cali
ficative bune și foarte bune.

Din răspunsurile lor s-a observat 
că aprofundează mai bine lucrurile, 
le judecă cu mai mult 
mint, le actualizează.

Deși mai în vîrstă 
pii — toți premianți 
Tanczel Ileana, care
clasa a Vl-a, s-a pregătit cu multă

discernă-

are 4 co- 
școală —

și
lâ

este acum în

conștiinciozitate, dînd răspunsuri 
toarte bune la toate materiile. In 
această familie încă nu se știe care 
va ieși învingător decît după ce și 
mama va termina cu examenele. în
trebată cum a reușit să se pregă
tească atît de bine pentru exame
ne, Tanczel Ileana, spunea: „Pen
tru a te prezenta cu fruntea se
nină la examene, pentru a nu fi 
pus în situații neplăcute, este ne
cesar să te pregătești cu perseve
rență. Dar aceasta in tot timpul a-* 
nului și nu cu citeva zile înaintea 
examenelor. Personal mi-am plani
ficat în așa fel timpul incit să-mi 
rămînă în fiecare zi cîte o oră, 
două, pentru învățătură”.

Bine pregătiți s-au prezentat la 
examene și Bratosin Silvia din cla
sa a V-a, Dumitriu Paul din ( 
a VIILa, Orehov Mihai din , 
a Vil-a, Vamvulescu Petru 
clasa a X-a și alții.

Au fost desigur și unii care au 
neglijat învățătura în timpul anu
lui, iar acum fie că nu reușesc să 
d-ea răspunsuri pentru a promova 
clasa, fie că au renunțat să se mai 
prezinte la examene.

Situația reală a examenelor o 
vom cunoaște, de fapt, abia săptă- 
mîna viitoare, cînd se va încheia 
sesiunea de examene a elevilor de 
la cursurile fără frecvență.

clasa 
clasa 

din
i-

Păreri care reclamă 
măsuri de viitor

Intr-una din sălile d» examene de la I.M.P

de- 
fărâ 

cu 
de

Ia obținerea unor rezultate 
cît și unele măsuri ce se 
pentru viitor.
Caragea Pompiliu : „La cla- 

prezență 
anii tr<>- 
elevi în-

In legătură cu felul cum au 
curs pînă acum examenele la 
frecvență am stat de vorbă 
cîțiva președinți ai comisiilor 
examene din Petroșani, Cu acest
prilej, ei au relevat atît calea care 
a dus 
bune, 
impun

Prof.
sa a X-a s-a înregistrat o 
bună la examene față de 
cuți. Astfel, din cei 81 de 
scrlși și prezentați la prima sesiu
ne, doar 9 au lipsit nemotivat de la 
examen. Cei prezentați au dat, în 
general, răspunsuri bune, dovedind 
maturitate în gîndire, siguranță in 
studiu. Consider însă că elevii de 
la fără frecvență se pot prezenta 
și măi bine pregătiți. Aceasta pre
supune însă o temeinică pregătire 
individuală și, pe cît posibil, pe 
bază de conspect. De asetnen *a, 
consider că exigența profesorilor 
trebuie să fie măi mare, să se com
bată tendințele de copiere și „aju
torul” nefolositor. La orele de con
sultații și meditații profesorii să-i 
obișnuiască pe «lăvi să sistemati
zezi materia pentru învățătură, să

scoată esențialul, să știe cum tre
buie întocmit un conspect".

Prof. Tițescu Constantin: „In 
cuțsul anului s-au organizat pen
tru elevii de la fără frecventă ore 
de consultații la oare din păcate ei nu 
prea au participat. De aceea 
cred că este necesar ca pe viitor 
să se acorde mai mare importanță 
orelor de consultații în cadrul că
rora elevii își pot clarifica o serie 
de noțiuni pe care singuri le-ar pu
tea înțelege mai greu”.

Prof. Bende Ștefan: „Cu părere 
de rău trebuie să spun că elevii 
claselor a V-a și a Vl-a la care 
sînt președinte de comisie s-au pre
zentat mai slab decît anul trecut 
Și aceasta tocmai datorită cauze
lor pe care le semnalau tovarășii Ca
ragea Pompiliu și Tițescu Constantin 
Tot la aceste clase s-au înregis
trat un mare număr de tieprezăn- 
tați Ia examene".

Pagină redactată 
de
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ÎNSEMNARE

Un început 
puțin promițitor

Șantierul de construcții de lo
cuințe idin Petroșani are în planul 
săg de predare pe anul în curs un 
număr de 418 apartamente. Dintre 
acestea, 210 sînt grupate în partea 
finală a cvartalului' V Livezeni, iar 

‘218 In viitorul cartier nou — B.
Cine trece pe strada Vasile 

Roaită vede că aici în spatele noii 
case de cultură constructorii au 
avut intenția, și chiar începuseră 
*M-și instaleze „bateriile'1 pentru o 
nouă ofensivă. Aici va fi înălțat un 
nou cartier. Așteptăm cu nerăbdare 
să vedem ridicindu-se spre înălțimi 
naiie blocuri. Deocamdată, însă, la 
aproape jumătatea anului, nu se în
trevăd prea mari șanse pentru 
acest nou șantier. Disputa asupra 
documentației de execuție, de care 
beneficiarul nu are cum să se des- 
CUlpe, deocamdată nu s-a încheiat. 
Dar se știe cu siguranță că în zona 
aceasta se va construi. Disputa se 
va încheia și ea. Normal ar fi fost 
ca tot ceace se putea face să se 
fi făcut pînă acum. Adică să se Ii 
demolat în întregime imobilele de 
pe amplasamentul noilor blocuri, 
să se fi transportat materialele re
zultate de la demolare, să fi în
ceput organizarea șantierului. Știu, 
la aceste afirmații se. vor 
obiecții legate de disciplina finan
ciară. Dar e □ chestiune de orien
tare în general căci prea adesea 
această disciplină, greșit interpre- 
tațji, îl leagă de mîinl șl de pi
cioare atît pe constructori cît și pe 
beneficiari. Deocamdată rămînem la 
constatarea că din prea puțina in
sistență a beneficiarului, acest nou 
cartier, din care trei blocuri au 
termen de predare în acest an, por
nește de la început cu întîrziere. 
Ce măsuri va lua conducerea gru
pului II și a șantierului Petroșani 
pentru recuperarea acestor rămîneri 
In urmă e întrebarea Ia care vom 
afla răspuns în anchetele noastre 
viitoare.

ridica

I. C.

RECENZIE

„Pădurea spînzuraților"
de Liviu Rebreanu

Rotnanul „Pădurea spinzura- 
ților" a ajuns la a douăzecea 
ediție, fapt semnificativ pentru 

1 succesul pe care-1 cunoaște a- 
ceaștă operă a lui Rebreanu 

apărut pen-

spinzurarea 
in timpul

din 1922, and a 
tru prima dată.

Pornind de ia 
irateiul său Emil,
primului război mondial, de că
tre autoritățile austro-ungare. 
pentru că a încercat să de. 
zerteze la români, Rebreanu 
înfățișează drama unui tinăr o- 
fițer român nevoit să lupte 
împotriva conaționalilor săi.

Simburele narațiunii 11 con
stituie lupta care se dă în su
fletul lui Apostol Bologa, per
sonajul centrai al romanului, 
intre datoria pe care o are ca 
ofițer al armatei austro-unga- 
re și sentimentul național care 
se dezvoltă în inima sa. înro
lat in armata austro-ungaro 
dinlr-un elan, necugetat. Apos
tol se comportă la inceput ca 
un ofițer model, ciștigînd a- 
precierea superiorilor săi. Face 
parte de cîteva ori din Curtea 
marțială și, în această călită 
le, participă la condamnare, 
ta moarte a cehului Svoboda

Inttlnirea cu ofițerul Klapka 
este hotăritoare pentru evolu
ția sufletească prin care trece 
Apostol. Klapka reușește să-i 
strecoare in suflet îndoiala ia
tă de atitudinea pe care trebuie 
s-o aibă ca soldat al sttltului 
austro-ungar. Trimis 
pe frontul românesc, 
pentru a pune capăt 
insuportabile in care
încearcă să treacă la români dar 
este prins și condamnat ic 
moarte prin splnzurătoare.

De la bravada tinerească 
nesăbuită, atunci cînd se în
rolează voluntar în armată, la 
sentimentul presupusei sale li- 
delîtăți față de statui austro- 
ungar, și de la îndoiala din ce

să lupte 
Boioga, 

situației 
se afla.

urmele unor articole
privind probleme gospodărești

(Urmare din pag. l-a)

o ușurare, scutindu-i de a 
pe

stitui 
circula pe cărări innorolte ori 
partea carosabilă a șoselei.

Surprind insă cazurile cînd 
răspunde ziarului, dar măsurile 

rămin netraduse în viață, 
la un articol cu privire Ia 
Pieții Victoriei publicat in 

nr. 5103, s-a primit un răs- 

se
a-

execuție, ur- 
înceapă lucră- 
a Pieții Victo-

Cărbunelul, ți

rătate 
Astfel, 
starea 
ziarul
puns din care spicuim: „Sesizarea 
este justă. încă de la începutul fi
nului s-a făcut comandă la D.S.A.P.C. 
pentru proiectul de 
mînd ca imediat să 
rile de modernizare 
riei“

„Privitor la strada 
aceasta este prevăzută a se ame
naja cu piatră concasată, lucru ce 
s-a și început (f), iar pentru anul 
1967 sînt prevăzute lucrări de mo
dernizare a ei".

Asigurări, termene — există. Cine 
circulă însă cu mașina prin Piața 
Victoriei sau pe strada Cărbune
lui, vede marea deosebire dintre 
asigurări și realitate! Dacă nu în- 

LUCEAFĂRUL PARINGULUI
(Urinare din pag. l-a)

un 
tui 
vor aduna pîtaieie pribege ale mun
telui pe galerii și tunete in lun
gime totală de peste 125 kilome
tri. Se construiește astfel cea mai 
lungă magistrală subterană săpată 
vreodată pe sub munții țării noas
tre. împreună cu apa Lotrului, ele 
vor forma o nouă perlă a munților 
— lacul de acumulare cu un vo- 

loc. Dar pentru mlâdirea aces- 
iocar ai kilowaților, oamenii

rn
ește
din 
din

în ce mai accentuată față de 
comportarea sa de militar mb- 
del pfnă la teama paroxisță și 
completa demoralizare in fața 
morții, autorul disociază cu fi
nețe stările sufletești care se 
ciocnesc în sufletul lui Apos
tol. Reflectînd drama Iui A- 
postal Bologa, Rebreanu urmă
rește să lumineze drama atîlor 
oameni nevinovați de pretu
tindeni, aruncați fără voia lor 
în viitoarea unui război 
drept și absurd. Războiul 
văzut de autor mai mult 
interiorul oamenilor dealt 
încleștarea lor directă pe clm- 
pul de luptă.

Un merit incontestabil al 
scriitorului este evitarea ori
cărei umbre de șovinism șl de 
învrăjbite națională.

Structura romanului a fost 
îndelung pregătită de Rebreanu 
pe baza unei minuțioase docu
mentări. Impresionează compo
ziția, perfect echilibrată a na
rațiunii. Aceeași pădure a spln- 
zuraților care dă și titlul vo
lumului, revine înir-o atmosfe
ră de coșmar în primul și în 
-iltimul capitol al romanului 

înzestrat cu o remarcabilă 
Putere de analiză psihologică, 
Rebreanu surprinde gesturi si 
replici semnificative cu ajuto
rul cărora sugerează caracte
rul personajelor.

Pentru calitățile sale evi
dente, romanul „Pădurea spîn- 
zuraților" a cunoscut o răspin- 
dire mondială încă din timpul 
vieții scriitorului, continuînd și 
astăzi să-și păstreze nealterat 
mesajul umanist, antirăzboinic 
care-1 face să se situeze prin
tre cele mai izbutite cărți din 
literatura universală, consacra
tă primului război mondial.

Romanul „Pădurea spinzura- 
ților" a reapărut de curind in 
„Editura militară" 1966.

Prof. C. PASCU 

cop lucrările de modernizare, ceva 
pietriș pentru umplerea actualelor 
gropi ar mai ameliora situația I Cel 
puțin aceasta să se facă !

In încheierea acestei recapitulări, 
a problemelor gospodărești, dintre 
care unele so rezolvă, iar altele își 
așteaptă rezolvarea, ridicăm în a- 
tentia edililor orașului nostru o 
problemă gospodărească ce se im
pune.

Este vorba de asigurarea circu
lației pietonilor in cartierul Live- 
zeni, dealungul șoselei naționale 
care trece pe lingă cartier. In
tr-adevăr, pe toată porțiunea dintre 
podul Slătinioara și pînă jos, la 
punctul de întoarcere a autobuze
lor, circulația pietonilor — din lip
sa unui trotuar — se face pe partea 
carosabilă a șoselei. (Deja au fost 
înregistrate accidente 
porțiune).

După prevederile 
lament de circulație 
zele de circulație a 
vor crește la 60 km 
calități și pînă Ia 100 
afara localităților, iar viteza auto
camioanelor va crește și ea.

pe respectiva

noului regu- 
rutieră, vite- 

autoturismelor 
pe oră în lo- 
km pe oră în

A

centralei subterane. A- 
pe 
un 
li-

lum de circa 315 milioane metri 
cubi de apă. Impresionant prin di
mensiunile sale va fi barajul, de 
pieptul căruia vor ii stăvilite apele. 
Constructorii vor înălța la 116 me
tri o puternică redută, care la bâză 
va avea o grosime de 685 metri, 
iar la coronament pe întreaga lun
gime de 325 metri, numai 10 me
tri. De aici, de la acest munte in
tre munți, apele vor cădea de pe 
o înălțime de 816 metri în rotorii 
turbinelor 
proape fiecare picătură căzută 
paletele turbinelor va produce 
kilowat energie electrică. După 
niștirea apelor în centrala Subte
rană, amplasată in preajma legen
darului sat Ciungei, sub nivelul 
riului Latorița, Ia 140 de metri, a- 
pele înfrățite ale Lotrului cu cele 
ale Vidrei, Vadului, Jiletului, Vi- 
zului și a celorlalte pîrîiașe smul
se muntelui, vor năvăli pe galeria 
de fugă, cale de peste 7 km. spre 
â-și regăsi vechea albie. Dar ba
rajul de la Vidța nu va ii singur. 
Lui i se .vor mai alătura alte 4 pe 
riul Latorița, Lotru și Repedea.

...Din legendara cetate de pia
tră, sălășluită odinioară de vestiții 
păunași ai codrilor, constructorii au 
inceput să „scoată" primii metri de 
stîncă. Susurul tainic al apelor se 
împletește tot mai strîns cu tumul
tul entuziast al muncii.

I. BOCIU
Corespondentul Agerpres 
pentru regiunea Argeș

PROGRAM DE RADIO
11 iunie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Spart,- 6,10 Program muzical de di
mineață; 6,15 Transmitem pentru 
sate; 6,22 Program muzical de di
mineață,- 6,30 Anunțuri și muzică,- 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Piese 
pentru fanfară; 7,30 Să cîntăm — 
muzică ușoară; 8,00 SUMARU1 
PRESEI; 8,08 Melodii populare,- 8,30 
La microfon, melodia preferată: 
9,30 Sfatul medicului : Apa — fac
tor fortifiant al organismului; 9,35 
Muzică vocală și instrumentală; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
Viată nouă, cîntec nou —* emisitire 
de folclor; 10,30 Roza vînturllor 
11,00 Concertul pentru vioară 
orchestră de Dumitru
11,25 Muzică ușoară; 11,35 Melodii 
populare cu Ana Bălăci, Fiorea Net- 
cu și Ștefan Tudorache,- 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 12,10 Din viața

si
Capota nu,-

cate cir- 
a șoselei

unui tro-

în autobuze să se facă miei 
— platforme de beton sau 

unde să poată sta oamenii, 
acum, pe marginea șose-

<.e se va întîmpla atunci, cu atl» 
ta populație din cartier 
culă pe partea carosabilă 
pe porțiunea respectivă î

Soluția ar fi construirea 
tuar pentru circulația pietonilor prin 
fața blocurilor (cu o lățime de 2—3 
metri) și pe toată lungimea fațadei 
cartierului, între podul Slătinioara 
si punctul de întoarcere a autobu
zelor, iar la stațiile de coborîre și 
urcare 
refugii 
asfalt 
nu ca 
lei.

Rezolvarea acestor probleme va 
însemna un nou pas înainte pe li
nia îmbunătățirii gospodăririi orașu
lui.

Brupui școlar minier Petroșani
ANUNȚA 

începând cu anul școlar 1966-196? Sn 
orașul Petroșani va funcționa s

LICEUL INDUSTRIAL MINIER 
cu specialitățile:

a) MIKE
b) ELECTROMECANICA MINIERA
Durata de școlarizare este de 5 ani. Se primesc 

de 7 sau 8 ani în virațiabsolvenți ai Școlii generale 
pînă la 17 ani.

înscrierile se iac la Grupul 
str. Republicii nr. 7 pînă la data 
reri însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase (în
— Buletin de analiza singelui efectuată Cu cel mult 3 

tămîni înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar;
— Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica la 

sint luați in evidență.
Concursul de admitere se va desfășura între 22—29 

1066 și va consta din:
— Vizita medicală;
— Probe scrise și orale Ia matematică șl limba română.
Orice alte informații se primesc Zilnic Ia secretariatul șco

lii, intre orele 10-14 și 16-19.

Exploatarea minieră Aninoasa
Organizează în 10 $1 11 iunie a.c. la Sediul 

exploatării un concurs pentru ocuparea posturilor: 
— 2 maiștri 

maistru
minieri

maistru
maistru

aeraj 
lămpărie 
funicular

Cererile de înscriere se vor depune la bi
roul personal al exploatării.

1
1
1

muzicală
J2,35 La 
misiune
Mihai Eminescu; 12,45 
REVISTELOR ECONOMICE; 13,00 
Selecțiuni din opereta „Gasparo- 
ne" de MlllOcker; 13,20 Trei melo
dii cu Victor Bunea; 13,27 Voci, 
orchestre, melodii; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,08 Muzică populară 
la cererea ascultătorilor,- 14,50 Trei 
dansuri de Filip Lazăr( 15,00 Cin- 
tece și jocuri din regiunile pa
triei; 15,15 Caleidoscop cultural; 
15,45 Cintă Ornella Vanoni; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,20 Muzică vocală;
16,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 17,00 Piese instrumentale,- 
17,20 RADIOSIMPOZION : DINAMI
CA PROFESIUNILOR; 17,40 Clasici 
al muzicii corale românești: Timo- 
tei Popovici; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL GLOBULUI,

i a orașelor patriei: Galați; 
i mijloc de codru des — e- 

rte cîntece pe versuri de 
Eminescu; 12,45 REVISTA

Intervenție 
la sonda 5812

(Urmare din pag. l-a)

apoi 262 m fizici di puț, 
mai mult dealt prevederii 
de producție pe luna res-

M. 
pe 
fo

au forat 
cu 60 m 
planului 
pectivă.

A doua cunoștință este un viitor 
inginer minier — maistrul Cevală 
Grigore, student in anul V la cursul 
seral al facultății de mine a I. 
Petroșani. Brigada sondei 5 593, 
care o conduce, are planul de 
raje la zi depășit cu $2 m fizici.

Prima etapă a întrecerii socialiste 
din noul cincinal a fost bogată in 
realizări pentru sondorii secției de 
foraj „Valea Jiului". Ei și-au depă
șit angajamentele din prima etapă 
cu 16 la șută și dovedesc prin 
fapte hotărirea de a-și spori con
tribuția la îndeplinirea angajamen
tului anual colectiv al întreprin
derii.

școlar minier 
de 21 iunie, pe

Petroșani din 
baza uftei ce

școală); 
original);

săp-

care

iunie

18,13 Romanța dumneavoastră pre
ferată; 18,30 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, 
FANTEZIE; 19,00 Din pîlnia gramo
fonului; 19,15 Sport; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Gintă Felician Fărcașu; 20,45 Noap
te bună, Copii; 20,55 Cu muzica de 
dans pe meridiane; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Vă invită la dans or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii; 22,50 Din discurile lui Edith 
Piaff; 23,00 Mozaic dansant; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
11 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Hai 
Franța; Republica: Parcarea inter
zisă- LONEA — Miperul: Winetou 
II; 7 Noiembrie: Lumina verde; 
CRIVIDÎA : De doi bani violete; 
LUPENI — Cultural: Viața înțepe 
la ora 8 seara.
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Lucrările Congresului 
Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

VIETNAMUL DE SUD

Bariere vii împotriva
Conferința generală O. I. M

ULAN BATOR 9 — Trimisul spe
cial Agerpres, S. Podină, transmi
te : La 9 iunie delegații la Congre
sul al XV-lea ai Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol au conti
nuat dezbaterile pe marginea do
cumentelor prezentate.

Au luat cuvîntul C. Purevjav, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Revoluționar Mongol, Ț. Go- 
tov, secretarul Prezidiului Marelui 

-Hural Popular, Z. Ganjurjav, minis
trul comerțului și achizițiilor, B. 
Șirendîb, președintele Academiei 
de Științe a R. P. Mongole, T. Dem- 
brel, ministrul gospodăririi apelor, 
și alții.

Tovarășul Vasile Patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R., a transmis 
Congresului salutul 
munist Român.

Congresul a fost, 
salutat de delegații
țești din Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Franța, Italia, Belgia, Canada și 
Ceylon.

i

Partidului Go-

de asemenea, 
partidelor fră-

★
Joi după-amiază, delegația P.C.R. 

a făcut o vizită la Combinatul din 
Ulan Bator pentru prelucrarea piei
lor.

blindatelor la Hue
SAIGON 9 (Agerpres). — Neo

bișnuita amploare a mișcărilor de 
protest ale populației sud-vietna- 
meze a determinat guvernul de la 
Saigon să reacționeze urgent, luînd 
o serie de măsuri menite să resta
bilească calmul.

Miercuri seara, în capitală a avut 
loc, sub președinția 
Thieu, șeful statului, 
niune a directoratului 
vietnamez. Directoratul,
20 de membri, 10 militari și 10 
vili, a examinat un proiect 
lege electorală, precum și un 
proiect care prevede crearea unui 
nou organism guvernamental, al
cătuit din 30 de persoane, 
„Comitetul poporului și 
tei".

încercările guvernului 
glementa conflictul sînt
parte de a avea rezultate, mențio-

generalului 
prima reu- 
lărgit sud- 
alcătuit din 

ci- 
de 
alt

al
numit 
arma

a rede
însă de-

Ratiîicarea de câtre Cuba și Bolivia 
a Convenției privind lichidarea 
discriminării rasiale

nează agențiile de presă. La Hue, 
Thich Tri Quang, considerat drept 
principalul lider al budiștilor sud- 
vietnamezi, continuă greva foamei, 
declarată pe timp nelimitat, cerînd 
demisia actualului guvern și ple
carea trupelor americane din Viet
namul de sud. De asemenea, popu
lația vechii capitale imperiale își 
continuă acțiunile organizate în 
vederea înlăturării de la putere a 
generalilor. Pentru a doua oară în 
curs de 24 de ore, mulțimea ma
sată pe străzi a alcătuit adevărate 
„bâriere vii", imobilizînd astfel ca
rele blindate trimise de la Sai
gon „pentru pacificarea orașului". 
O coloană americană de 130 de 
vehicule blindate a fost silită să 
se înapoieze la baze, după ce timp 
de două ore a încercat zadarnic 
să străpungă 
tilor. Cîțiva 
într-un tanc 
re, au lansat
praștia mulțimea. Patru budiști, grav 
răniți, au fost ridicați și transpor
tați la spital, dar „bariera vie" a 
rămas neclintită și orice încercare 
de a degaja străzile a eșuat.

GENEVA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
In cadrul Comisiei cooperativelor a 
Conferinței generale a Organiza
ției Internaționale a Muncii (O.I.M.) 
s-a luat în discuție recomandarea, 
redactată anul trecut de Biroul 
Internațional al Muncii, asupra ro
lului cooperativelor în dezvoltarea 
economică și socială a țărilor în 
curs de dezvoltare. încă la sesiu
nea trecută, documentul elaborat 
a făcut obiectul unor dezbateri, ur- 
mînd ca anul acesta să se hotă
rască dacă urmează să fie adop
tat ca recomandare sau convenție. 
Delegatul Mauritaniei s-a pronun
țat în favoarea convenției. El a 
pledat pentru acordarea de ajutor 
financiar țărilor în curs de dez-

voltare, dar a „unui ajutor caresă 
nu constituie, prin condițiile sale, o 
frînă în calea dezvoltării".

Arătînd că mișcarea cooperatis
tă are un caracter voluntar delega
ții R. F. Germane, Pakistanului, In
diei, Bulgariei, Franței, Iugoslaviei, 
Zambiei și Danemarcei au aprobat 
textul propus, sub forma unei re
comandări.

Delegatul român Tache Tăbăca- 
ru, analizînd -experiența țării noas
tre, a subliniat că dezvoltarea și 
modernizarea industriei, promovarea 
și încurajarea cooperației, creează 
condiții favorabile folosirii cuceri
rilor 
mie, 
oară 
cărei

științei și tehnicii în econo- 
îngăduie valorificarea superi- 
a resurselor naturale ale fie- 
țări.

M.Marșul lui Mereditti" contigua
(Agerpres). — Re

„zidul viu" al budiș- 
soldați, care se aflau 
imobilizat în apropie- 
grenade pentru a îm-

a marșului pentru drepturi 
de-a lungul statului Missis- 
inițiat de studentul negru 
Meredith și întrerupt luni 

un ra

NEW YORK 9 
luarea de către principalii lideri 
ai organizațiilor integraționiste din 
S.U.A. 
civile 
sippi, 
James
prin atentatul comis de 
sist alb împotriva acestuia, este pe 
cale de a se transforma într-o lar
gă manifestație de protest față 
de practicile rasiale din statele din 
sudul S.U.A. Celor aproximativ 50 
de integraționiști, lideri ai cinci 
organizații ale populației de cu
loare din S.U.A. care au reluat 
marți marșul spre Jackson (capitala

fără incidente ma-

de altă parley, că 
Meredith a ieșit

NEW YORK 9 (Agerpres). — Cu
ba și Bolivia au ratificat Conven
ția internațională cu privire la li
chidarea tuturor formelor de discri
minare rasială, care a fost adop
tată de cea de-a 20-a sesiune a A- 
dunării-Generale a O.N.U. Conven
ția subliniază necesitatea ca toate 
țările să adopte măsuri pentru li
chidarea discriminării rasiale și

promovarea colaborării între toate 
rasele.

Pînă în prezent, un număr de 21 
de țări, printre care și statele so
cialiste, au ratificat această con
venție. S.U.A., Anqlia și alte țări 
occidentale nu au depus încă la 
O.N.U. instrumentele de ratifi-
care.

Și Italia intenționează
să se retragă din E.L.D0.

ROMA 9 (Agerpres). — După ho- 
.tărîrea guvernului britanic de a 
se retrage din E.L.D.O. (Centrul 
european de construire și lansare 
de nave spațiale, din care fac par
te Anglia, R.F.G., Franța, Italia, 
Belgia, Olanda și Australia), Minis
terul italian al Cercetărilor Știin
țifice a dat publicității un comu
nicat în care se arată că și Italia 
va putea renunța la colaborarea în 
cadrul acestor organizații. Se știe 
că partenerii Angliei sînt îngrijo
rați în legătură cu urmările pe 
care le-ar putea avea hotărîrea a- 
doptată la Londra. La Paris se a- 
preciază aceasta ca o lovitură pu
ternică dată speranțelor colaborării 
tehnice a Angliei cu Europa occi-

dentală în general, și cu Franța 
în special. In cercurile italiene se 
apreciază că poziția Italiei față 
de E.L.D.O. este totuși mai suplă 
decît cea exprimată de Marea Bri- 
tanie. Astfel, dacă Londra va ho- 

retragă imediat, italia 
exemplul, se spune la 
dacă Marea Britanie 
să rămînă în această

țări să se 
îi va urma 
Roma. Dar, 
va continua
organizație pînă la încheierea pri
mei faze din cele trei prevăzute 
pentru cercetările comune, Italia va 
participa și ea, într-un fel sau altul, 
la fazele următoare. Sarcina Ita
liei în cadrul E.L.D.O. este con
struirea unui satelit al Pămîntu- 
lui. In prezent, lucrările sînt în 
curs de desfășurare.

într-o nouă fază
PARIS 9 (Agerpres). — Mult dis 

putatul caz al dispariției liderului 
opoziției din Maroc, Ben Barka, a 
intrat într-o fază nouă. Curtea de 
Apel din Paris, anunță agenția 
Reuter, a hotărît ca generalul Mo
hammed Oufkir, ministrul marocan 
al afacerilor interne, să fie judecat 

de un tribunal din 
organizarea răpirii 
Tot în lipsă vor fi 
șase persoane bă-

în prezent sînt sub stare de arest 
la Paris, vor fi judecate la o dată 
ulterioară. Un al treisprezecelea 
acuzat este Marcel Leroy, fost o- 
fițer superior al serviciului de 
contraspionaj, învinuit de a fi fost 
la curent cu proiectul răpirii lui 
Bon Barka.

PENTRU A DOUA OARĂ...
Ministrul apărării al 

S.U.A., Robert McNa
mara, a primit mier
curi diploma de doc
tor honoris causa a 
Universității din New 
York. O diplomă iden
tică i s-a inmînat joia 
trecută la Universita
tea Amherst din 
tul Massachusetts, 
tel, in decurs de 
mai o săptămînă, 
Narttara primește 
tru a doua oară 
titlu academic, 
americani însă
treabă care sînt meri
tele „academice" pen
tru care ministrul apă
rării este onorat.

In scurta expunere 
care a precedat lami
narea diplomei, rectorul 
Universității din New

sta- 
Ast- 
nu- 
Mc- 
pen- 

un
Mulți 

se in-

și anume maiorul Ah 
director adjunct al se 
stat din Maroc, polițis 
Chtouki și patru cetă

in contumacie 
Paris, pentru 
lui Ben Barka. 
judecate alte
nuite a fi participat la răpirea lui 
Ben Barka, 
med Dlimi, 
curității de 
tul Miloud
țeni francezi. Un alt grup de cinci 
persoane acuzate de a fi jucat un 
rol în răpirea lui Ben Barka, care

mai 
Este 

Ia 
are

York, dr. James Hes
ter, a afirmat că mi
nistrul apărării este 
cunoscut pentru „servi
ciile și contribuțiile re
marcabile aduse țării și 
care merită cea 
înaltă prețuire", 
evidentă referirea 
rolul pe care îl
McNamara in promova
rea politicii de escala
dare a războiului de a- 
gresiune dus de S.TJ.A. 
în Vietnam, relatat în
să in fraze vădit ocolite.

Dar, tot pentru a 
doua oară in decurs de 
numai o săptămînă. 
McNamara a trebuit să 
fie martor ocular ia 
manifestațiile studenți
lor împotriva acestui 
război devenit tot mai 
nepopular in S.U.A.

Ziariștii care au avut 
curiozitatea să întrebe 
pe manifestanți de ce 
protestează, au primit, 
potrivit agenției A.P., 
următorul răspuns din 
partea studentei Nina 
Glick, o absolventă cu 
calificativul „Summa 
cum laude" : „Conside
răm, a spus ea, că di
plomele academice tre
buie conferite pentru 
contribuții academice, 
iar războiul din Viet
nam nu constituie o 
astfel de contribuție". 
Este, desigur, un răs
puns care nu a sutprins 
pe ziariștii respectivi, 
întrucit și ei l-au auzit 
rostindu-se 
pentru a

miercuri 
doua oară.

I. PUȚINELU

Noi amănunte privind zborul 
navei „Gemini-9“

NEW YORK 9 (Agerpres). — Ex- 
perții N.A.S.A. (Administrația na
țională pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic) au dezvă
luit noi amănunte privind zborul 
navei „Gemihi-9" avînd la bord 
pe cosmonauții Thomas Stafford și 
Eugene Cernan. O primă examinare 
făcută în cursul cercetării navei, 
readusă la baza de lansare, a dus 
la descoperirea în interiorul ei a 
unor particule de praf cosmic, care 
se crede că au pătruns în mo
mentul cînd Cernan a ieșit în Cos
mos și a revenit în navă. Potrivit 
declarațiilor lui Cernan. care a

ore în Cos-petrecut peste două
mos, zburînd alături de navă, cos
tumul cu care era echipat 
să treacă razele Soarelui, 
cînd o căldură care l-a 
dat. Aparatele dozimetrice 
surare a radiației, arată 
A.P., au -rămas la zero.

a lăsat 
provo- 

incomo 
de mă- 
agenția

RAVAGIILE CICLONULUI „ALMA"
NEW YORK 9 (Agerpres). — In 

deplasarea sa spre nord, ciclonul . 
„Alma", format în urmă cu cîteva 
zile pe coastele Nicaraguei, a atins 
miercuri seara coastele Floridei 
(S.U.A.). Stațiile meteorologice a- 
mericane au anunțat că viteza ci
clonului atinge pînă la 188 km pe 
oră. Primele localități de pe coas-

tele Floridei care au fost afectate 
de ciclon sînt Naples, fortul Myers 
și Tampa Bay unde acoperișurile 
mai multor case au fost smulse de 
vînt. Două avioane aflate la sol 
au fost distruse. Autoritățile au 
evacuat, în cadrul măsurilor pre
ventive, peste 10 000 de persoane 
din localitățile amintite.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 58. Tel. interurban 322, automat 269.

statului-Mississippi), li s-au alăturat 
în drumul dintre Memphis și Ma- 
rotonino peste 400 de militanți pen
tru drepturi civile. Manifestația s-a 
desfășurat, potrivit agențiilor ame
ricane de presă, 
jore.

Se anunță, pe 
studentul James
miercuri din spitalul de la Memp
his unde a fost internat după aten
tatul comis asupra lui de rasistul 
Aubrey James Norvell, și a sosit 
în aceeași zi la New York. El a de
clarat ziariștilor, la ieșirea din spi
tal, că intenționează să-și reia mar
șul după ce se va face bine.

Procurorul din Hernando (statul . 
Mississippi) a anunțat că judecarea 
lui Norvell a fost stabilită pentru 
luna noiembrie a.c. și că el va cere 
la acest proces pedeapsa maximă 
— 10 ani închisoare. Dar pînă atunci 
mai este încă destul timp pentru 
ca rasiștii să intervină în favoa
rea confratelui lor.

După sesiunea N.A.T.O..

Decîarațiile 
lui Couve de Murvillgn

PARIS 9 (Agerpres). — Comen- 
tînd rezultatele recentei sesiuni a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
la postul de radio „Europa-1", mi
nistrul de externe al Franței, Couve 
de Murville, a relevat că la Bru
xelles „n-a fost vorba decît de 
probleme de procedură, adică de a 
se fixa cum vor fi organizate dez
baterile viitoare. Dar, a adăugat 
imediat Couve de Murville, în spa
tele acestor probleme de procedură 
au apărut problemele de 
alte cuvinte problema de 
dacă viitoarea structură a 
va fi sau nu identică cu
trecut. Nu este nevoie să mai subli
niez că în ceea ce ne privește nu 
vom admite să ne reîntoarcem la 
ceea ce a fost, adică la sistemul 

' de integrare sau la ceea ce pre
supune acesta, și anume angajarea 
automată a trupelor franceze la ini
țiativa comandamentului interaliat".

fond, cu 
a se ști 
NA.T.O. 
cea din

+ NEW YORK. — Aviatoarea engleză Sheila Scott, care 
in prezent întreprinde, cu ajutorul unui avion monomotpr, 
o călătorie in jurul lumii, a sosit joi la Canion Island, în 
S.U.A.. Ea urmărește prin acest zbor să devină prima avia
toare engleză care a efectuat înconjurul globului.

+ SOFIA. — Agenția B.T.A. informează că joi a părăsi’ 
Sofia indreptindu-se spre Stockholm, Ivan Budinov, minis
trul comerțului exterior al R. P. Bulgaria. Ivan Budinov va 
tace o vizită in Suedia la invitația lui Gunnar Lange, m 
nistrul comerțului și al industriei.

TANANARIVE. — Continuindu-și vizita printr-o se 
lie de țări africane, primul ministru al Izraelului, Levi 
Eshkol, a sosit joi dimineața în Republica Malgașă.

+ ROMA. — Antonio Farina, tînărul căruia i s-a greiat 
un rinichi de cimpanzeu, a murit miercuri in urma unei com
plicații survenite in sistemul cardio-vascular. Specialiștii au 
declarat că, la 31 de zile după operație, rinichiul continua să 
iuncționeze normal.
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