
Proletari din toate țările, unițl-vltr
I RI Hunedoara-Deva I
I I I —_  Л.

Regională

I KN
1 4<
I eagul roșu Anul XV 

XX Nr. 4209

I

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

Vineri
26 aprilie 

1963

4 pag. 20 bani

în

Respectarea legislației muncii, 
întărirea disciplinei socialiste 

producție—în atenția sindicatelor 
ca urmare a neasigurării condi
țiilor realizării ritmice a .sarcinilor 
de plan, prin măsuri tehnico-orga- 
nizatorice eficiente, să lucre- 

în
tămînal.

In întâmpinarea, zilei de fl

Mai
Și
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Brichete peste plan
Colectivul preparației din Petrila 

desfășoară o entuziastă întrecere 
pentru a întîmpina ziua de 1 
cu angajamentele îndeplinite 
depășite.

Muncind cu multă hărnicie,
lectivul sectorului prelucrare, con
dus de inginerul Breazu Cornel, a 
dat în perioada 1—20 aprilie, 1000 
tone de brichete peste sarcinile de 
plan. Pe lîngă depășirea cantitati
vă a sarcinilor de plan, muncitorii 
de aici au acordat o mare atenție 
reducerii prețului de cost al bri
chetelor precum și îmbunătățirii 
calității lor. Astfel, consumul spe
cific de energie electrică a fost 
redus cu 0,40 kW pe tona de bri
chete. Cele mai frumoase realizări 
în producție au fost dobîndite de 
schimburile conduse de maiștrii 
Molnar Ilie, Kovacs Anton de la 
brichetaj, Stoica Petru și Bubela 
Ioan de la uscătorie, Benkovics Io
sif de la stoc, precum și brigăzile 
de întreținere în fruntea cărora se 
află meseriași pricepuți ca Szed- 
lacsek Eugen, Lorincz Hendrie și 
alții.

1

îndelungată, 
Natura 
de pri- 
al în- 

____  „ „ C.F.I.
tiutiua au цСііщдам- 
f-ni de muncă voluntară pentru 
ciirătirea viaductului pe unde trec 
vagoanele cu cărbunele extras de 
minerii loneni, spre preparația Pe
trila. Zis și făcut. In 
aprilie, 32 de muncitori 
Lonea au luat parte Ia 
curățire a viaductului.
tă muncă voluntară s-au obținut 
două rezultate. S-a făcut o cură
țenie exemplară pe viaduct și s-au 
recuperat totodată 35 tone cărbune.

In această muncă patriotică, or
ganizată în cinstea zilei de 1 Mai, 
s-au 
Rusu, 
loan, 
ghe,

BERCEA IOAN
corespondent
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[irbne rmnerat 
prin mantă voluntară

După o așteptare
au sosit și zilele frumoase, 
a început să îmbrace haine 
măvară. In acest anotimp 
lipirilor, muncitorii de la

ziua de 21 
de la C.F.I. 
acțiunea de 
Prin aceas-

Minerii unui schimb din brigada condusă de tovarășul Oprea Ni- 
colae de la mina Lupeni s-au oprit, pentru cîteva clipe, în fața gra
ficului întrecerii. Ei deschid un suitor pe stratul 8—9, pregătind dru
mul marilor frontale spre bogăția cărbunelui. Față de 0,60 m. înain
tare pe șut cît are programat, schimbul realizează 
glindește aceste realizări pe care minerii brigăzii 
sporească în întîmpinarea zilei de; 1 Mai.

Localitățile Văii Jiului iși 
înfâț sarea 

vwwwvw vwwwvw
g „Luna curățeniei" se apropie S 
jjde sfîrșrt. Prin participarea en-Ș 
entuziastă a cetățenilor din ValeaȘ 
Șjiului la înfrumusețarea și buncitp 
^gospodărire a străzilor și noilor** 
jartiere din localitățile noastreȘ 

cu succes . obfec,-^
CUie.e' stabilite' în chemarea lan-& 
Șsaiă de Comitetul executiv 
^Sfatului popular al orașului 
Ștroșani pentru a întîmpina 
Sbătoarea de 1 Mai cu noi : 
?cese în înfrumusețarea Văii 
$îui.
^ІЛЛЛЛЛЛЛЛ

1 m. Graficul 
sînt hotărîți să

schimbă

o- 
le

a.'Ș 
Pe-S 

săr-ă
suc-
Jiu-

ncile cartiers 
de zone verzi, 
1 000 puieți de arbori și arbuști , 
ornamentali. Valoarea lucrărilor бду- 
cutate se ridică Ia 15'000 lei.

Prin munca entuziastă a miilor 
de cetățeni, Luperiiul, această ve
che așezare minieră, devine mereu 
măF tînăr ă, maf 'frumoâsă. In fmn- 
tea acțiunilor de înfrumusețare a 
orașului s-au situat deputății Cris-' 
tea Aron, Utto Ludovic, Alexandru 
Constantin, Velsscu Dumitru, Ha- 
gău Vasile și alții.

pentru amenajarea 
au plantat aproap з

evidențiat 
Marian 
Grunța 
Vărgatu

tovarășii Grecea 
Gheorghe, Moldovan 
Miron, Preda Gheor- 
loan și Preda loan.

PETRU GĂINĂ 
corespondent
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de participanți la 
ce au fost între- 
„I-unii curățeniei ' 
au efectuat 5 000

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

De la începutul lunii — 
5 000 ore muncă patriotică

Cei peste 2 000 
acțiunile obștești 
prinse în cadrul 
în orașul Lupeni,
ore de muncă patriotică. Ei au eva
cuat 540 tone de gunoi menajer 
de pe străzi și cartiere, au transpor
tat 26 tone de pămînt fertil în

Cele mai mari biblioteci

In frunte cu deputății
Noul cartier Livezeni din Pe

troșani îșî schimbă an de an înfă
țișarea. Cartierul se extinde mereu 
prin construcțiile de blocuri ce sa 
ridică neîncetat. Dar, alături de 
constructori o contribuție valoroasă 
la întinerirea continuă a cartierului 
o aduc cetățenii. Dovadă : realiză
rile obținute în înfrumusețarea car
tierului.

In cartierul Livezeni au fost plan
tat: pînă în prezent peste 200 pu- 
ieți de arbori, s-au încărcat de 
străzi și s-au transportat peste
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cele mai simple gesturi 
ei pătrund în universu. 
gîndirii umane, adunat 

cărților din rafturi. Ve-

In fiecare zi, cîteva milioane 
de oameni deschid ușile biblioteci
lor și o dată cu acest gest simplu, 
anal din 
cotidiene. 
Infinit al 
în filele
nind din febrilitatea străzii, fețele 
lor mai păstrează încă urmele 
preocupărilor de peste zi, dar, 
treptat, pe frunți se așterne liniș
tea unică, pe deplin destinsă, pe 
care numai bibliotecile o au. A- 
ceastă clipă, cind omul se așează 
la o masă și mîinile sale mîngîie 
prima filă a cărții iar ochii își cau
tă limpezirea pregătindu-se pentru 
o lungă filtrare a luminilor țîșnite 
din tipar, se repetă în fiecare zi, 
’te cîteva milioane de ori, în 
24 000 de biblioteci răspîndite prin 
orașele tării, prin sate, în umbra 
schelelor de pe șantiere în uzine 

au în școli, 1 600 din aceste bi
blioteci sînt ale Capitalei, iar din
tre ele sînt cîteva care, depășind 
granița de interes a celor ce le 
vizitează. merită cunoscute, ca u- 
nele din cele mai de seamă co
mori de cultură ale Bucureștiului 
și ale întregii țări.

V eche de aproape 
Biblioteca Academiei 
ne a devenit în 1901 
tru de documentare

100 de ani, 
R. P. Romî- 
primul ceri- 

și informare

științifică a cercetătorilor din Bu
curești. în 1946, ea numără doar 
780 000 volume. Astăzi, zestrea sa 
este de peste cinci ori mai mare, 
alimentind zeci de biblioteci ale 
filialelor din Iași, Cluj, Timișoara 
Și Tg. Mureș ale Academiei R.P. 
Romîne, ca și pe cele ale institu
telor de cercetări. Totodată, Bi
blioteca Academiei R‘:P. Romîne 
întreține relații de schimb cu 
5 000 de instituții din 90 de țări.

Pe lingă bogatul său fond de 
cârti și publicații, această inștitu- 
lie culturală oferă cercetătorilor 
un vast material documentar, gru
pat în trei cabinete : de.manuscri
se, documente istorice, scrisori ale 
personalităților proeminente și 
cărți rare ; de stampe, gravuri, fo- 
togafii, partituri și hărți; de nu
mismatică, cuprinzind monede, me- 
dalii, sigilii. In cabinetul manu
scriselor și cărților rare se găsesc 
printre altele operele princeps, 
ale marelui căriurar romîn Dimi- 
trie Cantemir, și edițiile prime ale 
clasicilor literaturii romîne, iar 
intre cărțile rare străine — Croni
ca de la NUrenberg, tipărită de H. 
Schedel (1493), Divina Commedia 
a lui Dante (1497), cu numeroase 
xilogravuri, Sonetele lui Petrarca
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VASILE TEODOR
instructor al secției organizatorice 

a Sfatului popular al orașului 
Petroșani

(Continuare în pag. 3-a)

Plenara Consiliului local al sin- 
. dicatelor din Valea jiului,' care a 

avut loc recent, a iost consacrată 
analizării activității desiășurate de 
comitetele sindicatelor, și sub. în- ze 
drumarea lor: de consiliile de ■ ju- 

I decată și comisiile pentru soluțio
narea; litigiilor de muncă, pentru 
respectarea legislației muncii , și a 
disciplinei socialiste în producție. 
La lucrările plenarei C.L.S. aii 
participat președinți ai comitetelor 
sindicatelor de Ia minele și între
prinderile Văii Jiului, conducători 
de întreprinderi, președinții consi
liilor de judecată și ai comisiilor 
pentru rezolvarea litigiilor de mun
că, șefii serviciilor de personal din 
unități. La plenară au participat, 
de asemenea, tov. Ghioancă Vic
tor, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani; Szuder 
Wiliam, director general al C.C.V.J. 
și alți tovarăși.

Referatul prezentat de către to
varășul Momeu Samoilă, președin
tele C.L.S. în fața plenarei a con
stituit o amplă analiză a muncii 
desfășurate de sindicatele, minelor 
și întreprinderilor Văii Jiului, - de 
consiliile de judecată și comisiile 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă în vederea respectării le
gislației muncii, întărirea discipli
nei în producție, dezvoltării atitu
dinii noi față de proprietatea ob
ștească, ridicării conștiinței socia
liste a maselor.

La îmbunătățirea muncii in acest 
important domeniu a contribuit 
faptul că Consiliul local a instruit 
întregul activ al sindicatelor și or
ganele jurisdicționale asupra mo
dului în care trebuie să vegheze 
la aplicarea de cătie conducerile 
întreprinderilor și instituțiilor a 
prevederilor legale privind timpul 
de muncă și odihnă, munca,tineri
lor și femeilor, respectarea dreptu
rilor oamenilor muncii, de a com
bate orice1', încălcare a podului. 
muncii și a normelor privitoare Ia 
condițiile de muncă și de viață ale 
salariaților. Instructajele făcute atît 
în _cursul anului trecut, cit șl în' 
primul trimestru, al acestui an, au 
conținut îndrumări practice în ve
derea aplicării concrete a legisla
ției muncii, precum și pentru creș
terea răspunderii colectivelor mi
nelor și întreprinderilor in înde
plinirea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor de întrecere, întări
rea disciplinei în muncă. Comisia 
de protecție a muncii și legislație 
de pe lingă C.L.S. a contribuit in 
mare măsură la întărirea preocupă
rii sindicatelor pentru respectarea 
legislației, .la intensificarea și ridi
carea nivelului activității comisii
lor de soluționare a litigiilor de 
muncă și a consiliilor de judecată. 
Aceasta a dus la întărirea preocu
pării pentru respectarea dispozi- 
țiunilor legale privind stabilirea 
răspunderii materiale a angajați- 
lor șl întreprinderilor, acordarea 
concediilor de odihnă, calcularea 
drepturilor bănești ale salariaților.

In plenară aU fost combătute u- 
nele tendințe de nerespectare a 
normelor stabilite prin legislația 
muncii. La mina Lupeni, de exem
plu, s-a îngăduit ca unele brigăzi,

eficiente, să
zilele de repaus șSăp- 
Sînt cazuri > cîrid janu- 

mitor muncitori și ’ maiștri chemați 
să rezolve lucrări speciale în zi
lele de repaus, nu li se acordă o 
altă zi de repaus în cursul săptă. 
mînii. Comitetele sindicatelor, tre
buie să insiste pentru respectarea 
riguroasă a duratei zilei de intfncă, 
deoarece aceste încălcări* duc pe 
de o parte la’ intensificarea efor
tului fizic al muncitorilor,' iar pe 
de altă parte — așa cum s-au pe
trecut lucrurile' Ia '■ mina Lupeni — 
diminuează productivitatea muncii. 
De aceea trebuie combătută atitu
dinea dăunătoare a unor cadre -teh
nice care nesocotesc normele le
gale privind repausul : săptămînal. 
In plenară a fost' relatat un cal 
petrecut la mina Petrila; In ziua 
de 15 martie a. c. la această mină 
au fost comandați pentru ■ ziua de 
17 martie — zi de repaus — un 
număr prea mare de muncitori spre 
a efectua diferite lucrări. Comite
tul sindicatului n-a fost de acord 
cu acest număr Și № loc să la mă
riri de reducere a numărului - de 
muncitori chemați să lucreze în 
ziua de repaus, inginerul șeî ad
junct al minei, tov. Simota Dumi
tru, a spus că va da ordin ca or
ganele C.L.S. să nu fie lăsate să 
intre în mină pentru control. Cum 
se pot oare împăca asemenea 
tudini, asemenea mentalități 
funcția pe care acest tovarăș o 
ține într-o unitate socialistă ?

In plenară s-a subliniat că 
unele cadre tehnice există tendin
ța de a recurge la nerespectarea 
repausului săptămînal pentru a-și 
acoperi lipsurile în . organizarea 
procesului de producție. sci a» 
pțacțică est® dăunătoare șț_. dato
rită ilptulul că-i jîpsejte 
muncitori care nU • benefitfijijujjfo 
repausul săptâinîhnî. de posibilita
tea de a participa la . activitatea 
cuitural-educativșL . •

Pe altă parte,, așa gum au 
silMinl» măi «uiți «Itaffînri, intre 
care -tov. Szuder. Wiliam și alții, 
comitetele sindicatelor nu ,se ocu
pă în măsură suficientă, de mobi
lizarea tuturor minerilor, și mun
citorilor la folosirea - din . plin a 
timpului de lucru pentru ca sar
cinile de plan, angajamentele de 
întrecere să. fie îndeplinite peste 
tot ritmic, in opt ore de muncă. 
Trebuie folosite din . plin formele 
obștești de influențare in direcția 
întăririi disciplinei , în producție, 
creșterii răspunderii față de reali
zarea sarcinilor de plan. Atunci 
cind anumiți salariați se fac vino- 
vați de abateri de. la disciplină, de 
încălcare a regulamentelor, de or
dine interioară, de nerespectare a 
normelor de tehnica securității sau 
de alte fapte, trebuie aduși în fața 
consiliilor de judecată, ceea ce va 
contribui la crearea ицеіп puternice 
opinii de masă împotriva acestor 
manifestări. -

Toată atenția trebuie, de aseme-

ati
ca 

de-

la

(Continuare ii> pag. 3-a)

■■ Minerii din brigada lui Dogaru Sebastian din sectorul XI investiții al minei Petrila se evidențiază 
cu regularitate în ce privește realizarea, planului de producție. In luna trecută ei și-au depășit cu 15 
Ia sută sarcinile de plan, iar pe aprilie și-au îndeplinit încă de pe acum angajamentul luat în einstoa 
zilei de 1 Mai. .
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La I.M.P.: Pregătiri pentru sesiunea de examene Unde greșesc părinții

In sprijinul studenților
Bagajul de cunoștințe este cu 

atît mai mare, iar problemele stu
diate sînt cu atît mai bine înțe
lese de către fiecare student, cu 
eît munca depusă în timpul anului 
a fost mai ritmieă și mai perse
verentă.

Atît ritmicitatea cît și perseve
rența în munca studenților au con
stituit pentru Asociația studenților 
din Institutul de mine, principalele 
probleme către care și-a îndreptat 
atenția pe parcursul întregului an 
de studiu. Pentru buna pregătire a 
studenților pentru sesiunea de e- 
xamene din iunie sînt organizate 
ore de meditații pentru anii 
11 și ore de consultații pentru 
Ill, IV și V unde studenții își 
la punct noțiunile mai puțin
re, își aprofundează cunoștințele 
primite prin studierea bibliografiei 
în domeniul respectiv.

Asociația studenților din Insti
tutul de mine organizează începînd 
din 6 mai ședințe profesionale la 
care vor participa și cadrele di
dactice, ședințe în care va fi ana
lizat stadiul de pregătire al gru
pelor de studenți în vederea se
siunii de examene, cît și 
remediere a eventualelor 
ce se vor constata.

Tot în vederea bunei
de examene, corni-

—------- ©

cu 
face o 
studiu, 

și pen- 
de în-

I și 
anii 
pun 
ela-

In

căile de
lipsuri

sia profesională din cadrul Aso
ciației studenților împreună 
conducerea institutului vor 
planificare a sălilor de 
pentru a evita aglomerările 
tru a crea condiții optime 
vățătură.

In aeelași scop, vom organiza 
studiul și la bibliotecă, oare în pe
rioada următoare va avea un pro
gram speoial de funcționare, iar 
accesul în sălile institutului va fi 
permis pînă seara tîrziu dînd ast
fel posibilitatea fiecărui student 
de a se pregăti bine pentru sesiu
nea de examene.

Popularizarea rezultatelor
timpul sesiunii se va face pe un 
panou cu grafice, unde după fie
care examen va fi trecută situa
ția grupei la examene, panou care 
va fi astfel supus discuției gene
rale în masa studenților.

Măsurile luate pentru buna pre
gătire a sesiunii de examene nu se 
termină aici. Conducerea institu
tului nostru, organizația U.T.M. și 
Asociația studenților duo o muncă 
perseverentă de la student la stu
dent creînd premizele necesare 
nei sesiuni reușite.

u-

rări a sesiunii
desfășu-

asist, ing. CORNEL HIRIAN 
șeful comisiei profesionale 
din Asociația studenților

Interviu : „Mă pregătesc temeinic 
pentru sesiunea de exameneii

tov. Ca- 
întrebări 
eum se 
sesiune, 

pregătiți

Vreau să

Studentul Catargiu Eremia din 
anul V mine grupa 1105 este cu
noscut la I.M.P. ca unul din stu
denții fruntași la învățătură și in 
munca obștească. Venit cu stțiva 
ani în urmă din producție, de Ia 
mina Ghelar, unde a lucrat ca 
tehnician minier, studentul Catar
giu Eremia s-a remareat încă de 
la început prin sîrguință și con
știinciozitate în pregătirea sa de 
zi cu zi. De altfel, bursa republi- 
eană pe care a obținut-o pentru 
merite la. învățătură și activitate 
obștească, arată hărnicia studentu
lui Catargiu Eremia. De aceea în 
legătură cu apropiata sesiune de 
examene, ne-am adresat 
targiu Eremia cu cîteva 
pentru a împărtăși felul 
pregătește pentru . această

ÎNTREBARE: Cura vă
pentru sesiunea de examene din 
iunie ?

RĂSPUNS: PInă la sesiunea de 
examene ne-a mai rămas un timp 
relativ scurt. De aceea această 
perioadă o voi folosi ca o repe
tiție generală. Ar fi greșit totuși 
să spun că am lăsat tot greul pe 
această perioadă. Pot spune că am 
început să mă pregătesc pentru a- 
ceastă sesiune chiar din prima zi 
a anului universitar,
spun că am învățat in continuu, 
zilnic tot ce ni s-a predat. Acolo 
unde Intîmpinam vreo greutate, 
am cerut sprijinul cadrelor noas
tre didactice. Timpul rămas, pînă 
la sesiune, îl voi folosi pentru a 
revedea încă odată principalele 
probleme predate la curs, să elu
cidez eventualele chestiuni necla
re, rămînînd ca în sesiune, în 
timpul afectat pregătirii examene
lor, să fac numai fixarea materiei, 
in acest scop folosesc atît con
sultațiile fixate la fiecare disci
plină în parte ctt și materialul 
bibliografic indicat.

In pregătirea mea de zi cu zi 
am insistat asupra înțelegerii pro* 
blemelor predate. De fapt cei aind 
ani de producție prestați la E. Nb 
Ghelar ca tehnician minier m-au 
învățat că rezolvarea complexelor 
probleme ce se ivese în producție 
depinde de bagajul de cunoștințe 
al conducătorului respectiv, bagaj 
care se capătă printr-o muncă a- 
slduă, perseverentă, de zl cu zi. 
De aceea am căutat să acumulez 
cunoștințe cît mal profunde în ceî 
cinci ani de institut.

INTREBARE: Aveți de susținut 
două proiecte de an. Cum stați$i 

cu pergătfreâ? lor ?
RĂSPUNS: Am avut 

iecte, dar proiectul la 
minier l-am susținut la 
Acum mi-a mai rămas 
și cel mai greu, adică 
țări miniere. Acesta 
predau la 15 mai. Dar aproape că 
l-am terminat și pe acesta. Apre
cierea asistentei Gonteanu Zoe de 
la care am primit și la primul 
proiect un ajutor substanțial este 
că și cel de-al doilea corespunde. 
In numele colegilor îi mulțumesc 
tovarășei Gonteanu pentru ajuto
rul susținut pe «are ni l-a acordat 
și continuă să-I acorde.

ÎNTREBARE: Ce notă ați obți
nut la primul proiect ?

RĂSPUNS: Zecel
La sfîrșitul 

urat studentului 
să obțină numai 
în sesiune cit și 
lea proiect.

două pro- 
transport 

30 martie, 
doar unul 
la exploa-

trebuie să-1

convorbirii,
Catargiu Eremia 

note de zece atît 
Ia cel de-al doi-

i-am
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Studenții anului III facultatea 
electromecanică, au obținut in 
sesiunea trecută rezultate bune 
ca urmare a muncii conștiincioa
se, perseverente de zi cu zi pe 
care au deslășurat-o cu toții. 
Studenți ca Păsculescu Mihai, 
Lungulescu Nicolae, Morărici N1- 
colae sint fruntași la Învățătură. 
La toate Cesiunile de plnă acum 
ei au obținut note 
te bune.

Priveam graficul 
trecute In dreptul 
sențele nemotivate, 
studentului Morărici Nicolae nici 
o absență. 1 
îndeaproape am aflat că el nu a 
absentat nici o dată in cei a- 
proape 3 ani de studenție. In 
rîndul nostru mai avem 
semenea studenți.

In sesiunea care se 
am hotărît cu toții să

bune și foar-
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in care erau 
fiecăruia ab- 

In dreptul 4 
______ ----------------- 4 
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mulți a- 4

r apropie, ț 
obținem ț 

rezultate cit mai bune pentru a | 
deveni un an integralist. In a- ‘ 

cest scop folosim pe scară mult 
mai largă experiențele de labo
rator, cerem mai mult sprijin 
cadrelor didactice sau colegilor 
noștri din anii mai mari.

O metodă eficace folosită do 
anul nostru este aceea a con
sultației seminar, unde pe capi
tole, se seminarizează materia 
predată la curs și se constată 
problemele rămase neînțelese 
pentru a se clarifica.

Student NICOLAE A IDE A 
anul III facultatea electromecanică 

I. M. P.
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La nivelul cerințelor
Anul III, secția preparare, se 

numără printre anii fruntași pe 
institut. Deși în. sesiunea de exa
mene din iarnă studenții anului 
III preparare au obținut media ge
nerală pe an de 8,36, acest lucru 
nu i-a făcut să se culce pe laurii 
victoriei. Din contră, în sesiunea 
care se apropie ei au hotărît să 
obțină rezultate și mai bune în pre
gătirea lor profesională, rezultate 
la nivelul cerințelor.

In acest scop, în 
lor de studiu s-au 
de într-ajutorare în 
ineluși toți studenții.

cadrul grupe* 
format grupe 
care au fost

Există o tendința nesănătoasă, 
frecventă în rîndul părinților car; 
pretind copiilor lor să le aducă 
acasă numai note mari. Ba mai 
mult, le fixează chiar un plafon, 
sub care n-au voie să coboare.

Socotind elevul după rezultatei? 
obținute în clasele elementare, pă
rintele pretinde ca „zecele" că
pătat în clasa a Vll-a la un obiect, 
trebuie să fie ceva obișnuit și tn 
clasa a X-a la același obiect. De 
îndată ce elevul „născut pentru 
nota zece" nu mai obține randa
mentul din anii anteriori se petrece 
„tragedia". Părinții încep să se la
menteze cînd copilul a luat nota 
nouă sau opt, socotesc că neapărat 
s-a comis o nedreptate și pornesc 
în căutarea vinovatului.

Astfel se trezesc deschiztnd ușa 
cancelariei, căutînd să distingă cu 
privirea înfățișarea viitorului ad
versar. Odată găsit începe dialo
gul (care, de multe ori, seamănă 
mai mult a monolog fiindcă vor
bește doar părintele) în timp ce 
profesorul în cauză țintuit de pri
virea oaspetelui, este silit să as
culte „argumentele" pe care aces
ta din urmă le aduce în sprijinul 
apărării copilului lezat. încerca
rea profesorului de a-i explica a- 
devărata stare de lucruri se sol
dează fără efect: părintele pleacă 
jignit in amorul său, convins că 
nu pot să existe argumente mai 
convingătoare decît ale sale.

Sînt alți părinți care descoperă 
în sufletul copilului o oarecare 
„sensibilitate" și fulgerător, ira
diind de fericire că au dezlegat 
nodul gordian al viitorului copiilor, 
socotesc că aceștia posedă aptitu
dini sau înclinații muzicale sau 
teatrale. Și prorocindu-i un viitor 
glorios în lumea muzicală sau tea
trală părintele decretează triumfă
tor : „Ai să te faci artist". La urmă 
îi amintește că trebuie să urmeze 
și liceul, fiindcă oricum puțină cui 
tură generală nu Strică. De pici în
colo „viitorul artist" știe ce are 
de făcut și mai știe că în plus 
trebuie să urmeze și... liceul.

Alți părinți, pentru a nu li se 
știrbi personalitatea, caută să ră- 
mînă în afară da orice vină, fixînd 
că singurii vinovați sînt, elevul și 
școala. Ei i-au dat îndrumări sis
tematice, dar se vede că au fost 
induși în eroare. Acești părinți 
conchid că este cazul „să repună 
cureaua în funcțiune" și trec na- 
întîrziat la acțiune. Cureaua sim
plifică sarcinile pedagogice, îl scu
tesc pe părinte de a închega o dis
cuție deschisă, bazată pe raportu
ri de egalitate și respect reciproc 

cauzele 
anormală, 
categoria

iarailiilor în care armonia conju
gală a fost zdrobită definitiv. Fa
milia s-a destrămat și în locul ce
lei vechi a fost reclădită alta nouă: 
De cele mai multe ori, copiii dip 
aceste familii se simt lipsiți de căl
dura părintească cu care erau o* 
bișnuiți, simt că sînl neglijați $i 
de асэеа se izolează, devin firi 
libere, cu pretenții că și-au clștiget 
c „experiență propria", pornind să 
cucerească viața pieptiș.

In loc d? concluzie să ne fie per
mis să ne adresăm tradiției...

Se spune că celebrul fabulist al 
antichității Esop, ieșise într-o zi să 
lucreze în grădina din fața casai. 
Un călător străin, în drum spre 
oraș, se

— Fii 
mai ani 
oraș ?

Esop măsurîndu-1 cu 
după o clipă de gîndire 

văzu mai departe de

opri și-I întrebă pe ESop ; 
bun, rogu-te, și spune-mi 
mult de mere pînă la

privirea, 
ii zise;

analizezeîn care să se
care au generat situația 

S-ar mai putea adăugaC. COTOȘPAN

Orele de laborator sînt așteptate întotdeauna cu plăcere de către studenți. Ele ajută la aprofun
darea cunoștințelor teoretice, la cu noașterea mai bine a diferitelor fenomene studiate.

IN CLIȘEU: Studenții anului II, grupa 1123 facultatea de mine, sub conducerea asistenților lo-
nescu Constantin și Fne Marin efectuînd lucrări în laboratorul de pe trogralie.

du-ta, și-și 
treabă.

Călătorul, 
o porni ia 
i se răspunse Ia întrebare. După ce 
sa îndepărtă puțin, se auzi strigat da 
glasul lui Esop.

— Hei, pînă la oraș mai sînt 
două ceasuri de drum.

■— Atunci de ce nu mi-ați spus 
de la început, răspunse călătorul

— Fiindcă n-am știut cît meigi 
de repede, încheie Esop.

Credem că pilda lui Esop se 
potrivește și pentru tema noastră. 
Părinții și uneori și. profesorii, uită 
ca în fiecare elev este întruchipa
tă o personalitate distinctă, că fie
care dintre ei își măsoară rezul- 

s-ar 
i se 
pașii 
lec- 
timp

neștiind ca să creadă, 
drum, supărat ci nu

tataie cu proprii săi pași, că 
face o greșeală de neiertat să 
pretindă unuia să meargă cu 
celuilalt. Unii elevi îndată o 
ție consacrîndu-i mai mult
de pregătire, alții învață ac;e&~’. 
lecție într-un timp foarte scu.it, 
iar alții și-o însușesc chiar din cla
să. Nu înseamnă că nsglijind aceste 
laturi esențiale comitem o greșea
lă?

Firește că problema nu trebuie 
înț aleasă îngust. Cu ajutorul pro
fesorilor, al elevilor buni și al 
organizației U.T.M. se poate ca ele
vul respectiv să-și modulez; „pa
șii" dar nicidecum lucrurile nu tre
buie forțate. Cu 
părinții și nici 
dreptul s-o facă, 
obțin ifecte cu

atît mai mult nici 
profesorii nu au 
In caz contrar, sa 

totul negative.
prof. NICOLAE CHERCIU 

directorul școlii medii Lonea

I
1 ia Cimpu
} dorință a
5 г ________
( ii Îndeplinită deoarece

înființarea unei școli de 8 ani 
i lui Neag, este o veche 
a locuitorilor acestei co

mune. Anul acesta dorința lor va 
: înoepînd

din toamnă și aici va funcționa o 
școală de 8 ani, iar cei peste 30 
de elevi Care tn prezent frecven
tează cursurile claselor V—Vii la 
Uncani, nu vor mai avea de stră- 
bătut drumul de la Cimpu lui

<: ■
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Pentru eievii 
din Cîmpu iui Neag
Neag plna ia Uricani. Sătenii din ! 
Cimpu lui Neag au primit această ' 
veste cu mare bucurie. De aceea, ' 
într-una din duminicile trecute cind { 
Învățătorul Bîcoi Alexandru, direc- !' 
torul școlii din comună, a anunțai jț 
că se va (ine o ședință cu părinții î 
in legătură cu construirea a tncă < 
iouă săli de clasă, ei au venit cu $ 
toții, luind o șerie de măsuri. Ast- - 
iei, părinții elevilor s-au angajat r 
sd confecționeze 30 000 bucăți că
rămidă, să ardă piatra pentru ab
ținerea а в ООО kg. de var.

De asemenea,
Ioan, Manoiiescu
Ion, Oprea V ostie și alții s-au an
gajat ca in cei mai scuit timp voi 
aduce іетпе, piatră și nisip.

Cu sprijinul părinților cele dopd 
soli de clasă Își vor primi oașpețit 
ia 15 septembrie 1963.

cetățenii Grecu 
Simian, Sodea

г
5>



LoealîUțiie Văii Jiului 
își schimbă înfățișarea 

(Urmate din pag. l-a)

tone de viituri, s-au reamena- 
jat și s-au extins spațiile verzi 
pe sute de metri pătrați, Îndeosebi 
în jurul blocurilor mici. Toate 
acestea sînt rodul acțiunilor pa
triotice întreprinse de cetățenii 
cartierului, la care au participat 
aproape 1 400 de oameni, în frun
te -:u deputății Cîmpianu Maria, 
Taller Ludovic, Arhip Maria, Mă- 
răscu Virgilia, Costea Iosif.

Importante acțiuni obștești au în
treprins Ia îndemnul deputaților 
pentru înfrumusețarea orașului si 
cetățenii din străzile Cuza Vodă 
și Constructorul.

De la începutul lunii aprilie ce
tățenii din Petroșani au prestat pes
te ? 600 ore de muncă voluntară 
și au executat diferite lucrări cu 
caracter gospodăresc a căror 
loare se ridică la 44 000 lei.

va-

(Urmare din pag. l-a)

Respectarea legislației muncii, 
întărirea disciplinei socialiste 

în producție

I

în atenția sindicatelor

Pentru înfrumusețarea 
cartierului

In cadrul adunării populare care 
a avut loc la începutul lunii aprilie 
cetățenii din cartierul 8 Martie din 
Petrila și-au stabilit numeroase o- 
biective pentțu înfrumusețarea car
tierului lor. Comitetele de cetă- 
țehi și deputați au desfășurat o 
largă muncă organizatorică pentru 
mobilizarea cetățenilor la realizarea 
obiectivelor propuse în vederea 
înfrumusețării cartierului. In cartie
rul 8 Martie au fost efectuate pi
ni acutn peste 150 ore de muncă 
patriotică la curățirea șanțurilor și 
rigolelor, la refacerea și extinderea 
zonei verzi. In mobilizarea cetă
țenilor la acțiunile gospodărești 
s-au evidențiat îndeosebi deputății 
Vinga Maria și Rozsa Rudolf.

Entuziaste acțiuni de înfrumuse
țare s-au desfășurat zilele trecute 
9Î pe străzile 6 August, 7 Noiem
brie și Mihail Eminescu, acțiuni car» 
au fost inițiate de deputății Șmi- 
da Iosif, Moldovan Paraschiva ș!. 
finache Nicolae.

In Livezeni, pe locul unde odinioară era improvizat un teren de 
toamna anului trecut au început să se înalțe zidurile unei 
produse lactate.
pe șeful de echipă Popeseu Gheorghe explicînd dulgherului 
Nioolae înălțimea la care va trebui să așeze cofrajul pentru

sport, în
fabrici de

Iată-1 
Vulpeanu 
turnarea betonului, la corpul principal al căldUii.

------------ 0-------------

te ale маііШіівг du ікііиі de ршШаііе
In întîmpinarea zilei de 1 Mai, 

lucrătorii de la întreprinderea de 
panificație I.I.S. „Jiul" Petroșani 
se străduiesc să muneească tot mai 
bine, să producă pline multă și de 
bună calitate. Astfel, ca urmare a 
aplicării măsurilor tehnico-organi- 
zatorice prevăzute în planul pe a- 
nul 1963, sectorul de panificație 
din Valea Jiului înregistrează nu
meroase succese. Una din realiză
rile de seamă este îmbunătățirea 
calității produselor, indice care în 
primul trimestru al anului 1963 a 
fost realizat lună de lună. Astfel, 
față de 25,5 puncte realizate In ia
nuarie, pe lunile februarie și mar
tie se înregistrează o creștere pro
gresivă de 26,2 și, respectiv, 27,2 
puncte la Calitate. Concomitent cu 
aceasta și varietatea sortimentelor

a erescut față de aceeași perioadă 
a anului treeut cu 15 — de la 34 
Ia 49 sortimente. De exemplu, nu
mai Ia produse de franzelărie sor
timentul a crescut cu 13.

însemnate succese au fost obți
nute și pe linia îmbunătățirii in
dicelui de productivitate a muncii 
unde s-a înregistrat o creștere de 
43,5 la sută. Ca urmare, valoarea 
producției globale a crescut cu 
43,4 la sută livrîndu-se către popu
lație cu 1 450 000 kg. piine mai 
multă decît in același trimestru al 
anului trecut, din care numai 
ne intermediară peste 860 000 
Aceste rezultate se datoresc, in 
mul rlnd, aplicării metodelor
intate popularizate prin concursul 
pe țară „Pentru plinea de 
bună calitate", metode ce 
la o 
cil. 
nul 
măr
numărul cursanților se ridică 
peste 30, iar 10 
urmează școlile 
maiștri

Lucrătorii din
flcație al I.I.S. „Jiul" vor lupta și 
pe viitor cu hotărîre pentru lichi
darea lipsurilor în munca lor.

Muncitorii unităților noastre, 
sub îndrumarea organizației
partid, sînt hotărîți să obțină noi 
succese pe linia îmbunătățim ea- 
lității produselor, contribuind -ast
fel la satisfacerea cerințelor me
reu creseînde ale populației din 
Valea Jiului.

PETRE HUREZEANU 
directorul I.I.S. „Jiul" Petroșani

1 1 - —

pîi- 
kg. 
pri- 
îns-

nea, acordata combaterii abuzuri
lor in aplicarea sancțiunilor. Nu 
în toate cazurile sancțiunile apli
cate sînt aduse la cunoștința celor 
în cauză. Cu mai multă hotărîre 
trebuie să apere sindicatele dreptu
rile saiariaților, atunci cînd unele 
cadre tehnico-adminlsiralive nu 
respectă întrutotul dispozițiile le
gale în aplicarea sancțiunilor, să 
ia poziție fermă față de asemenea 
fenomene negative izvorîte din 
necunoașterea normelor legislației 
muncii.

Plenara a. cerut corni tetelor sin
dicatelor să desfășoare o largă ac
țiune de masă pentru cunoașterea 
de către muncitori a legislației 
muncii, atrăgtnd în acest scop ofi
ciile juridice din întreprinderi, so
licitin'! sprijinul Asociației juriști
lor.

Trebuie insistat, de asemenea, 
pentru Întărirea continuă a disci
plinei In muncă, îndeosebi pentru 
folosirea din pUn a timpului pro
gramului de lucru și combaterea 
absențelor nemotivate. Absențele 
nemotivate, deși numărul lor a scă
zut mult față de anii trecuți, irî- 
nează încă în i 
muncă realizarea 
nilor de plan și 
de întrecere. Nu 
tărirea disciplinei 
iau măsuri împotriva 
lipsesc nemotivat de la lucru încă 
de la primele absențe, pentru a fi 
ajutați să se Îndrepte. E necesar 
să se insiste ca cel care absentea
ză nemottvat de la lucru să fie 
puși in discuția colectivelor în 
mijlocul cărora lucrează, fapt care 
are un puternic caracter educativ, 
contribuie la întărirea opiniei de 
masă față de abaterile de Ia disci
plină, Ia dezvoltarea atitudinii so-

unele locuri de 
i ritmică a Sarci- 

a angajamentelor 
contribuie ia în
făptui că nu se 

celor care

1
FOTBAL

cea mai 
au dus 
а тип- 
în a- 
un nu-

O

Liderei a trecut pe lfflgă victorie

mai bună organizare 
De pildă, dacă

1962 s-au calificat
de 17 tineri muncitori, acum

la 
salariați muncitori 

profesionale și dedin campionatul 
dintre echipele 
Victoria Călan 
atenția celor

Meciul restanță 
regional de fotbal 
Parîngul Lonea și 
a ținut încordată
pește 1000 de spectatori prezenți 
miercuri pe stadionul din Lonea. 
Liderul campionatului regional — 
Victoria Călan — a arătat, mai 
■Ies in repriza secundă a întîlni- 
rii, că poate oferi faze spectacu
loase, in viteză, cu schimburi de 
locuri și precizie în șuturi. Mărtu
rie — golul marcat în primul mi
nut de. joc din partea a doua a în- 
tflnirii de către Culenco, centrul 
Înaintaș al oaspeților, precum și 
numeroasele ocazii de a ridica 
scorul. Trebuie remarcat faptul că 
portarul lonean, Dima, prin inter
vențiile sale spectaculoase și si
gure, a salvat echipa sa de Ia o 
înfrîngere categorică pe teren pro
priu. Fotbaliștii din Călan, avînd 
în Voinescu un coordonator de 
bază atît în linia de apărare cît 
și în cea de atac, au știut să se 
descurce bine pe teren și 
deschideri lungi, pe extreme, 
creat panică Ia poarta echipei 
cale. Jurcă, Ujfalvi, Culenco, 
cearcă mereu poarta apărată
Dima și luptă din răsputeri pentru 
a majora scorul.

In ce privește echipa minerilor 
din Lonea și aceasta a jucat bine 
in prima parte a întîlnirii cînd, de 
sltfei, a deschis scorul prin Achim. 
Localnicii au beneficiat de cîteva 
cernere consecutive; dar 
nil a putut fi fructificat 
za impreciziei în șuturi 
lașilor. In minutele 2. 7,
sfnt pe cale de a înscrie, ei pă
trund eu mingea pînă în 
advers, dar șuturile lor 
lîngă bară. In minutul 19, Dan ra
tează copilărește de la numai un 
metru de la poartă In acest meci, 
înaintașii de la Parîngul au abu
zat de driblinguri inutile (la fel 
ca la Vulcan), au înghesuit jocul 
pe centru. In afară de a- 
ceasta. tripleta echipei locale a 
dșt numeroase fnipgi la adversar, 
ви a fost dofnbativă in momentele

hotăritoare cînd putea să înscrie. 
Dacă în minutul 32 de joc, Dan, 
centrul atacant al lonenilor, care 
se afla singur cu portarul era mai 
combativ, putea ușor să înscrie 
dar mingea șutată de el trece pe 
lingă bară. A fost cea mai mare 
ocazie de gol. In minutul următor 
de joc tot Dan este acela eare ra
tează. Nici șuturile lui Petcu și 
Ѳпіві nu au putut fi fructificate 
tot din cauza impreciziei. Meatul 
s-a terminat la egalitate 1—1.

Z. ȘUȘTAC

sectorul de pani-

de

Ipretlerl înbBcirrăîoare
, In secția tîmplărie din Petroșani 

apartinînd I.I.L. „6 August" de cu- 
rînd au fost recepționate 18 garni
turi de mobilă de bucătărie care 
au fost executate da către bri
găzile conduse da Popa Petru, Biro 
Iosif și Szabo Iosif. Controlul da 
calitate efectuat de I.C.R.M. Timi
șoara s-a declarat mulțumit de ca
litatea mobilei de bucătărie exe
cutată de către brigada condusă de 
comunistul Popa Petru. De aseme- 
nea, tot cu „foarte bina" au fost 
apreciate la recepție și cele 12 ca- 
napele-pat tip „Cerpați" executate 
de brigada tîmplarului Biro Iosif.

cidlistO față de muncă.
Un rol important în ridicarea 

rolului opiniei maselor în respec
tarea legislației muncii, în întări
rea disciplinei In muncă îl au con
siliile de judecată. Comitetele sin
dicatelor au obligația de a îndruma 
consiliile de judecată în ce priveș
te completarea dosarelor, respec
tarea termenelor de judecată, lua*' 
rea de hotărîrl întemeiate bazate 
pe normele legale. In deosebi tre
buie ajutate să-și Îmbunătățească 
activitatea consiliile de judecată 
din cadrul șantierului T.C.M.G. Co* 
rotești, I.R.T.A. Petroșani și altele. 
Pentru îmbunătățirea activității 
comisiilor de judecată este deose
bit de utilă propunerea tăcută de 
tov. Maniu, procuror șef, privind 
organizarea instruirii comisiilor de 
judecată cu sprijinul Asociației 
juriștilor din localitate.

Se impune, de asemenea, luarea 
de măsuri atlt din partea sindica
telor, cit și a conducerilor admi
nistrative pentru îmbunătățirea ac
tivității comisiilor pentru soluțio
narea litigiilor de muncă, mai a- 
les în ce privește respectarea ter
menelor de soluționare a litigiilor, 
a formelor de procedură, comuni
carea hotăririlor în termenele le
gale. Pe de altă parte s-a subljniat 
datoria conducerilor administrative, 
sindicatelor de a desfășura o mun
că atentă, vie, concretă în rindul 
oamenilor muncii, pentru a solu
ționa cererile angajaților privind 
unele drepturi fără să se ajungă 
la comisiile de litigii.

Lucrările plenarei C.L.S., in în
cheierea cărora a luat cuvîntul to
varășul Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partM 
Petroșani, au constituit pentru ac
tivul sindicatelor, pentru conduce
rile întreprinderilor și instituțiilor 
un prilej de analiză temeinică a 
modului în care trebuie muncit 
pentru respectarea legislației mun
cii, întărirea disciplinei în produc
ție, creșterea rolului formelor ob
ștești în dezvoltarea conștiinței so
cialiste în rindtll maselor. Planul 
de măsuri adoptat de plenară con
stituie pentru sindicatele din Valea 
Jiului un program concret de îm
bogățire a muncii în acest impor
tant domeniu.
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CELE MAI MARI BIBLIOTECI
(Urmare din pag. l-a)

prin 
au 
lo- 
în- 
de

nici unul 
din cau-
a

8
înain- 

lonenii

careul 
trec pe

(1457), Livre d'Heures a iui tiar- 
doyn Germain, pe pergament, cu 
miniaturi și gravuri. Sînt aici și 
manuscrise slave cu texte muzicale 
din secolele ХѴЦ—XVIII, cronici 
rominești și vechi manuscrise în 
limba romînă, precum și autografe 
și, corespondență aparțini nd lui 
Voltaire, Lamartine, Hugo, Chate
aubriand, Zola, Romain Rolland, 
Al. Humboldt, Wagner, Strauss, 
Verdi. Puccini, Mendelssohn-Bart- 
hoidv, Bela Bartok, Stravinski, Ein
stein, L. Fabre, Maupassant, Tols
toi, Rabindranath Tagore și affnl 
Cabinetul de stampe, gravuri, de
sene, totografii posedă peste 50 006 
de. piese deosebit de valoroase, u- 
parțiriind clasicilor picturii romi- 
ncști, precum Și lucrări de Diirer, 
van Leyden, Rembrandt, De acroix, 
Renoir, ca și o colecție de desene 
italiene din secolele XVI—XVIII. 
Cabinetul de numismatica dispune de 
aproape Z00 000 de piese de mare 
vaioare istorică și artistică; dinari 
romani de, argint și ducați de aur 
venețieni descoperiți pe 
țârii noastre.

O alta mare bibliotecă 
reștiuitu este Biblioteca
Universitară. Creată cu mai bine de

70 de ani In urmă, ea a devenit în 
anii puteiii populare un lor de con
ducere al tuturor bibliotecilor din 
cadrul Universităjii bucureștene. 
Simpla comparație a două cifre este 
în măsură să ilustreze dezvoltarea 
sa. Astfel, față de cele 3 400 volu
me moștenite din perioada regi
mului burghezo-moșieresc, ea are 
astăzi un iond ce depășește 
1 00(1000 de volume și 3 000 de co
lecții periodice. Intre acestea, 
se ai,ă numeroase cursuri, manua
le și tratate originale, cit și lu- 
crăii în. limbile rusa, franceză, en
gleza, germană. Biblioteca Centrală 
Universitară întreține relații de 
schimb cu cca. 500 de instituții 
ciutura,e șt de învațămint din 50 
de țări. Pentru a satisface cerin
țele crescinde ale cititorilor săi, 
raport cu creșterea numărului 
studenți, in cadrul bibliotecii 
fost recent amenajate noi săli 
lectură și de împrumut.

Tînară ca existență, dar bogată 
p:m conpnutui ei, este Biblioteca 
Centrală de Stat, creată in 1956. 
Ea posedă . in prezent aproape 
4 000 000 volume, publicații, dis
curi, partituri. Numărul instituțiilor 
ca care a stabilit relații de schimb 
se ridică la cca. 1 000, din peste 
100 de țâri. Din bogatul său iond'

de cărți și publicații, Biblioteca 
Centrală de Stat a făcut donații 
prietenești pentru înzestrarea unor 
biblioteci din țări care se află în 
curs de dezvoltare. Organizată mul
tilateral, Biblioteca Centrală de 
Stat a devenit una din cele mai 
frecventate instituții culturale ale 
Capitalei Sălile sale de lectură, 
secția de împrumut, sălile de au
diții piuzicaie publice șl individua- 

bibliotcca pentru copii atrag 
numcios public. Printre rarită- 
bibiioîile ale acestei instituții 

numără o seamă de prețioase 
„Speculum historians''

— un lei de enciclopedie a Evu
lui Mediu — a ldi Vincent de Be
auvois, apărută la Veneția in 1494, 
„Cosmografia universală" a lui Șe-

îe, 
un 
tils 
se
incunabuie:

în baștiar, Munster, apărută ia Basel
de in 1572. Lucrare rară, recent achi-
au iiț'onată, care descrie revolteie ce
de au .avut ioc în. acea perioadă în

Ungaria, Transilvania, V alahia Și

teritoriul

a Виси- 
Ce nilaia

Maldova.
laici pe scurt trei dintre prind-. 

pa eie biblioteci uie Bucureștiului, 
care, laolaltă, concentrează peste 
9 milioane de volume, șl care sin
tetizează în filele acestor cărți co
mori aie gîndirii omenești.

ABA BARAȘ 
redactor Agerpres

ușoară cerută de 
Muzică populară 
Concert distrac- 
ușoară de Aurel 
Vorbește Mosco-

27 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dici lui, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9 00 Roza vlnturilor, 9,25 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 10,00 Muzică de estradă, 
11,05 Muzică din operele lui 
Haendt.l, 11,35 Muzică populară din 
țări sceialiste, 12,30 Soliști de mu
zică ușoară, 13,10 Muzică simfoni
că. 14,00 Muzică 
ascultători, 14,30 
din Banat, 15,00 
tiv, 16,00 Muzică 
Giroveanu, 16,15
va I 17,10 Arii și duete din ope- 
Tete, 18,21 Program muzical pen
tru fruntași în producție din in
dustrie și agricultură, 19,10 Muzică 
ușoară interpretată de formația Los 
Paraguayos, 19,30 Muzică de dans,
21.30 Ce e nou în librării, 21,40 
Melodii populare îndrăgite de as
cultători. PROGRAMUL II. 12,35 
Fragmente din opera „Wilhelm 
Tell" de Rossini, 13,40 Muzică u- 
șoară de compozitori sovietici,
14.30 Pagini orchestrale din mu
zica de estradă, 16,10 Muzică co
rală romînească, 17,00 Muzică de 
estradă, 18,05 Cîntă baritonul Pe
tre Stefănescu-Goangă, 18,20 Ac
tualitatea muzicală, 19,30 Pe teme 
internaționale, 19,40 .Seară de □- 
peretă". Retransmisia operetei 
„Paganini" de Franz Lehar.

----0

CINEMATOGRAF?
27 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Tinerii; AL. SAHIA,: Fugarul; PE- 
TRILA : Vîrsta de aur a comediei; 
ANINOASA : Celebrul 702; VUL
CAN : Cînd comedia era rege; ,U- 
RICANI: Absență îndelungată.
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Declarația Consiliului de solidaritate 
al țărilor Asiei și Africii

CAIRO 25 (Agerpres).
La 24 aprilie, secretariatul per

manent al Consiliului de solida
ritate al țărilor Asiei și Africii a
dat publicității o declarație în ca 
re cere traducerea în viață a re
zoluției Adunării Generale a O.N'.U. 
privitoare la acordarea indepen 
denței țărilor și popoarelor colo
niale. In declarație se spune că 
din prima zi a existentei O.N.U., 
popoarele din întreaga lume și-au 
pus mari speranțe în această or 
ganizație. Dar aceste speranțe nu 
s-au realizat din cauza împotrivi
rii forțelor imperialismului și co
lonialismului.

Secretariatul permanent declară 
că O.N'.U. trebuie sa unească toa 
te forțele progresiste în interesul 
dreptății și păcii în întreaga lume.

Secretariatul permanent cheamă

---------o---------

Situația din Iordania
AMMAN 25 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

Iordania continuă demonstrațiile 
împotriva regelui Hussein. La 
Nablus, unul din marile orașe ale 
Iordaniei, relatează agenția Asso
ciated Press, demonstranții au o- 
cupat centrala telefonică și alte 
centre de comunicații. înainte de 
a întrerupe legătura cu capitala 
țării, ei au transmis următorul me
saj : „Aici este Republica Iorda
nia".

La 25 aprilie poliția și armata 
au împrăștiat 2 000 de studenți din 
Amman care au demonstrat împo
triva regimului lui Hussein.

Trupe înarmate și vehicule blin-

------------ O------------

în legătură cu catastrofa
submarinului

WASHINGTON 25 (Agerpres).
Nave americane continuă cău

tarea epavei submarinului nuclear 
„Thresher" care a dispărut la 10 
aprilie în adîncurile Oceanului 
Atlantic avînd la bord 129 de per
soane. La 24 aprilie, Ia Washing
ton s-a anunțat că cercetările în 
vederea stabilirii- locului unde se 
află epava submarinului au tre
buit să fie întrerupte în ultimele 
două zile, deoarece regiunea în 
care se presupune că a avut loc 
catastrofa submarinului este bîn- 
tuită de o puternieă furtună.

După cum transmite agenția 
France Presse, navele , marinei a- 
mericane, care efectuează în pre
zent cercetările, în rîndurile că
rora se află și nava oceanografică 
„Atlantis II", au detectat pînă la 
12 anomalii ale reliefului subma 
rin, dintre care, șase merită un 
examen mai aprofundat, putînd as
cunde epava submarinului „Thre
sher". Nava oceanografică „Atlan
tis II" urmează să procedeze, după 
îmbunătățirea vremii, la luarea u- 
nor fotografii, cu ajutorul unor a- 
parate speciale, a acestor anomalii 
suspecte.

Intre timp, Ia baza navală Port
smouth (statul New Hampshire) 
continuă audierile comisiei de an • 
chetă asupra cauzelor catastrofei 
submarinului. Pînă acum au fost 
audiate aproximativ 20 de persoa
ne și au fost examinate diferite 
obiecte găsite în preajma locului 
unde, se bănuiește, eă s-a produs 
catastrofa. Agenția France Presse 
relatează că cea mai importantă 
dintre acestea este o piesă din 

material plastic folosită ca izolant 
al reactoarelor submarinului. Piesa 
prezintă urme de arsuri ceea ce, 
potrivit agenției, constituie pri
mele indicii aflate la dispoziția

O.N:U. să depună eforturi pentru 
a obține eliberarea patriotului con
gelez Gizenga, pentru a pune ca
păt manevrelor imperialiștilor în 
Congo și să evacueze trupele 
O.N.U. din Coreea de Sud. Secre
tariatul permanent cere restabili
rea drepturilor legitime ale Repu 
blicii Populare Chineze în O.N.U. 
și excluderea din această organi 
zatie a clicii ciankaișiste.

Organizația Națiunilor Unite, se 
spune în declarație, trebuie să 
depună eforturi pentru lichidarea 
bazelor militare de pe teritorii străi
ne. Ea trebuie să interzică produe- 
(ia, experimentarea și folosirea 
armei nucleare și să obțină distru
gerea stocurilor de asemenea arme. 
O.N.U. trebuie să fie apărătorul 
coexistentei pașnice, trebuie să fie 
o adevărată familie a națiunilor 
unite.

date continuă să patruleze la 
Amman și în alte localități. Pe 
aeroportul situat la 12 kilometri 
de Amman, anunță agenția France 
Presse, sînt concentrate un mare 
număr de blindate și alte vehicule 
militare gata de luptă. In capitala 
țării, la Ierusalim, Horon și alte 
localități restricțiile de circulație, 
ridicate temporar, au fost reintro
duse. Poliția continuă să opereze 
arestări. Numai în sectorul iorda
nian al Ierusalimului, relatează a- 
genția U.P.I., au fost arestate zi
lele acestea peste 100 de persoane, 
iar alte 30 au fost rănite în urma 
ciocnirilor care au avut Ioc.

„ Thresher
comisiei de anehetă privitoare Ia 
circumstanțele accidentului. Se bă
nuiește că pe bordul submarinului 
s-a produs o explozie în momen 
tul cînd „Thresher" încerca să 
iasă de urgență la suprafață.

— - -------
împotriva rațiunii și a intereselor popoarelor 

Generalul Power cere constituirea 
unui „stat major cosmic64...

NEW YORK 25 (Agerpres).
Generalul Thomas Power, co

mandantul aviației strategice a 
S.U.A., a cerut folosirea mai lar
gă de către Statele Unite a Cos
mosului în scopuri militare.

Luînd cuvîntul la 24 aprilie la 
Dallas, în cadrul unei conferințe 
pentru problemele zborurilor pilo
tate în Cosmos, generalul Power 
a cerut să se construiască în Cos
mos „un stat major zburător" pen
tru conducerea operațiunilor de

iar Teller preconizează explozii 
nucleare în Cosmos

NEW YORK 25 (Agerpres).
Edward Teller, supranumit „pă 

rintele bombei atomice", și-a ctș 
tigat pe merit „faima" de apologet 
înveterat al cursei înarmărilor șt 
războiului. EI se străduiește să 
demonstreze că războiul atomia nu 
ar fi chiar atît de îngrozitor și 
protestează atît împotriva înche
ierii unui aeord privind interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră cit - șl împotriva dezarmării ge
nerale. Acestui propovăduitor ze
los al războiului nu-i mal ajunge 
globul pămîntesc. El cere extinde-

Д.Ц.ІІ. ■' Rezoluția Consiliului de Securitate 
privind pllngerea Senegalului

NEW YORK 25 (Agerpres).
La 24 aprilie, Consiliul de Se

curitate al O.N.U. a adoptat în u- 
nanimitate proiectul de rezoluție 
prezentat de Maroc și Ghana în 
legătură cu plîngerea adresată de 
Republica Senegal împotriva vio 
larii frontierelor și spațiului său 
aerian de către aviația portugheză.

Rezoluția „dezaprobă incursiunile 
portugheze pe teritoriul Republicii 
Senegal" și „cere guvernului poi- 
tughez să ia toate măsurile pentru 
încetarea oricărei încălcări a su
veranității și integrității teritoriale 
a Senegalului".

Rezoluția cere, de asemenea, 
secretarului general U Thant sa 
urmărească în permanență evoluția 
evenimentelor din această regiune.

Reprezentantul Senegalului, A 
madou Cisse Dia, a mulțumit Con
siliului de Securitate pentru votul 
unanim acordat acestui proiect de 
rezoluție deși, după cum a spus 
el, această rezoluție „nu este su
ficient de categorică și concretă, 
așa cum ar fi trebuit să fie față 
de acțiunile agresive ale Portuga 
liei". Ea are totuși un caracter po
zitiv a precizat delegatul senega- 
lez, întrucît „recunoaște justețea 
plîngerii adresate de Senegal și dă 
un avertisment guvernului portu
ghez".

Au mai luat cuvîntul reprezen
tanții Venezuelei, S.U.A., Angliei, 
Braziliei și Uniunii Sovietice.

Reprezentanții S.U.A. și Angliei 
s-au străduit în cuvîntul lor să-i

------------ ©------------

O însemnată victorie a forțelor 
patriotice din Vietnamul de sud

SAIGON 25 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

forțele patriotice sud-vietnameze 
au dat o puternică lovitură tru
pelor diemiste și susținătorilor lor 
americani în peninsula Ca Mau, 
care, de mai bine de un an, se 
află sub controlul patrioților. La 
încercarea forțelor guvernamentale 
diemiste de a ocupa această re
giune, partizanii au răspuns cu un 
puternic contraatac. Pierderile tru
pelor diemiste se ridică la sute 
de morți și răniți.

Potrivit surselor militare die 
miște, pierderile suferite de tru 
pele diemiste în cursul luptelor 
din ultimele zile, pot fi echivalate 
cu cele suferite în cursul marii în- 

luptă ale „forțelor globale de șoc 
americane",

„Statul major cosmic”, după 
ideea generalului Power, trebuie 
să fie asemănător eu centrele mi 
litare subterane înzestrate cu uti
laj electronic care sînt pregătite 
în S.UA. pentru conducerea ope 
rațiunilor militare în războiul nu 
clear. „Din acest punct de vedere 
Cosmosul oferă avantaje militare 
unice", a declarat Power.

rea cursei înarmărilor asupra Cos
mosului și altor planete.

După cum îelatează ziarul „Chro
nicle" (San Francisco), Teller, vor
bind la un seminar științific ținut 
sub auspiciile Laboratorului pen
tru cercetarea problemelor Cosmo
sului de la Universitatea din Cali
fornia, a declarat că lucrează Ia 
planul efectuării unor explozii nu
cleare în Cosmos și unei serii de 
explozii pe Lună. El a afirmat că 
efectuarea acestui plan ar prezen
ta „interes pentru știință”. 

scoată nevinovați pe agresorii por
tughezi deoarece granița cu Sene
galul ar fi, chipurile, „prost mar
cată". Ei au încercat să-i convin
gă pe membrii Consiliului de Se
curitate că acțiunile Portugaliei au 
fost un „simplu incident local” și 
nu o agresiune.

Ei au sprijinit însă rezoluția pie- 
zentată de Maroc și Ghana.

Delegatul Uniunii Sovietice, Fe- 
dorenco, a subliniat în declarația 
sa că acțiunile Portugaliei nu sînt 
„acte izolate" sau „simple inci 
dente”, ci „aplicarea în practică a 
politicii dușmănoase, rasiste și a 
qresive a colonialismului portu 
ghez".

In Comitetul pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri 

pașnice
NEW YORK 25 (Agerpres).
In subcomitetul juridic al Comi

tetului O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice 
se apropie de sfîrșit dezbaterile 
generale pe marginea problemelor 
ivite în legătură cu cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic.

La ședința din 24 aprilie repre
zentantul U.R.S.S., N, T. Fedorenko 
a făcut o amplă expunere a punc
telor de vedere ale Uniunii So
vietice la proiectul de declarație 
a principiilor fundamentale ale ae- 
tivității statelor în Cosmos.

frtngeri *din luna ianuarie de la 
Ap Bac.

Numai în cursul atacurilor îm
potriva avanposturilor de la Ba 
Tinh, Cha La, Chet Long și Bien 
Nhi, trupele diemiste au pierdut 
peste 250 de soldați, numeroși ră 
uiți și mari cantități de arme șt 
muniții. Nici atacurile aeriene 
lansate împotriva partizanilor nu 
au putut hotărî soarta acestor 
lupte în favoarea trupelor diemiste

CAIRO. Agenția U.P.I. anunță că 
de o săptămină se află în grevă 
cîteva mii de muncitori de la com
pania petroliferă americană din Ku
weit, în sprijinul revendicărilor lor 
de sporire a salariilor, reducerea 
numărului orelor de muncă și a- 
cordarea de locuințe. In prezent, 
potrivit unor știri din Kuweit, mun
citorii petroliști acționează în ve
derea creării unei uniuni muncito
rești, care să coordoneze în viitor 
lupta pentru satisfacerea revendi
cărilor lor.

LIMA. In regiunea meridională 
a statului Peru au avut loc în ul
timele patru zile puternice inun
dații provocate de ploi torențiale 
Potrivit agenției Prensa Latina, se 
semnalează morți și dispăruți, pre
cum și mari pagube materiale. 
Furtunile repetate au paralizat ac
tivitatea în porturi și pescuitul 
maritim.

TEHERAN. Agenția United Press 
International anunță că generalul 
Maxwell Taylor, a sosit la 24 apri
lie în capitala Iranului pentru a 
lua parte la ședința comitetului 
militar al pactului C.E.N.T.O. care 
va avea loc sîmbătă și luni.

WASHINGTON. Potrivit agenției 
Prensa Latina, noul ambasador al 
Boliviei în S.U.A. a anunțat că 
președintele Boliviei, Victor Paz 
Estenssoro, va face o vizită ofi
cială în Statele Unite în luna oc
tombrie.

WASHINGTON. După cum anun
ță buletinul de presă al Casei Al-

Hffi №il tfo mărfuri 
to țările socialiste influențează 

asupra dezvoltării Braziliei
SANTIAGO 25 (Agerpres).
Joao Goulart, președintele Bra 

ziliei care se află într-o vizită o 
ficială în Chile, a declarat în ca 
drul unei conferințe de presă ca 
schimbul de mărfuri cu țările so 
cialjste influențează în mod favo
rabil dezvoltarea economiei brazi
liene. Brazilia este o țară care are 
nevoie de un asemenea schimb 
Nn de mult, volumul schimbului 
de mărfuri dintre Brazilia și Uniu
nea Sovietică era în valoare de 20 
milioane de dolari. In prezent, a- 
ceastă sumă a sporit de 20 de ori 
și a atins cifra de 400 milioane de 
dolari.

Răspunzînd la alte întrebări, 
președintele Goulart a declarat, 
printre altele, că politica Braziliei 
șe>, fundamentează pe principiul 
neamestecului în treburile altor 
țări

Președintele Braziliei a chemat 
toate țările la dezarmare și a a- 
mintit că Brazilia a propus crea< 
rea unei zone denuclearizate în 
America Latină.

--= 0=3--

Portugalia: Persecuții 
împotriva elementelor, 
cu vederi democratici

LISABONA 25 (Agerpres).
In Portugalia continuă perseeiî- 

țiile și teroarea îndreptate împo
triva elementelor cu vederi demo
cratice care luptă pentru înlătura
rea odiosului regim fascist. După 
cum transmite corespondentul din 
Lisabona al agenției France Presse, 
din ordinul autorităților salazaris- 
te, la 24 aprilie Tribunalul cf-țral 
din Lisabona a condamnat |iatru 
persoane sub acuzația de a fi des
fășurat „activitate subversivă" în
dreptată împotriva regimului Iul 
Salazar. Cei patru acuzați au fost 
condamnați la închisoare pe dife
rite termene, variind între 18 luni 
și trei ani.

be, președintele Kennedy va vizita 
în cea de-a doua parte a lunii iu
nie Italia, Republica Federală Ger
mană și Irlanda. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Pierre Salinger, 
a declarat că această călătorie va 
dura 7—8 zile și că data exactă a 
călătoriei lui Kennedy în Europa 
va fi anunțată ulterior, după ce 
un grup de oficialități americane 
vor aranja cu guvernele țărilor 
respective amănuntele in legătură 
cu această vizită.

WASHINGTON. Agențiile de 
presă anunță că în prezent la ba
za militară de la Singapore au loe 
manevre ale blocului militarist 
S.E.A.T.O. La aceste manevre, în
cepute încă la 23 aprilie, iau parte 
numeroase nave purtătoare de a- 
vioane-distrugătoare aparținînd Sta
telor Unite, Angliei și altor state 
membre ale blocului S.E.A.T.O. 
Manevrele vor dura pînă la înce
putul lunii mai. Scopul lor, preci
zat și la sesiunea S.E.A.T.O. de la 
Paris, este în strînsă legătură cu 
actualele evenimente din Laos.

PARIS. Intr-o declarație dată 
publicității de Comitetul din Fran
ța pentru sprijinirea Angolei se a- 
rată că viața lui Pinto de Andrade, 
președinte de onoare al Mișcării 
populare pentru eliberarea Ango
lei, este amenințată. Poliția portu
gheză, se subliniază în declarație, 
l-a arestat din nou pe Pinto de 
Andrade, care se află grav bolnav, 
numai pentru faptul că el se pro
nunță împotriva persecutării frați
lor săi africani.
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