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In întâmpinarea. zilei de 1 Mai
Se înfăptuiește angajamentul de întrecere

în cinstea zilei

In biroul sectorului I В de la 
mina I.upeni s-au adunat pentru 
cîteva minute tovarășii ing. Voi- 
nea Mircea, șeful sectorului. Do- 
doacă Pantilimon. secretarul orga
nizației de bază de partid, ingi
nerul Stoicoiu Victor, locțiitori;1 șe
fului de sector, normatorul Na- 
grescu Marin, brigadierii fruntași 
Kooș Ladislau și Doroftei Mihai 
pentru a analiza cum se înfăptuieș
te angajamentul luat de colectivul 
sectorului de a sxtrage 1 400 tone 
de cărbune cocsificabil de bună 
calitate peste plan 
de I Mai. Pen
tru înfăptuirea a- 
cestui angajament, 
conducerea sec
torului a luat, sub 
îndrumarea or
ganizației de ba
ză, măsuri efi
ciente. In abata
jele brigăzilor con
dusa de tov. Bă- 
cas! t Sava, Koos 
Ladislau și in alte 
locuri de mun
că s-a îmbunătățit
iluminatul, fapt 
care asigură con
diții pentru orga
nizarea mai bună 
a muncii și ale-

qerea atentă a șistului vizibil în 
vederea îmbunătățirii calității pro
ducției. Tot în scopul îmbunătă 
firii calității producției, la locurile 
de muncă ale brigăzilor conduse 
de Peter Carol și Oprsa Nicolae 
s-a introdus pușcarea sslectivă. 
(onducerea sectorului se consultă 
zilnic cu șefii de brigăzi asupra 
măsurilor ce trebuie luate pentru 
îndsplinirea cu succes a angaj 
mentului de întrecere luat în în- 
tîmpinarea marii sărbători de la 1

planificat.
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Strădania întregului colectiv dă 
roade bogate. In fiecare zi din a- 
batajele sectorului pornesc spre 
benzile preparației 50—60 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. An
gajamentul de întrecere va fi rea
lizat înainte de termen. Și încă un 
fapt îmbucurător: cărbunele este 
de bună calitate. De la începutul 
acestei luni, un singur vagonet de 
cărbune din acest sector a fost 
găsit la controlul calității cu un 
procent de șist mai mare decît cel

Echipei conduse de tov. Guia Ștefan de Ia S.R.E. Vulcan i se în
credințează lucrări de mare răspundere.

Iat-o înfățișată in clișeu la lucru.
------------0------------

Activitate rodnica la S.R.E. Vulcan
Reparații efectuate

Muncitorii care lucrează în ate
lierul de bobinaj greu de la 
S.R.E. Vulcan obțin succese însem
nate în muncă. In perioada 1—21 
aprilie ei au reparat un motor e- 
lectric de 160 kilovați, două di 
namuri pentru locomotive de mină 
I..A.M.-4 și cinci agregate de su
dură.

Tot în această perioadă au fost 

Prin refolosirea unor materiale — 5 000 lei 
economii

înainte de termen
revizuite, montate și trimise ex
ploatărilor miniere din Valea Jiu
lui mai multe instalații electrice 
antigrizutoase.

S-au evidențiat prin hărnicie si 
inițiativă la efectuarea acestor re
parații electricienii bobinatori But- 
qhel Mihai, Nevezi Ladislau, Imling 
Eugen, Băran Dumitru, Brădescu 
Petru.
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Zilele trecute în 
orașul Petrila s-a 
desfășurat un con
curs sanitar la care 
au participat grupele 
sanitare de la școlile 
de. 8 ani din Petrila, 
Lonea și Cimpa pre- 
eum și grupele sani
tare ale claselor a 
VIII-a de la Școala 
medie mixtă din lo
calitate.

In fata comisiei de 
concurs 
medicii 
briela, 
beriu « 
sanitare s-au prezen
tat pe rînd grupele 
sanitare 
disputat 
Pionierii 
la acest 
brăcați în cămăși al
be, cu semnul Cru
cii Roșii pe braț, au

fost dotati cu truse 
medicale, tărgi și 
alte obiecte necesare 
în activitatea grupe
lor sanitare. Mîinile 
lor îndemînatice, sub 
examinarea doctorului 
Bailazsy Tiberiu, au

> formată din 
Ganea Ga- 
Balazsy Ti- 

și alte cadre

care și-au 
întîietatea. 

participanți 
concurs îm-

Concurs 
al micilor 
sanitari

executat exerciții de 
pansare a unor răni, 
oprire a unor hemo
ragii, de ajutorare a 
accidentaților cu pi
ciorul fracturat și alte 
lucrări sanitare pre
văzute în tema de
concurs.

Aci la concurs s-au

concretizat cunoștin
țele acumulate de 
pionieri la cursurile 
sanitare. Exercițiile 
au arătat că elevii 
s-au pregătit temei
nic pentru participa
rea la acest concurs.

In mod deosebit 
s-a evidențiat grupa 
sanitară a clasei a 
V-a В de la Școala 
de 8 ani- din Petrila, 
care s-a situat pe 
primul loc, precum și 
grupele sanitare ale 
claselor a V-a A și 
a V-a D care au cîș- 
tigat locul doi la con
curs. De altfel aces
tea- șînt grupele, 
nitare fruntașe de 
școala noastră.

sa
la

prof. R. FILIPIN1
Școala de 8 ani

Petrila
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Muncitorii forestieri din Valea 
Jiului au avut de luptat cu multe 
piedici puse de iarnă in calea rea
lizării : planului de' producție. Trep
tat însă ei au trecut peste o seamă 
de ■ greutăți, în prezent . obținînd 
realizări tot‘ mai frumoase în în
deplinirea sarcinilor de plan.

In cinstea zilai dz 1 Mai, munci
torii forestieri au dat primele can
tități de lemn peste plan. " Pînă a- 
cum 'ei au produs pește sarcina.de 
plan 300 m.c. cherestea de fag și 
50 m.c. cherestea rășinoasă, 100 
m.c. lobde industriale, 40 m.c. tra
verse speciale,' 100 m.c. lemn de 
mină fag, 200 m.c. lemn celuloză 
fag și 50 m. st. lemn fag, sorti
mente destinate exportului. ‘

Colectivul secției curent conti
nuu a. revalorificat in jsE»m®l< 
două decade din luna aprilie;, circa 
200 kg. sirmă de cupru 3 kg. mi- 
canilă și numeroase contactoar* 
Aceasta i-a permis să realizeze 
5 000 lei economii. O altă realizare 
a colectivului secției este reduce

rea la jumătate a timpului de 
lucru afsetat pentru operațiunea de 
izolare a bobinelor electrice aflata 
in rtpSfația ,

S-au remarcat prin contribuții 
merituoase la obținerea acestor 
realizări Bercea loan. Băncilă Ste- 
ban, Țintea Petru, Ștefan Gheor- 
gbe, Matei Bela și Oprea Aurelian.

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

Muncă însuflețită pe șantierul Petroșani
Constructorii din 

Petroșani desfășoară 
în aceste zile o în
suflețită întrecere so
cialistă pentru a în- 
tîmpina 1 Măi cu 
succese cît mai fru
moase în muncă.

In aceste zile ei 
încheie lucrările de 
tencuieli exterioare 
la blocurile A și C

din Petrila, finisajul 
interior la blocul. C 
zero din Petroșani și 
zidăria parterului la 
blocul C 6.' La aces
te lucrări, - brigăzile 
zidarilor Radulescu 
Marin, Roșu Dumi
tru, ' Arșoi Anghel, 
Budică Gheorghe și 
Postolache Dumitru

au abținut ■ depășiri 
de 14—43 la sută, 
realizînd pînă la 32 
m. c. zidărie și 120 
m.p. tencuieli pe Zi. 
Succese frumoase în 
întrecere au obținut 
și mozaicarul , Volin- 
tiru Marin, betonistul 
Botărcă Ion și alți 
construotori.

--------------- -----
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Primii pași spre înfrumusețarea comunei

Timplarul Da
vid Alexandru de 
la S.T.R.A. execu
tă cu pricepere 
lucrări de carose
rie pentru auto
vehicule. Clișeul 
nostru îl prezintă 
pe tovarășul Da
vid Alexandru tă
ind la fierăstrăul 
mecanic lemnul 
necesar unor ele
mente de carose
rie.

A doua sesiune a sfatului popu
lar din comuna Iscroni, ținută în- 
tr-una din primele zile ale acestei 
luni, a întrunit în sala căminului 
cultural din Iscroni. alături de de- 
putați si numeroși cetățeni, gos
podari de frunte ai comunei. Pro
blema curățeniei și înfrumusețării 
comunei pusă în discuția sesiunii 
era doar de mare importanță, la 
dezbaterea ei trebuiau să-și spună 
cuvîntul cît mai mulți gospodari 
din localitate.

Raportul prezentat, precum șl 
discuțiile unor participanți ca An
ghel Ilie, Cioica Iosif, . Palievici 
Ana. Her Ionel și alții, au eon- 
stituit o chemare la intensificarea 
activității de înfrumusețare.

...Măsurile stabilite în sesiune 
trebuiau înfăptuite, trebuiau trans
formate în fapte. Conștienți de a- 
ceasta, în frunte cu deputății lor, 
încă din primele zile ce au urmat 
după sesiune, zeci de iscroneni 
și-au transformat circumscripțiile In 

adevărate șantiere. Atît cei, ce lo- 
cuiese în" blocurile muncitorești, 
cît șj cei cu locuințe individuale, 
au trecut la strîngerea și transpor
tarea gunoiului menajer, la cură
țarea curților și împrejurimilor 
clădirilor, la spoirea locuințelor și 
dependințelor, la curățirea șanțu
rilor, repararea drumurilor, alinie
rea și repararea gardurilor.

...Luna curățeniei se apropie de 
sfîrșit și bilanțul înfăptuirilor gos
podărești din comuna Iseroni este 
într-adevăr rodnic. Cu concursul 
I.C.O. a fost strîns și transportat 
gunoiul menajer din toate cireum- 
scripțiile, s-au văruit pomii, s-au 
reparat și aliniat gardurile pe o 
lungime de 300 m., au fost spoite 
numeroase locuințe individuale și 
blocurile muncitorești, s-au cură
țat și desfundat canalele și șan
țurile. Bunăoară, prin desfundarea 
canalului din Voinica s-a adus o 
economie de 1500 lei.

Paralel cu acestea, a mai fost 

construit un pod, a fost amenajat 
un drum în cătunul Mărtjnești, 
s-a amenajat un loc pentru ser
bări cîmpenești și a fost îmbună
tățit iluminatul comunei prin mon
tarea de noi rețele. La aceste lu
crări, efectuate prin muncă pa
triotică, și-au adus din plin con
tribuția deputății Voina Ilina, Bur
lac loan, Mojoatcă Elena, precum 
și cetățeni ca Cocotă Petru, Teian 
loan, Matei Adam și mulți alții

.Cetățenii comunei Iscroni șl-au 
propus spre rezolvare încă multe 
alte măsuri. Printre acestea se nu
mără și terminarea împrejmuirii 
parcului din fața școlii, repararea 
punții de sîrmă de peste Jiu spre 
satul Dllja Mică, extinderea. ilumi
natului public, amenajarea unui 
cămin cultural corespunzător șt 
altele.

înfăptuirea cu succes a acestor 
măsuri va ft asigurată de viitoa
rele acțiuni patriotice la care vor 
fi antrenați toți cetățenii comunei.

sarcina.de
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FURNALELE SOLARE

Pe șevaletele artiștilor plastici amatori - 
munca și viata noua a minerilor

Perspectivă
A pornit ca o săgeată 
Cucerind spațiul etern 
Fantezla-ntruchipată
A bătrinului Jules Vome.
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< Trimurind de indignare 
I In lumina siderală.

Decepționată. Luna 
Și-a sporit culoarea pală

la lumina siderală.

Nu so aștepta sărmana 
Ca Pămintul (un ingrat) 
£o concureze-n rolul 

„satelit consacrat".

Șugubăț, Pămtntul rida
Zguduind, cochilia:
— Așteptam de mult momentul 
Să-ml sporesc familia.

Discret, soarele zîmbește
Și reilectă indulgent: 
— Iși cam fac de cap copiii, 
Nesupravegheați atent!

inlt-OB Viitor aproape
Doi discută împreună:
— Unde îți petreci concediul ?
— Plec în Marte. Tu l
— In Lună !

i

Grădinarii care cultivă pepeni 
sub clopote de sticlă au remarcat 
de multă vreme că aceștia rețin 

- ca într-o „capcană" căldura p» care 
. o iau de Ia Soare. Căldura intră 

' i și nu mai iese. Âstă2i se știe de 
■ ісг sticla lasă să treacă radiațiile 

unui corp foarte cald ca Soarele 
(6 000 de grade), dar le oprește 

: Й pe acelea ale corpurilor cu o tem- 
i peralură medie, cum sint părrrtntul 
’ sau chiar plantele.

Pe acest principiu, care este cel 
al serelor, au fost construite uscă- 
toarela pentru fructe, casele cu 
pereții și acoperișul calde și... răci- 
toarele, acestea din urmă datorate 
unor sisteme speciale de evaporare 
șl condensare. Combintnd aceste 
procedee, putem regla tamperatura 
locuințelor г un proiect oficial a- 
merican prevede pentru 1975 în
călzirea cu energie solară a 15 mi
lioana de locuințe.

Soarele poate servi, de aseme
nea, pentru filtrarea apei nepotabi
le. In timpul ultimului război, a- 
viatorii căzuți în mare nu sufereau 

sete datorită unui iei de balon 

solare. Dacă se concentrează raze
le soarelui intr-o oglindă sau lenti
lă. se obțin temperaturi mai ridicate 
care' permit construirea de mașini 
de gătit, cazane, răcitoare cu ran
dament ridicat (100—300 kg. ghea
tă pe zi) și distilatoare puternice 
(I 000 litri de apă pe zi).

instantaneu

INDISCREȚIE
Szeil Ileana a venit cu vestea că 

locatarii de ia blocul 31 au pornit 
acțiunea pentru înfrumusețarea blo
cului.

— N-o să ne iăsăm nici noi cei 
de la blocul 25, mai prejos. De 
altiel grupa noastră de partid a 
convocat pe astăzi ședința comite
tului de bloc.

Spunînd aceste cuvinte tovarășul 
Gr as и Radu le pofti pe gospodinele 
Balazs iolanda și Szdli Ileana sd 
intre in încăperea unde urma să 
aibă loc ședința. Apoi și-au făcut 
apariția fi tawatoMi Ьмш toi

Minerul sau muncitorul însetat 
de cultură, dornic de a petrece 
cîleva ore de recrejere în tovă
rășia unei cărli sau de a partici
pa la entuziasta activitate a ar
tiștilor amatori, rămîne plăcut 
surprins atunci cînd, pășind pe 
culoarele sau în sălile clubului 
sindicatelor din Lupeni, îl Intîm- 
pină mulțimea de tablouri în ulei, 
desene și gravuri ce înfățișează 
imagini diu lupta djrză dusă de 
minerii Lupeniului sub steagul co
muniștilor pentru cucerirea unei 
vieți noi, libere, sau din munca 
celor care scot astăzi cărbunele atîl 
de necesar înfloririi patriei noas
tre socialiste. $i nu de puține ori, 
cei care se opresc în fata acestor 
picturi, desene și gravuri, se re
cunosc pe ei înșiși în plin efort 
pentru înfăptuirea în abataje sau 
la strung, a cuvîntului partidului. 
Unde iau naștere aceste imagini 1 
Ce mîini de aur au deprins atîta 
siguranță și prospețime în redarea 
artistică a inepuizabilei frumuseți 
a muncii noastre libere ?

Răspunsul la întrebare îl găsim 
tot în una din sălile clubului mi
nerilor din Lupeni. Ferestrele, stră
juite de perdele grele, s-au întu
necat de mult, dar sala e puternic 
inundată de lumină. Liniștea e 
tulburată daor de Șatotosă ato» 

nimați de dorința de a asigura 
succes expoziției pe care o pte- 
gătesc în cinstea sărbătorii de la 
1 Mai. Iată-1 la lucru pe tînărul 
Marton Iosif, muncitor la mină.
De pe pînza lui se desprinde un 
orîmpei din munca minerilor caie 
lucrează în unul din marile aba
taje frontale ale Lupeniului. me 
canizat cu un plug de cărbune. 
Tînărul artist stăruie îndelung a* 
supra fiecărui amănunt. spre в 
pune in evidentă frumusețea mun
cii de miner căreia mecanizarea 11 
vine în ajutor. Tînărul Marton știe 
că cei mai exigenti critici ai ta
bloului său vor fi chiar minerit 
din acest abataj, printre care se 
numără și tatăl lui. Sudorul Balaș 
loan, premiat la bienala artiștilor 
plastici amatori din 1962, transpu
ne în ulei un aspect întilnit zi de 
zi la biblioteca clubului: minerii 
împrumută cărți- Va reuși el să 
redea prin acest tablou setea de 
cultură a minerilor, dragostea cu 
care mîinile lor bătătorite ating 
filele cărților preferate ? Trebuie 
insistat mult asupra expresiilor, a 
supra culorii, luminii și tovarășul 
Balaș nu-și precupețește nici tim 
pul, ntei eforturile

Asemenea lor. muții Ы.і «to

Deși au virste diferite, jocul cu 
mingea i-a împrietenit pe acești 
mici „fotbaliști" ai cartierului Mi
hail Eminescu din Lonea.

Cum timpul este prielnic pentru 
desfășurarea unul meci amical, ia
tă-! pe puști pregătiți să pornească 
la joc.

- = 0=s-

Music-hall... 
înfr-o biserică

tineretului spre cel a- 
a organizat în „cupo- 

un adevărat music-hall, 
stridente ale jazz-ului,

a-

ar 
al

acest domn elegant 
recunoști un slujitor 
dar și predica lui se-
mult cu improvizațiile 
de estradă. Aceasta cu

Pastorul unei biserici luterane din 
Nurnberg (R.F.G.) „pentru a îndrep
ta atenția 
tctputernic" 
Iele sfinte" 
In sunetele
600 de tineri germani au interpretat 
„veselul" cintec: „Facem vrăji cu 
ajutorul- forței atomice". După 
ceea, ingeniosul preot le-a ținut 
predică. In 
Й greu să 
domnului, 
măna mai 
unui artist
atît mai mult cu cît în timp ce 
ei vorbea, în 
rich au apărut pe un ecran alb sce
ne colorate, care nu aveau nici pe 
departe un conținut „divin".

„In acea zi — relatează ziarul 
vest-german „Frankfurter A'gem ti
ne Zettuwg" — ttnsrii „credincioși'' 
au plecat din biserică profund im- 
presfonați de folosirea stilului mo- 
dăta in slujbele religioase".

semiîntunericul bise-

o toto to ajutor sa ѵорвЛиі to- 
cJuJui din caso scărilor.

Mei лшЛе gospodine s-au apucai 
de lucru.

— Ai auzit t Cei de la blocul 31 
au cumpărat glastre din mase plas
tice și au confecționat flori arti
ficiale pentru casa scărilor... porni 
din nou o discuție, de 
insă intre două locatare 
rațau ferestrele.

— Noi vom pune flori
în ghivecele îmbrăcate în birtie 
creponată și ie vom da în Îngri
jirea tinerelor iele...

— Da asta-i o ide ie bună. Dar 
cu gazeta cum rămîne ?

— Fi pe pace, colectivul se în
grijește să-i dea o haină sărbăto
rească în cinstea 
Dar, ce să-ți tot

astădată
care cu-

nat ut ale
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de porci 
care lu-

de

erescătorul 
Kim He Son, 
crează de nouă ani în 
gospodăria agricolă
stat Dekcen din R.P.D. 
Coreeană, a obținut un 
record iară precedent. 
Una din cele 14 scroafe 
pe care le îngrijește a 
fătat în decurs de doi

ani, în patru rinduri, 100 
de purcei (la prima tăta
re — 21, la a doua — 
29, la a treia — 23, Iar 
ia a patra — 27),

Kim He Son îmbină în 
permanență rezultatele 
sale practice cu cunoș
tințele obținute prin stu
dierea cărților de spe
cialitate.

8
8
8
8

atent fiecare desen, dă in 
cu glas domol și apoi, du- 
schimbă poziția modelului. 

Începe din nou, cu alte șl 
mișcări, 
spun în 
dezvoltă 
ochiului, 
liniilor,

каавМав! și іяммезс vecbpa »■ 
șezare a minerilor lupeneni. Elec
tricianul Popa Constantin pregă
tește o compoziție figurală care să 
reflecte dezvoltarea industrială a 
orașului, lăcătușul Cfmpeanu Ion 
s-a oprit și el asupra unui aspect 
de muncă din abataj, iar devii 
Radu loan și-a propus să redea 
prin graiul culorilor atmosfera de 
lucru a unei consfătuiri del pro» 
ducție a minerilor. Portrete de mi
neri fruntași, aspecte din preocu 
pările zilnice ale oamenilor mun
cii — iată imaginile ce prind con
tur prin munca artiștilor amatort

Străduința artiștilor plastici a- 
matori va fi răsplătită de aprecie- 
rile tovarășilor lor de muncă din 
mină, din celelalte întreprinderi 
pentru care ei pregătesc noua ex
poziție, precum și ale oamenilor 
muncii din Baia Mare, Hunedoara 
și Reșița unde expoziția va fi trimisă 
după 1 Mai. Fiecare e animat de 
dorința ca lucrările lui să fie la 
nivelul exigentei care se impune 
unui cerc de artiști plastici ama
tori care a cucerit de două ori — 
în 1961 și 1962 — locul de frun
taș pe țară.

incăodată sea- 
sînt schimbă- 
in fizionomiace au survenit

zilei de 1 Mai. 
spun atilea „se-
crete", că or să
afle , .adversa-
rii" noștri și ne
vom pomeni că
juriul n-o să
mai știe cui să
dea drapelul de
fruntaș dintre
atitea blocuri
bine îngrijite
din cartierul

nostru, Viscoza
III...

M. MICA

plastică, tovarășul Telimann Iosif 
se ridică de la masa lui, cerce
tează 
dicații 
pă ce 
lucrul
alte schițe. Schițele de 
crochiurile — cum li se 
limbajul plasticienilor, 
puterea de pătrundere a 
dă siguranță în tragerea
îl ajută pe amator să stăpînească 
tainele artei plastice. Iar cînd afli 
că cei oare mînuiesc cu atîta pa
siune creioanele vin din abataje 
sau ateliere, îți dai 
ma cit de profunde 
rite
minerului sau muncitorului de as
tăzi, căruia lupta partidului pen
tru înlăturarea exploatării i-a des
chis drum larg spre cultură, artă, 
lumină.

Dar iată că între timp exercițiile 
au luat sfîrșit și fiecare artist a- 
mator se îndreaptă spre șevaletul 
său, unde va mai lucra în liniște 
Încă cîteva ore.

Se lucrează intens, cu pasiune, 
pentru că artiștii amatori sînt a-
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Flori ca clinchet de clopoței
Pe insula Raiateia din 

Oceanul Pacific, la Înăl
țimi, crește o plantă raid 
și ciudate, care n-a putut 
ii aciiitKlizatâ nicăieri in 
altă parte : tiare apetahi. 
floarea acestei plante 
ore petale albe, catifela
te in interior și verzi in 
exterior. Cînd se deschi

de, in zorii zilei, floarea 
lace să se audă un sunet 
armonios ca al unui clo
poțel. Și este minunat să 
asculți, pe tăpșaui scăl
dat de lumina primelor 
raze de soare, muzica 
veselă a mii de flori, ca 
un imn înălțat naturii 
fermecătoare.

Un miei cu două capete

fătat re
ci ouă ca

acestuia

O oaie, aparținînd u- 
nut țăran din Nahicevan 
(Azerbaidjan) a 
cent un miel cu 
pete.

Comportarea
nu se deosebește cu ni
mic de aceea a ateilor 
normali. In afară de fap
tul că ei suge cu ambe
le boturi.

Se pate că nașterea 
unor asemenea monștri 
— de altfel toarte rari — 
este in legătură cu dez
voltarea patologică a fe
tusului. Oamenii de știin
ță urmăresc cu un viu 
interes dezvoltarea a- 
cestor curioase ienome-
ne.

I. BftANEA

IN CLIȘEU: Atmosferă de lucru in atelierul artiștilor plastici amatori din Lupeni.
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Se împlinesc patru ani de cînd 
comitetul sindicatului minei Petri- 
la, sub îndrumarea comitetului de 
partid, a înființat universitatea 
muncitorească la care participă cu 
regularitate un număr da 78—85 
cursanti proveniți in majoritatea 
lor din rîndurile muncitorilor. Cei 
mai multi dintre ei, printre care și 
tov. Zaharia Gheorghe, Vlasin Ni- 
colae, Brinzan Constantin, Săndu- 
iescu Gheorghe și alții, caută să-și 
Însușească cit mai temeinic mate- 
riile predate.

Demnă de remarcat este grija 
comitetului sindicalului pentru des- 
lășurarea cursurilor în condițiuni 
cit mai bune. Elevii primesc în 
mod gratuit rechizite. Cursurile se 
desiășoară într-o sală corespunză
toare, iar problemele prezentate în 
prelegerile noastre sint insolite d? 
planșe, schițe, desene la tablă, de 
proiecții de diafilme. Lectorii au 
fost aleși din rindul celor mai buni
ingineri dm cadrul exploatării mi
niere Petrila. Un ajutor prețios 
primim din partea Institutului de 
mine din Petroșani prin lectorii pe 
care ii trimite să țină lecții la uni
versitatea noastră. In acest an tov. 
Dărăbanțu loan, conferențiar la 
Institutul de mine din Petroșani 
predă cursul de geologie. Elevii 
ascultă cu atenție acest curs ca și 
pe cel de matematici și exploatări 
miniere.

Cu toate acestea s-au ivit unele 
greutăți in ceea ce privește mobi
lizarea cursanților. Menținerea unei 
frecvențe de 78—85 la sută din nu
mărul elevilor, nu a fost tocmai 

a ușor de realizat ținînd cont de con 
dițiile de muncă din cadrul ex
ploatării miniere. Totuși, munca 
perseverentă depusă de comitetul 
sindicatului minei Petrila și de to
varășii Giulgiu Gheorghe și Mun- 
tea nu Carol a făcut ca participarea 
la cursuri, să fie mulțumitoare.

Deși această universitate cuprin
de și salariții din cadrul prepara-

Pentru sezonul de primăvară
Magazinele O. C. L. produse industriale 

Petroșani oferă cumpărătorilor 
UN BOGAT SORTIMENT DE

confecții pentru copii, femei și bărbați 
pentru toate vtrstele

pentru toate gusturile 

încălțăminte pentru copii, femei și bărbați 
modele noi, culori noi

frumoase, moderne, ieftine

Vizitați magazinele de specialitate 
bine aprovizionate.

-------------------------------------- ---------------------------- ■ ■-------------------------------------------------------------------------------------------------- . ---------------------------------------

„DOCTORUL- LEORDEAN
Să tot aibe patru ani de cînd 

e socotit angajat al minei Lupeni. 
Cit despre munca depusă de el, 
mai bine să nu amintim. De cum 
nimerea un loc de muncă mai greu, 
pe Leordean Vasile îl apuca o 
Închipuită boală, de care, zice el, 
că sufere încă din copilărie. Intre 
mineri această boală, cunoscută 
sub numele de chiulangeală, a fost 
de mult identificată și aproape 
stîrpită. De Leordean insă nu se 
prindea nici un „leac", era imun 

. față de orice încărcare de trata
ment.

la sectorul IV A unde a lucrat 
,pînă acum citeva luni, Leordean 
constituia o problemă ce preocupa 
organizația sindicală și conduce
rea sectorului.

— Măi Leordene, măi, îi ziceau 
ortacii, ești om în toată firea cu 
nevastă si doi copii, iar tu te ții 
de chiulangeală.

— Dacă-s bolnav — încerca el 
să se scuze.

— Ce bolnav, că doar te-ar 
tine doctorii cu foaie de boală 
plnă ia vindecate.

Pe la sfîrșitul lunii decembrie 

ției Petrila da aici numărul parti- 
cipanților a scăzut continuu. Dacă 
și comitetul sindicatului prepara
tei Petrila ar da un sprijin mai 
eficace in privința mobilizării 
cursanțilar situația ar putea fi mai 
bună.

Este pozitiv faptul că in urma 
ecțiilor predate in cadrul univer

sității, mulți dintre cursanți mun
cesc din Cs în ce nrai bine, se 
evidențiază în procesul de produc
te. Cursantul Cătuț Patru, de pil
dă, care frecventează de trei ani 
cursurile universității muncitorești 
a devenit șeful unei brigăzi de mi
neri cară obține rezultate frumoa
se, iar tovarășul Mihai Petru, care 
a frecventat timp da doi ani cursu
rile universității este azi un bun 
elev al școlii de maiștri din Petro
șani. Cursantul Panta Sabin și al
ții, după cîțiva an* de frecventare 
a universității muncitorești s-ar 
înscris la cursurile fără frecvență 
ale școlii medii din localitate. Lu
cruri bune se pot spune și despre 
cursanții Molnar Ștefan( Olaru An. 
ghel și aiți muncitori care studiază 
cu perseverență și sînt în primele 
rînduri ale luptei pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție.

In desfășurarea cursurilor din a- 
cest an Ia un nivel corespunzător 
scopului, precum și în ce privește 
asigurarea unui conținut bogat de 
idei al lecțiilor predate s-a evi
dențiat in mod deosebit tov. Mari
na Iosif, directorul de studii al uni
versității.

Sub îndrumarea permanentă a 
comitetului de partid și cu spri
jinul efectiv al comitetului sindi
catului minei Petrila, colectivul de 
conducere al universității se stră
duiește să îmbunătățească conți
nutul materialelor predate și să a- 
tragă cit mai multi cursanți spre 
această formă de răspîndire a cu
noștințelor științifice.

ing- FR. DONIN
E. M. Petrila

1962 Leprdean Vasile s-a gîndit că 
nu i-ar strica citeva zile de boală. 
S-a prezentat la medic și medicul 
găsindu-1 bolnav i-a acordat trei 
zile de concediu medical. Leordean 
însă s-a simțit peîndreptătit, el se 
aștepta la un concediu mai lung.

— Ce. eu nu-s doctor pentru mi
ne, șă știu în cîte zile mă* pot vin
deca ? Și fără prea mujtă gîndi- 
re a luat un toc și o cerneală a- 
semănătoare celei folosite de me
dic la completarea certificatului si 
a „adăugat " încă cinci zile de 
concediu- Zilele de „boală" au ex
pirat, îar Leordean, prinș asupra 
faptului, neavînd incotro, a măr
turisit fapta săvîrșită. Astfel s-a 
încheiat un capitol difi Viața lui 
Leordean.

Mutat disciplinar la sectorul 
V-sud Leordean s-a angajat so
lemn că se va îndrepta. Dar nu 
s-a ținut de angajament.

In liecare lună Leordean se „îm
bolnăvea" cîte patru, cinci, zile, 
mai tăcea cite un nemotivat, două 
și cînd credea el de cuvîihță re
lua lucrul.

Electricieni harnici
Electricienii de pe șantierul nr. 

7 Lupeni se străduiesc ca în cin
stea zilei de 1 Mai să termine 
cablarea și montarea lămpilor cu 
vapori de mercur care vor ilumi
na noul cartier de blocuri Vis- 
coza. De curînd, ei au terminat 
montarea lămpilor fluorescente și 
a instalației de radioficare la can
tina muncitorilor constructori din 
cartierul Braia II.

Printre muncitorii care se evi
dențiază în muncă se numără e- 
lectricienii Hărănguș Hariton 
Bușcă Ioan, Poda Traian, Puiu Pe
tru și săpătorii Bălănescu Aurică, 
Mati Ion și alții.

TRINICA VIRGIL 
corespondent

--- = ©«_

Lucrări de amenajare
In cinstea zilei de 1 Mai. cetă

țenii din Uricani și-au propus să 
dea localității lor un aspect atră
gător, Mobilizați de deputați, ei 
au nivelat prin muncă voluntară 
6 000 m.p. de teren cu gropi, au 
refăcut peluzele din fața blocuri
lor, au văruit tulpinele pomilor ce 
străjuiesc străzile și au plantat 
numeroși arbori ornamentali (sal- 
«îmi cu coroană rotundă, arbori 
pitici și pruni decorativi). De ase
menea, în cătunele Firizoni, Di
dom, Valea de Brazi și Dodoconi 
țăranii au curățat prin muncă vo
luntară terenurile de luncă, pășu
nile și șanțurile drumurilor și au 
reparat 4 podețe.

V. COCHECI 
corespondent

— Leordene, Leordene, asta ți-e 
purtarea ? II apostrofau ortacii.

A sosit și luna martie, prima lu
nă a primăverii. încă din prima ei 
zi, în inima lui Leordean s-a năs
cut o nostalgie după un concediu 
de boală mai îndelungat. Și... s-a 
îmbolnăvit subit.

După nouă zile de „boală" lui 
Leordean îi pierise complet pofta 
de lucru, în schimb îi apăruse o 
alta și la un gind ce i se păru 
năstrușnic luă în grabă o sticlă 

■și -"cumpără un litru de spirt 
sanitar.

O lună încheiată a dus-o așa 
Leordean Vasile făcjndu-și „frectii" 
interne cu spirt sanitar, transformat 
în băutură. - Și "ca să-și motiveze 
șederea acasă s-a dedat ia o nouă 
falsificare a certificatului de boală. 
De astă dată însă n-a mai fost 
iertat. Ortacii săi nu l-au mai pri
mit în brigadă, iar conducerea mi
nei i-a desfăcut contractul de 
muncă.

Acum are timp să tot stea și să 
reflecte unde l-a dus patima sa 
pentru chiul I

M. LUPENEANU

Colectivul sectorului IV al minei Petrila obține zl de zi succese 
tot mai frumoase în producție. Printre minerii de aici care se evi
dențiază în activitatea din subteran se numără și cei din abatajul 21 
vest, conduși de comunistul Tănase Ioan. In acest an brigada respec
tivă a dat 695 tone de cărbune peste plan, depășindu-și totodată cu 
66 ia sută angajamentul de întrecere luat în cinstea zilei de 1 Mai.

In clișeul nostru prezentăm pe șeful de brigadă Tănase loan (pri
mul din stînga) și pe minerii din schimbul lui Șaitoș loan.

Breva generală de 24 de ore a profesorilor 
și studenților din Franța

PARIS 26 (Agerpres).
Profesorii și studenții din insti

tutele de învățămînt superior din 
Franța, anunță agenția United Press 
Internațional, au declarat la 25 
aprilie o grevă generală de 24 de 
ore în semn de protest împotriva 
condițiilor necorespunzătoare in 
care să desfășoară învățămîntul în 
Franța.

Greviștii cer ca guvernul să spo
rească investițiile destinate con
strucțiilor de noi localuri .pentru

Un avertisment al minerilor de la minele 
de potasiu din Wittenhaim

PARIS 26 Corespondentul Ager
pres transmite :

La Wittenhaim în timpul inmor- 
mîntării celor șase mineri care, 
după cum se știe și-au pierdut via
ța într-un accident de muncă, a- 
icum citeva zile, cei peste 10 000 
de mineri de la minele de potasiu.

Costul viefii în S. U. A. 
crefie continuu

NEW YORK 26 (Agerpres).
Potrivit datelor ministerului Mun- 

cii, costul vieții în Statele Unite 
a crescut din nou. In martie ni
velul prețurilor ia mărfurile de 
larg consum și al tarifelor la ser
viciile publice a atins nivelul re
cord — 106,2 la sută față de ni
velul anilor 1957-1959, Luna tre
cută s-au majorat prețurile la con
fecții, obiecte de uz casnic și alte 
mărfuri de primă necesitate.

sas; =r- ,=7' ==■

Ce preocupă Iranul în preajma ședinței 
Comitetului militar al CENTO

TEHERAN 26 (Agerpres).
Presa iraniană din ultimele zile 

a comentat pe larg apropiata șe
dință a Comitetului militar al pac
tului C.E.N.T.O. care va avea loc 
la Teheran în zilele de 27 și 28 
aprilie.

In unele cercuri iraniene se fac 
auzite nemulțumiri în legătură cu 
faptul că „Iranului îi sînt fixate 
contribuții financiare cu mult mai 
mari decît posibilitățile sj resur

învățămînt și de cămine studen
țești. De asemenea, ei revendică 
crearea de mai multe posturi de 
profesori.

Agenția relevă că poliția a în
cercat să-i intimideze pe greviști 
interzicînd orice demonstrație în 
fața Sorboneî. Cu toate acestea, 
fa Paris greva profesorilor și stu
denților a fest totală. Cursurile 
universitara au încetai, de asenre- 
nea.o zi în centre ca Marsilia, Tou
louse, Strasbourg, Rennes Lyon, 
Dijon, Montpellier, 

unde s-a produs catastrofa, au 
declarat o grevă de 24 de ore, la 
chemarea sindicatelor C.G.T. Greva 
a fost declarată în semn de protest 
împotriva insuficienței măsurilor 
de securitate a muncii, care au pro
vocat accidentul căruia i-au căzut 
victime cei șase mineri.

Vizita președintelui Braziliei, 
Goulart în Uruguay

MONTEVIDEO 26 (Agerpres).
La Montevideo a sosit într-o vi

zită oficială de două zile Joao 
Goulart, președintele Braziliei. A- 
ceasta este prima vizită oficială a 
președintelui Goulart în Uruguay.

Ziarele Uruguay-ului aprobă po
litica externă independentă a Bra
ziliei, faptul că ea apără cu con
secvență principiile autodetermi
nării t opoarelor și neamestecul în 
treburile interne ale altor țări.

sele sale", ceea ce „ar împiedica 
eforturile sale de dezvoltare eco
nomică".

Refenndu-se la aceste păreri și 
nemulțumiri din rîndu] cercurilor 
iraniene, agenția France Presse 
subliniază că ele vor forma de 
fapt problemele esențiale pe care 
delegația Iranului intenționează să 
le prezinte la ședința Comitetului 
militar și apoi ia cea a Comitetu
lui ministerial al pactului C.EJM.T.O.
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Primirea de către N. S. Hrușciov
Harrimana lui A

l-a primit la Kremlin 
Harriman, secretar de 
al S.U.A., la cererea 
Harriman a remis lui

MOSCOVA 26 (Agerpres).
La 26 aprilie N. S. Hrușciov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., 
pe Averell 
stat adjunct 
acestuia. A.
N. S. Hrușciov un mesaj din par
tea lui J. Kennedy, președintele 
S.U.A., în problema situației din 
Laos. După aceasta, între N. S. 
Hrușciov și A. Harriman a avut 
loc o convorbire pe aceeași temă.

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și J. Kennedy, președintele S.U.A.,

reafirmă pă cele două guverne 
sprijină întru totul acordurile de 
la Geneva în problema laoțiană, 
asupra căreia la Viena a avut loc 
între N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
un schimb de păreri și a fost reali
zată o înțelegere.

La convorbire au fost de față 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., și S. G. La
pin, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S. A. Har
riman era însoțit de F. D. Kohler, 
ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S., de 
consilierii M. Forrestal și W. 
livan.

Sul-

©

Ѳ nouă criză între țările 
Pieții comune și Statele Unite

GENEVA 26 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează că în momentul de față 
a izbucnit o nouă criză în relați
ile dintre țările Pieței comune și 
Statele Unite. Este vorba de data 
aceasta da tratativele preliminare 
în vederea pregătiri așa-numitelor 
„negocieri Kennedy" anunțate încă 
mai de mult și prin care S.U.A- 
urmăresc, ca în schimbul unor re
duceri în tarifele lor vamale, să 
obțină debușeuri sporite atît în ță
rile Pieței comune, cit și în gene
ral în țările membre ale organis
mului economic-occidental G.A.T.T. 
(Acordul general de tarife și 
plăți). In aceste tratative, relatea
ză agenția Associated Press citind 
surse din Europa occidentală, 
„S.U.A. și țările Pieței comune 
au avut o ciocnire serioasă". Țările 
Pieței comune, relatează agenția, 
au cerut ca Statele Unite să re
ducă mai mult tarifele vamale 
proprii „pentru a elimina barierele 
vamale pe care le constituie în 
momentul de față tarifele protec- 
ționiste americane extrem de ridi
cate". In fața acestor cereri, pre
zentate oficial în ședință de. repre
zentantul Olandei, Hijzen, delega
tul american la actualele tratative,

- subsecretarul de stat adjunct, Blu
menthal, a 
tate", cum 
ated Press, 
acord.

Erlard cere smaicateler 
să dea dovadă de „(ifflpătare“ 

li „modestie”
BONN 26 (Agerpres).
Luînd recent cuvîntul în fața 

Bundestagului vest-german, Erhard, 
ministrul economiei vest-germane, 
a anunțat o nouă creștere a pre
turilor și a vorbit despre măsurile 
care urmează să fie luate pentru 
înghețarea salariilor. Scăderea pro
ductivității muncii în economia 
vest-germană, a subliniat el, „duce 
la creșterea prețurilor". In cuvîn- 
larea sa, Erhard a exercitat o pu
ternică presiune asupra sindicate
lor, referindu-se, cu acest prilej, 
la recenta acțiune pentru majora
rea salariilor pe care au început-o 
muncitorii din întreprinderile in
dustriei metalurgice din Germania 
occidentală. Erhard a cerut, în 
mod categoric, sindicatelor să dea 
dovadă „de mai multă cumpătare" 
și „de modestie".

—=O = -
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Statele Unite 
asupra Pieței 
organele con-

Discuțiile continuă în momentul 
d a față după cum subliniază As
sociated Press în atmosfera de 
„ceartă gravă".

Pe de altă parte, 
au reluat presiunile 
comune pentru a sili
ducătoare ale acestei organizații 
să accepte punctul de vedere a- 
merican. Agențiile de presă ameri
cane fac astfel multă publicitate 
unor comentarii sau declarații din 
care reiese că Piața comună este 
privită „cu neîncredere" chiar de 
către sprijinitorii ei de pînă acum 
din lumea politică și economică oc
cidentală. De altfel, însuși vicepreșe
dintele Pieței comune, olandezul 
Manshold, a făcut recent o decla
rație la Londra în care recunoaște 
că „s-ar putea ca Piața comună 
să nu mai poată supraviețui dacă 
viitoarele tratative cu S.U.A. vor 
da greș,..''

In preajma grevei 
generale a feroviarilor 

englezi
26 (Agsrpres). 
sindicatului național al 
de a declara o grevă 
protest împotriva pla-

LONDRA
Hotărîrea 

feroviarilor 
in semn de
nului Beeching, care prevede în
chiderea unei serii de linii și stații 
feroviare, a fost sprijinită întru- 
totul de către congresul Trade-U- 
nion-urilor din Scoția.

Punerea în practică a acestui 
plan ar însemna lichidarea a 41 la 
sută din rețeaua liniilor feroviare, 
închiderea a două treimi din sta
țiile existente și concedierea a 
15 000 de feroviari numai în Sco
ția.

„In prezent noi nu vedem o altă 
cale de luptă în afară de grevă", 
a declarat în aplauzele delegaților 
secretarul general al sindicatului 
național al feroviarilor, S. Greene.

Postul de radio din Osaka și-a încetat 
emisiunile

răspuns „cu brutali- 
scrie agenția Associ- 
că S.U.A. nu sînt de

TOKIO 26
Postul de radio „Asahi Hoso Ro

so" din Osaka și-a încetat cu de
săvârșire emisia în amiaza zilei de 
25 aprilie. încetarea lucrului a avut 
loc la chemarea sindicatului lu-

(Agerpres). crătorilor de la postul de radio, 
care a declarat grevă revendicînd 
majorarea salariilor.

De trei zile continuă greva to
varășilor lor de la stația de radio 
„Nihonkai Terebi Roso" din Tot
tori.

Framlntarî în lumea arabă
Săptămina trecută la Cairo, Da

masc și Bagdad a fost arborat 
simultan drapelul roșu-alb-negru 
cu trei stele —- cîte una pentru 
fiecare provincie a noii Republici 
Arabe Unite. Năzuința arabă spre 
unitate este o realitate politică. 
Crearea federației a întîmpinat 
însă dificultăți; legate de intere
sele divergente ale diferitelor gru
pări și personalități politice din 
cele trei țări. Aceste dificultăți 
nu au fost depășite integral nici 
pînă în momentul de față. însuși 
faptul că se prevede un termen 
de cinci luni pentru elaborarea 
noii constituții și organizarea unui 
plebiscit, alte 20 de luni pentru 
un regim de tranziție și în sfîrșit 
termene și mai îndepărtate pentru 
unificarea forțelor armate, econo
miilor și relațiilor externe ale ce
lor trei țări constiuie o recunoaș
tere implicită a complexității pro
blemelor. Ziarele relatează și acum 
— după proclamarea noii Republici 
Arabe Unite — despre manifestări 
ostile actualei formule politice 
atît în Irak cit și în Siria.

Evenimentele recente din Iorda
nia reflectă în mod fidel frămîn- 
tările lumii arabe. ’ Masele popu
lare iordaniene au ieșit în stradă 
pentru prima oară în șase ani, 
manifestind energie pentru înlătu
rarea monarhiei reacționare, pentru 
transformarea țării într-o republi

că, pentru unitatea arabă. Situația 
devenise atît de explozivă încît 
parlamentul, de obicei cit se poate 
de docil, a îndrăznit să-și expri
me neîncrederea într-un guvern 
care se bucura de deplina încre
dere a regelui Hussein. Guvernul 
a fost înlocuit. După cum subli
niază ziarul „Le Monde", „faptul 
că regele a fost obligat să facă 
apel exclusiv la curtenii săi și la

Cronica evenimentelor 
săptămînii

propriul său unchi pentru a con
stitui noul guvern este o mărtu
rie a izolării sale crescînde chiar 
și față de oligarhia politică, pînă 
acum credincioasă lui prin tra
diție.

Hussein este, după cum bine se 
știe, un om de paie. Ca și regele 
Saud al Arabiei Saudite, el este 
stipendiat de monopolurile petro
liere și slujba lui de bază constă 
în a asigura continuarea exploa
tării de către ele a bogatelor re
surse de petrol ale țării. De aceea, 
orice atac împotriva lui Hussein 
este prezentat în țările interesate 
«a „o acțiune antioccidentală".

Zvonurile despre debarcarea unor 
batalioane britanice în Iordania, 
dezmințirea lor din surse oficiale 
engleze dar mai ales concentra
rea de trupe engleze în Cipru și 
în alte regiuni ale Orientului Mij
lociu ilustrează interesul real al 
puterilor occidentale pentru ceea 
ce se întîmplă în momentul de 
față în Iordania și nu numai în 
Iordania. După răsturnarea monar
hiei din Yemen, ziarele americane 
și engleze scriau că Arabia Sau- 
dită și Iordania au rămas ultimele 
bastioane importante ale imperiu
lui petrolului din Peninsula Ara
bică. Ele demonstrau atunci cu ar
gumente geografice, istorice și po
litice că o răsturnare de regim 
într-una din aceste două țări ar 
antrena după sine ca o reacție în 
lanț, pierderea concesiilor deținu
te de monopolurile din Anglia și 
S.U.A. în toate emiratele, șeica- 
tele și celelalte formațiuni feu
dale arabe. Nu este de mirare că 
Arabia Saudită s-a declarat dispu
să să sară în ajutorul Iui Hussein, 
dacă acesta se va considera ame
nințat în mod serios. In legătură 
cu această situație în presa apu
seană se acordă un interes deose
bit pentru conferința pactului 
C.E.N.T.O., din care fac parte sta
tele prooccidentale din Orientul 
Mijlociu și care se va întruni zi
lele viitoare la Teheran. Prezența
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22 de mineri americani izolați 
de o explozie de' grizu

NEW YORK 26 (Agerpres).
In noaptea de 25 spre 26 aprilie la mina carboniferă nr. 2 

din localitatea Clarksburg (Virginia de vest) s-a produs o explo
zie de grizu care a izolat 22 de mineri.

Potrivit agenției Associated Press direcția minei a declarat că 
șansele de a-i găsi pe mineri în viață sînt foarte mici In prezent 
echipele de salvare se află la o distanță de 1000 de metri de 
locul în care s-a produs explozia.

Duminică, alegeri prezidențiale 
în Austria

28 aprilie au Ioc în 
alegerile prezidențiale, 
se știe, cu începere din 
șeful statului austriac 

prin vot universal, di-
1951
ales
și nu mai esta desemnat ca 
atunci de către Congresul fe-

ge- 
de

re- 
în-

I

VIENA 26 (Agerpres).
Duminică

Austria 
După cum 
anul 
este 
rect 
pînă
deral. La actualele aleg ari candi
dează președintele de pînă acum 
al Austriei, Adolf Scharf, candida
tul partidului socialist, fostul can
celar Julius Raab, propus de par-

tidul populist, precum și fostul 
neral Josef Kimmel, susținut 
partidul liberal.

Pentru alegerea președintelui 
publicii candidatul trebuie să
trunească peste jumătate din vo
turile valabile. Dacă nici unul din
tre candidați nu obține majoritatea 
absolută urmează să aibă loc un 
al doilea tur de scrutin, organizat 
la cel mult 35 de zile da la pri
mul tur, și Ia care se vor prezen
ta numai cei doi candidați care 
au obținut mai multe voturi.

©

Dezbaterile din Bundestag în legătură 
cu „tratatul de colaborare" 

franco—vest-german
BONN 26 (Agerpres).
In Bundestagul vest-german con

tinuă dezbaterile în legătură cu 
prima lectură a „tratatului de co
laborare" franco-vest-german. Du
pă discursul cancelarului Adenauer 
a luat cuvîntul ministrul de ex
terne Schroder, care nu a ascuns 
faptul că axa Paris—Bonn, consfin
țită prin acest tratat, este îndrep
tată în primul rînd împotriva unui 
așa-zis .pericol dinspre răsărit".

Din declarațiile ministrului de ex
terne a reieșit, însă, că alianța cu 
guvernul gaullist nu constituie în
să, pentru politicienii vest-ger- 
mani, o obligație.

„Consecințele practice ale tra
tatului asupra politicii externe a 
statului federal, a spus Schroder, 
nu vor face în nici un caz ca a- 
cesta să-și piardă libertatea de 
acțiune". El s-a referit, în special, 
la dorința Germaniei occidentale 
de a „deschide" Piața comună și 
pentru Anglia în duda opoziției 
manifestate de Franța în această 
problemă. Agențiile occidentale de

la această îirtrunire a miniștrilor 
de externe ai principalelor puteri 
oapitaliste îi va imprima un ca
racter deosebit. Ziarele arabe vor
besc despre posibilitatea alcătuirii 
unor nod planuri primejdioase 
pentru pacea și securitatea Orien
tului Mijlociu. In aceste condiții 
unitatea arabă este privită ca o 
necesitate imperioasă.

Felul cum se desfășoară lucru
rile în Iordania demonstrează însă 
că lozinca unității arabe este fo
losită în scopuri diverse, oare nu 
coincid întotdeauna cu adevăratele 
interese ale popoarelor arabe. Sta
rea de spirit revoluționară a ma
selor populare este exploatată de 
agenți politici cere sprijină ideea 
înlăturării monarhiei, dar nu pen
tru a o înlocui cu un regim de
mocratic ci pentru a instaura un 
alt regim în care libertățile și 
drepturile democratice să nu fie 
respectate. Corespondentul din 
Amman al agenției France Presse 
subliniază că deși Iordania a mai 
trecut prin stări de criză, contex
tul în care se desfășoară criza ac
tuală este eu totul nou. De aceea, 
deși sînt unanimi în a prevesti a- 
propiata răsturnare a monarhiei 
iordaniene, comentatorii nu au o 
viziune clară despre ceea ce va 
urma. Un singur lucru este lim
pede : nu se întrevede o stabili
zare imediată a situației politice 
din lumea arabă.

FELICIA ANTIP

lor ea 
să nu 
calea 

S.U.A. 
agen-

presă relatează că reprezentant 
conducerii partidului social-demo
crat care au luat cuvîntul la dez- 
zateri au subliniat dorința 
tratatul cu guvernul francez 
constituie un obstacol în 
„colaborării nemijlocite" cu 
In acest sens, din relatările
(iilor reiese că conducătorii so- 
cial-democrați răspund la presiu
nile exercitate de Washington ca
re nu dorește ca alianța francr^' 
vest-germană să ducă la o prW 
mare independență a „parteneri
lor vest-europeni" față de dictatul 
american în cadrul alianței N.A.T.O.

PROGRAM DE RADIO
28 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,10 Școala și viata,
8.30 Din comoara folclorului nos
tru, 9,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,30 C.întă corul Com
binatului metalurgic din Reșița
11.30 Vorbește Moscova ! 12,00
Muzică din opere cerută de ascul
tători, 12,20 Interpret de muzică 
ușoară, 13,10 De toate pentru toti. 
14,00 Muzică populară cerută de 
ascultători, 14,45 Muzică ușoară 
interpretată de formația condusă 
de Cornel Popescu, 15,10 Lucrări 
de compozitori romîni Înaintași,
16.30 Selecțiuni din opera „Gio- 
conda" de Ponchielli, 17,30 Trans
misiune sportivă, 18,30 Album de 
romanțe, 19,00 Concert din muzica 
de operetă, 19,35 „Melodii,., melo
dii..." — emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 20,00 Teatru la 
microfon. Premiera: „Peretele din 
stingă". Scenariu radiofonic de 
Manfred Bieler, 21,05 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 Melo
dii de muzică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Melodii populare ce
rute de ascultători, 10,00 Arii din 
opere, 10,30 Revista presei străi
ne, 10,38 Muzică ușoară, 11,00 Re- 
transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" de sîmbătă 27 
aprilie, 14,05 Gintă Constantin 
Drăghici, 14,30 Din cîntecele ■ și 
dansurile popoarelor, 15,45 Pagini 
alese din muzica de estradă, 16,08 
Cîntă corul Radioteleviziunii, 17,15 
Pagini literare dedicate tineretului 
patriei noastre, 17,25 Muzică ușoa
ră cerută de ascultători, 18,05 „File 
de calendar" — emisiune muzical- 
literară, 19,30 Mari formații de 
muzică populară, 20,05 Muzică u- 
șoară de Radu Serban. 20,25 Cîntă 
Maria Lătărețu, 20,40 Muzică de 
dans, 21,45 Din opera lui Iaroslav 
Hașek, 22,00 Muzică de dans.
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