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Din carnetul corespondenttilui

Revizorul de linie
II zărești zi de zi cu 

o cheie în mină colin- 
dind liniile din stația 
C.F.R. Petroșani. Străba
te agale liniile și la fie
care pas cercetează cu 
atenție starea șinelor de 
cale ferată ; la joante, la 
ramificații se oprește din 
mers iar privirile sale a- 
gere caută cu stăruință 
să descopere vreo nere
gulă.
o cit 
ne se așterne îndată pe 
lucru : strînge butoanele 
slăbite, pe cele uzate 
înlocuiește.

Așa este felul de 
munci al revizorului 
cale Zaharia Nicolae 
la districtul L. Petroșani. 
El este apreciat și sti
mat de întreg colectivul 
în care muncește pentru 
conștiinciozitatea de care 
dă dovadă, pentru spiri
tul dezvoltat de răspun
dere ce îl manifestă.

In una din zilele tre
cute, revizorul Zaharia 
își făcea obișnuitul rond 
de revizuire a liniilor. 
Terminase de revizuit li
nia 7-a din stația Petro
șani și începuse revizia 
la linia 8-a. Din difu
zorul agățat pe un stîlp 
din apropiere auzi o 
voce care anunța acarii:

— Pregătiți intrarea 
Ia linia opta pentru tre
nul 2877.

Auzind cele anunțate, 
Zaharia se grăbi să ter
mine revizia liniei pe 
care urma să intre trenul 
anunțat. Strîngea cîte un 
bulon; din loc în loc 
zăbovea cîte puțin pen
tru a nota într-un car
nețel ce buloane avea 
de schimbat a doua zi. 
Din cînd în cînd mai 
arunca privirea și înainte 
pe linie cercetînd luciul 
șinelor. Deodată inima i 
se făcu mică de tot. Lu
dul uneia din șine parcă 
era întrerupt într-un loc, 
semn că lipsea o bucată 
din ea. Te pomenești că 
e o șină ruptă I — ex-

Dacă a „depistat' 
de mică defectir

le

a 
de 
de

clamă revizorul îngrijo
rat. In cîteva clipe fu la 
locul cu pricina. Intr-a
devăr nu se înșelase. 
Era o șină ruptă, pe care 
nu o putuse vedea cînd 
trecuse cu revizia prin 
acel loc deoarece linia 
fusese ocupată de un 
grup de vagoane. Proba
bil că șina se rupse ir 
cînd au fost scoase va
goanele de pe linie. Ce 
era de făcut ? Să se a- 
puce s-o repare, nici 
pomeneală 1 Dinspre Li- 
vezeni se apropia trenul 
2877 care urma să intre 
ia linia 8-a.

O clipă doar stătu 
haiia descumpănit 
știind cum să anunțe 
fecțiunea mai repede 
sibil pentru a fi
trenul la altă linie de 
garate. Pentru a anunța 
biroul de mișcare trebuia 
să parcurgă o distantă 
prea mare și în cale a- 
vea cîteva, garnituri de 
vagoane. Aprecia că mai 
aproape este telefonul de 
la cabina nr. 8. Alergă 
intr-un suflet într-acolo. 
Strigă acarului de servi
ciu in tură :

— Cheamă repede ca
bina 
pună

Za
ne-
de.
po-

dirijat

nr. 1 și spune să 
semnalul de oprire. 
Dar ce s-a întîm-

plat ? 8
— La lima opta am gă. g 

sil o șină ruptă I
In cîteva clipe semna. 

Iul iu pus pe oprire, 
chiar în fața trenului ce 
urma să intre în stație. 
Fu anunțat îndată impie
gatul de mișcare 
motivul opririi la 
a trenului 2877. 
dădu dispoziție
schimbe gararea pe 
tă linie și trenul 
acolo in bune 
dițiuni. Revizorul de 
Zaharia Nicolae își
se datoria, acționînd 
virtutea vigilenței sale 
mereu treze în muncă și 
a conștiinței de om îna
intat.

despre 
semnai
Acesta 
să se 

o al- 
sosi
con- 
cale 

făcu- 
în
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Pornind de la rezultatele obținute pînă acum

Să asigurăm îndeplinirea planului 
la toți indicii și a angajamentelor 

în toate unitățile economice!

Intr-o recentă plenară lărgită. Comitetul orășenesc de partid 
Petroșani a analizat stadiul în deplinirii sarcinilor de plan și a 
angajamentelor la producție, productivitate, calitatea produselor și 
prețul de cost pe trimestrul I și luna aprilie a. c., insistînd în
deosebi asupra cauzelor rămînerii în urmă a unor unități econo
mice și a măsurilor ce trebuie luate în continuare pentru ridica
rea tuturor colectivelor la nivelul celor fruntașe, pentru asigurarea 
îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce revin oamenilor muncii din 
Valea Jiului în cursul celui de-al 4-lea an al șesenalului.
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In întrecerea socialistă dintre
II de la mina Lonea, 
situează mereu la loc 
cestei luni și pînă în 
cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Tovarășul Cirican loan împreună cu 
un alt muncitor din brigada lui Crețu discută des
pre faptul că harnicul lor colectiv a trimis la ziuă 
150 tone cărbune peste angajamentul lunar.

ortacii lui 
de frunte, 
prezent ei

brigăzile sectorului 
Crețu Gheorghe se 
De la începutul a- 
au extras 250 tone

Minerii lucrează tot mai productiv 
și pun accentul pe calitate

Crește continuu depășirea
In cele patru luni tre

cute din acest an, mine
rii din Valea Jiului au 
furnizat industriei noastre 
socialiste 40 000 de to
ne de cărbune peste pre
vederile 
două 
mai,

planului. După 
decade din luna 
colectivele minelor

din bazin au majorat de
pășirea de1 plan ctr peste 
8 000 de tone. Realiză
rile cele mai frumoase 
le-au înscris în această 
perioadă pe graficul în
trecerii socialiste mine
rii din Lupeni, urmați de 
cei din Lonea și Vulcan.

Cărbune de calitate
Priceperea ; 

minerilor dau 
bune în luna 
în ce privește 
țirea calității 
Brigăzile miniere din a- 
bataje au pus un accent 
deosebit pe pușcarea se
lectivă și au intensificat 
alegerea șistului vizibil 
din cărbune făcînd să 
scadă conținutul de ste
ril în cărbunele 

pr eparațiilor 
pentru spălare. 
Cenușa cărbu
nelui brut a în
registrat 
combinat, 
perioada 1--20 
mai, o scăde
re de 0,3 la

și hărnicia 
i rezultata 

aceasta și 
! îmbunătă- 

productiei.

livrat

sută, față de cenușa pla
nificată. In același timp, 
s-a redus și umiditatea 
cărbunelui cu 0,4 pro
cente sub indicele prevă
zut în plan. Minerii da 
la Petrila au dat cărbune 
cu un conținut de cenușă 
mai mic cu 1 la sută de- 
cît norma admisă, cei de 
la Aninoasa cu 0,9 Ia 
sută, iar cei de la Lupeni 
cu 0,6 la sută.

Planul de stat pe 1963 — cel 
de-al 4-lea an al șesenalului —, 
elaborat pe baza Directivelor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., a pus 
în fața organelor și organizațiilor 
de partid și de masă, a oamenilor 
muncii din Valea Jiului sarcini e- 
conomice mobilizatoare. Caracterul 
mobilizator al acestor sarcini, așa 
după cum s-a subliniat și în refe
ratul Biroului comitetului orășe
nesc, rezidă din faptul că, de e- 
xemplu, sporul producției de căr
bune prevăzut pentru acest an 
pentru bazinul nostru va trebui să 
fie realizat fără intrarea în pro
ducție a unor noi sectoare pro
ductive și aproape exclusiv pe 
seama creșterii productivității mun
cii. De asemenea, el mai rezidă 
din faptul eă în acest an trebuie 
executat un volum de investiții 
industriale și social-culturale cu 
peste 200 000 000 lei mai mare 
decit în 1962, investiții care vor 
asigura în anii viitori dezvoltarea 
într-un ritm accelerat a forțelor de 
producție în Valea Jiului.

Comitetul orășenesc de partid, 
pe deplin conștient de caracterul 
mobilizator al sarcinilor economi
ce din acest an, a luat măsuri 
politice și organizatorice pentru 
ca aceste sarcini să fie cunoscute 
de către organizațiile de partid și 
colectivele unităților economice, 
pentru pregătirea mai temeinică 
decît anii trecuți a trecerii la în
deplinirea lor.. In plenară s-a sub
liniat că dezbaterea cifrelor de 
plan a fost precedată de analize 
aprofundate asupra rezervelor in
terne și a măsurilor politice și 
tehnico-organizatorice ce trebuiau 
luate pentru trecerea la îndeplini
rea acestor sarcini. De asemenea, 
anul acesta Biroul Comitetului o- 
rășenesc de partid a dat un ajutor 
efectiv constructorilor noii prepa- 
rații de la Coroiești, șantierului de 
mărire a capacității termocentralei 
Paroșeni, I.C.M.M., colectivului 
I. F. Petroșani — unități care au 
întîmpinat greutăți —, precum și 
altor colective.

Măsurile luate de către comite 
tul orășenesc, de către organele 
și organizațiile de partid și de ma
să, de conducerile tehnico-adminis- 
trative au sprijinit eforturile sus
ținute ale colectivelor de munci
tori, ingineri și tehnicienii permițînd

obținerea în trimestrul I și în luna 
aprilie a unor rezultate bune în 
îndeplinirea și depășirea planului 
și a angajamentelor. In trimestrul 
I planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit pe 
orașului nostru regional 
porție de 101,8 la sută, 
se o creștere de 9,9 la 
de primul trimestru al anului tre
cut, iar planul producției marfă în 
proporție de 101 la sută, cu o creș
tere de 10,1 la sută față de peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. Produetivitatea muncii plani
ficată a fost îndeplinită în indus
trie și cooperația meșteșugărească 
în proporție de 102,5 la sută, ob- 
țînîndu-se o creștere față da tri
mestrul I 1962. de 8,2 la sută, ceea 
ce arată că aproape 83 la sută din 
sporul producției industriale s-a 
obținut pe baza creșterii producti
vității muncii.

Cu excepția E. M. Vulcan, I. F. 
Petroșani și I.I.L. „6 August" 
troșani, toate celelalte unități 
dustriale, precum și unitățile 
transporturi și-au îndeplinit și 
pășit sarcinile de plan pe 
trul I și pe luna aprilie, 
țiindu-se în mod deosebit 
vele exploatărilor miniere 
Aninoasa, Petrila, prepațațiilor de 
cărbuni, I.C.T. Paroșeni, I.I.S. ,,Vis- 
coza" Lupeni, U.R.U.M.P., Depoului 
C.F.R. Petroșani, atelierului de 
zonă, reviziei de vagoane, secției 
L 5 Petroșani, cooperativei (,Jiul“ 
Petroșani și altele. Și-au îndeplinit 
și depășit, de asemenea, planul 
toate organizațiile comerciale cu 
ridicata și de desfacere a mărfu
rilor cu amănuntul.

Faptul că în această perioadă, 
cu toate greutățile cauzate de iar-' 
nă, economia națională a primit 
din partea oamenilor muncii din 
Valea Jiului combustibilul și e- 
nergia electrică planificate consti
tuie o cinste pentru harnicii noș
tri mineri, energeticieni și lucră
tori din transporturi, arată că și 
de data aceasta ei au fost și sînt 
la datorie.

ansamblul 
în pro- 

obținîndu- 
sută față

Pe- 
in- 
de 

de- 
trimes- 
eviden- 
colecti- 
Lupeni,

(Citiți în pagina a 3-a : Ma
teriale pe marginea dezbateri
lor plenarei Comitetului oră
șenesc de partid).
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„Laboratorul" de înfrumusețare a orașului
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Spre casă «Iapă «lunca voluntari

Primăvara aceasta a bătut cu 
destulă întirziere la poarta orașu
lui Vulcan ca de altfel în întrea
ga noastră țară. Există însă un a- 
nume loc în oraș, o suprafață de 
cîteva sute de metri patrați unde 
primul anotimp al anului își dă
dea rodul încă din... iarnă. Și to
cul acesta se află, cum s-ar mai 
zice, la o palmă distanță de poarta 
orașului, de șoseaua care duce la 
Lupeni: in incinta I.C.O.-ului.

Vulcănenii s-au obișnuit să vadă 
în aceste zile cum între spații.e 
verzi dintre blocuri, ori pe strada 
principală, în rondurile noi. sub 
balcoanele ce miroase încă a mor
tar, răsar peste noapte florile c 
petalele deschise. Noii locatari ai 
blocurilor ca și unii din cei vechi 
— în dorința de a-și înfrumuseța 
apartamentele — au aflat adresa 
acestui veritabil laborator a! pri
măverii și își procură de acolo 
ghivece cu ciclamen.

Dezvoltarea impetuoasă a Vul
canului, construcțiile noi care ră
sar și ele ca niște flori din că
rămidă, beton și mortar au pus In

fața gospodarilor orașului ca o 
chestiune de necesitate și actuali
tate amenajarea serei cu flori. 
Anul tread, colectivul de la I.C.O. 
ca și numeroși tineri din ora* 
au efectuai multe mii de ore de 
muncă patriotică pentru amenaja
rea serei. A fost pusă la punct 
o instalație de încălzire centrală 
ca și cea de lumină, astfel că 
pentru dezvoltarea celor peste 20 
de specii de flori din seră s-au 
creat chiar In anotimpul friguros 
condiții optime: lumină și tempe
ratură constantă, aerisire zilnică.

Am trecut deunăzi pe la acest 
laborator. Cită prospețime, ci. 

parfum Îmbătător I Cîte flori I 
Garoafe, trandafiri altoiți, lămîi, as
paragus, oleandru. Sint apoi insera 
peste j 5OO de ghivece cu ciclamen, 
Nu peste mult, ele vor apare în gea
murile și balcoanele apartamente
lor. In răsaduri pe paturi calde, 
se găsesc acum peste X 000 de fi
re. Ele stnt „rezerve" de flori ce 
vor li plantate în sezonul de vară 
în spațiile verzi ale orașului.

Starea serei, producția ei spune

cu cită pasiune și dragoste se În
grijesc grădina/ ii de evoluția plan
telor de la săminfă pfnă dnd ele 
«ai rod. Ferim a realiza culori noi 
₽ vii, cu multă migală se reali
zează fecundarea artificială.

Sera își dă in acest an primai 
ei rod bogat ; rod de frumusețe 
și prospețime pentru orașul mereu 
înnoit. Și nu e de loc întimplătoa- 
re sau lipsită de temei afirmația 
celor care spun că Vulcanul este 
un oraș Înfloritor, oraș al cărbuni
lor și florilor. Numai în luna apri
lie au fost distribuite produse de 
seră în valoare de peste 10 000 
lei. In mai, după vînzările efec
tuate se desprinde clar sporul de 
producfie al serei.

Laboratorul de înfrumusețare a 
orașului lucrează din plin. Și a- 
ceasta este un motiv să se creadă 
că spre mindria gospodarilor ora
șului și a locuitorilor lui. Vulca
nul întreg va ajunge să aibă in 
vară ei însăși toaleta unei întinse 
și minunate grădini.

M. COSTEA
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STEAGUL’ P®ȘU

PROBLEME CUNOSCUTE, 
DAR NEGLIJATE

întrebuințarea rațională și cu dis- 
cernănrint a tuturor elementelor 
de natură psiho-pedagogică este o 
condiție obligatorie care, fără în
doială, creează premisele pentru 
formarea omului de tip nou. Dim
potrivă, neglijarea unor probleme 
cunoscute, dăunează procesului ins- 
tructiv-educativ.

Astfel, unii profesori săvîrșesc 
greșeala de a compara nivelul 
unei clase cu nivelul altor clase 
la care predau, manifestînd aceeași 
exigență, nediferențiată. Or, se știe 
că aceeași lecție predată la clase 
paralele diferite nu decurge în 
același fel la toate clasele. Altfel 
decurge lecția la o clasă al cărei 
colectiv s-a dovedit încă din anii 
precedenți închegat, conștiincios, al
cătuit în majoritate din elevi bine 
pregătiți și cu totul în alt chip la 
o clasă al cărei colectiv trădează 
lacune în cunoștințe și care, în 
general, asimilează mai greii noțiu
nile predate.

Deseori, aprecierea elevilor se 
face pripit, printr-o singură între
bare care este notată ad-hoc cu 
nota trei sau patru. Procedînd ast
fel, profesorii nu mai au posibili
tatea să cunoască nivelul real de 
cunoștințe ale elevilor, iar aceștia 
se descurajează, își pierd interesul 
pentru studiul susținut la ma
teria respectivă.

Unii profesori se mulțumesc să 
formuleze sentințe „valabile" și 
„definitive" potrivit cărora clasa 
X sau Y este tratată ca un colec
tiv mediocru, incapabil de a obține 
note mari. Pe aceștia îi auzi spu- 
nînd : „Ah. ce clasă minunată este 
a IX-a AI Acolo dai zece cu plă
cere. In schimb la а IX-a В nu poți 
da o notă mai mare. ds șapte la 
nimeni".

Se obișnuiește apoi să se dea 
note rele elevilor pentru că n-au 
costum de sport, rechizite la de
sen, instrumente la geometrie, pen
tru tema nefăcută. Nici acest pro
cedau nu reflectă nivelul de cu
noștințe al elevilor.

Mai există și tendința de a efec
tua notarea elevilor din motive 
personale : fie că se află în ceartă 
cu părinții elevului, sau elevul a 
avut atitudine nejustă in timpul 

Florinele va termina peste sîteva zile clasa I-a. De la început ea s-a dovedit a fi o elevă sili
toare, harnică și conștiincioasă, lucru ее i-a adus recunoașterea unanimă din partea colegilor și a în
vățătoarei ca fiind fruntașă la învățătură. Socotitorul care pînă nu de mult era doar o jueărie în mina 
ei, acum a devenit un tovarăș sigur care a ajutat-o să rezolve eu multă precizie și siguranță, problemele 
„grele" de aritmetică.

IN CLIȘEU : Eleva Florinele Tontea, din clasa l-a de la Școala de 8 ani din Petrila, pregătindu-și 
lecțiile pentru a doua zi.

lecției, ori aste copilul lui cuta
ră...

Alte cadre didactice, folosesc în 
pradarea lecțiilor, un limbaj sa
vant, inaccesibil elevilor, fiind pre. 
ocupate mai mult de cunoștințele 
personale și nu de ale elevilor. In 
aceste cazuri elevii nu simt nici o 
atracție față de obiectul respec
tiv, se plictisesc și se dedau im
plicit la acte de indisciplină.

Motivarea notei date elevului nu 
este făcută intr-un fel în care a- 
cesta să-și poată da seama de jus
tețea ei, de respectarea principiu
lui draptății

O afirmație de genul „meritai 
8, dar îți dau 7, fiindcă ești autorul 
tuturor actelor de indisciplină la 
ora mea", produce nedumerire, iar 
elevul este înclinat să creadă că 
dacă profesorul avea bunăvoință ar 
fi primit totuși nota 8.

Dimpotrivă, dacă i se explică a- 
cestuia că ar fi meritat o notă mai 
mare dacă nu făcea spre exem
plu, confuzii între părțile de pro
poziție, sau nu manifesta șovăieli 
la regula semnelor de algebră, ele
vul ar avea atunci o înțelegere clară 
a situației și ar ști precis care sînt 
chestiunile asupra căror trebuie 
să revină din nou.

In practica unor cadre didactice 
se manifestă tendința cîștigării u- 
nei popularități ieftine în fața ele
vilor.

Nedeprinși cu munca sistematică, 
mulțumiți cu puțin și obișnuiți să-și 
pregătească lecțiile de mîntuială, 
elevii elogiează „bunătatea" profe
sorului X, încep să facă aprecieri 
neprincipiale la adresa profesorului 
Y, care nu tolerează indolența și 
superficialitataa în muncă, E ade
vărat că pe parcurs, în raport cu 
vîrsta, se conving singuri care pro
fesor le vrea într-adevăr binele.

De aceea răbdarea, tactul peda
gogic, respectarea particularităților 
individuale, încurajarea elavului la 
momentul potrivit, permanenta exi
gentă față de munca proprie tre
buie să fie principiile pedagogice 
a căror resp setare să fie obliga
torie pentru toate cadrele didac
tice.

prof. CHERCIU NICOLAE 
directorul Școlii medii mixta 

Petrila — Lonea
... ■ — -----------------------

Doi amici, doi prieteni ai eăr- 
ții. Așa sînt elevii Ionuț și Nicu- 
șor. Deseori ei pot fi întîlniți la 
biblioteca clubului sindicatelor din 
Petroșani de unde împrumută căr
țile de care au nevoie. Și de fie
care dată ei își schimbă reciproc 
impresiile despre cărțile citite, 
hotărînd totodată ce să mai ci
tească. Iată în clișeul nostru pe 
cei doi prieteni împrumutînd cărți 
de la bibliotecă.

—=© = —

Elevii seraliști 
îr preajma tezelor

Peste cîteva zile, elevii de la
școlile medii serale vor începe 
perioada tezelor pe semestrul II. 
Acest lucru va trebui să-I preo
cupe deopotrivă pe fiecare elev, 
deoarece tezele constituie verifi
carea minuțioasă a nivelului lor 
de pregătire pe perioada unui se
mestru întreg. Mulți elevi seraliști 
care au frecventat cu regularitate 
cursurile și s-au pregătit zi de zi 
cu conștiinciozitate, au înregistrat 
numai note bune în catalog — ga
ranție a faptului că și tezele se
mestriale le vor aduse note bune.

----------------------------------------------------------—■■ ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

însemnări de reporter: GĂSESC CIJVIWTE*
Face parte din a treia generație 

de mineri a familiei. Bunicul, Dob
ner Valentin, și-a petrecut o ju
mătate din viață în adîncurile în
tunecoase ale minelor ce se des
chideau în Vale, tatăl său, Carol 
și-a luat rămas bun de la ortaci 
după 39 de ani de muncă în sub
teran. Acum, pensionar. El, Dobner 
Carol fiul a cunoscut mina timp

Grapa de studeiHi
Grupa de studenți este un co

lectiv de muncă și învățătură u- 
nit, închegat. Aici, în grupă, sub 
îndrumarea organizației U.T.M. și 
a asociației studențești, studenții 
învață și muncesc împreună. Aici, 
în grupă se încheagă adevăratele 
prietenii. Si studentul știe că a fi 
prieten cuiva, înseamnă să-l ajuți 
în momentele grele, să fii alături 
de el la bucurie și la eșecuri. Stu
dentul mai știe că adevărata prie
tenie presupune întotdeauna co
munitatea de interese și sarcini. 
Din păeate însă, mai sînt unii stu
dent!. care-și fac prieteni niște oa
meni străini, fără un țel în viață, 
niște chiulangii, care în loo să 
muncească cinstit, îndrăgesc plim
bările, trîndăvesc fără rost, duc o 
viață „ușoară". Prietenia cu astfel 
de oameni îi rupe pe studenți de 
coleetivul grupei, îi conduce pe 
eăi greșite, îi face să-și neglijeze 
învățătura.

Cu eîtva timp în urmă, studentul 
Ulmanei Mircea din anul IV mine 
lunecase pe căi greșite, tocmai da
torită unor astfel de prietenii gre-
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ULTIMA ZI DE ȘCOALĂ
Mîine va fi ultima 

zi de cursuri pentru 
elevii din clasele a 
Vll-a de la școlile e- 
lementare. Va urma 
o perioadă de pregă
tire intensă, apoi e- 
xamenul de absolvire 
și cel de admitere în 
alte școli. Majoritatea 
elevilor din clasa a 
Vll-a de la Școala de 
8 ani nr. 1 din Pe
troșani și-au expri

mat de pe acum do
rința de a-și continua 
învățătura. Stăpîniți 
de pasiuni diferite, 
unii își vor continua 
studiile în școlile me
dii, iar cei mai mulți 
dintre ei vor păși 
pragul școlilor profe
sionale pentru a de
veni muncitori califi
cați.
Pricop Voicu, Părăia-

de 15 ani; cinci ani miner și apoi 
maistru minier. Apoi a părăsit-o 
pentru trei ani. „Nu cu dragă voie, 
ci de nevoie — spune el. Munca 
de azi din mină nu mai seamănă 
cu cea pe care-o făcea tatăl meu 
în trecut. Mi-am dat seama atît 
eu eît și conducerea minei Vulcan 
că a conduce producția înseamnă 
a ține pasul cu noile cuceriri din 
domeniul tehnicii miniere, a le a- 
plica, înseamnă a învăța.

In urmă cu trei ani, Dobner 
Carol și-a luat rămas bun de Ia 
colectivul minei pe care-l îndră
gise pășind cu încredere peste 
pragul școlii tehnice de maiștri 
din Petroșani. II aștepta și acolo 
munca. „Program nenormat". Cîte- 
odată ziua și noaptea —. zîmbește 
acum amintindu-și eu satisfacție 
despre progresele pe care le-a în
registrat ca urmare a unei munci 
perseverente cu cartea.

— Nimic de zis. Citeam și îna
inte lucrări de specialitate. De 
multe ori mă împotmoleam. Nu în
țelegeam totul. îmi lipseau cunoș
tințe de matematică, mecanică a 
rocilor, fizica cu legile ei îmi era 
necunoscută, desenul tehnic, de 
asemenea.

Unul din cei mai vîrstnici elevi 
ai școlii tehnice de maiștri din 
Petroșani, Dobner Carol, în ciuda 
celor 41 de ani ce-i are se pre
gătește să redevină în sînul ve
chiului colectiv om nou, mai fo
lositor decît a fost pînă nu demult 
pentru mină. Anii de învățătură se 
apropie de sfîrșit. Ca și colegii 
săi, Dobner își pregătește proiec
tul. El are de proiectat deschide-
rea bloeului II între orizonturile 
480—360 m. la mina Vulcan. E 
o lucrare pe care o execută cu 
răspundere, In ea își pune toată 
pasiunea pentru meseria ce-o are. 
A avut îndelungi consultări și-a

- colectiv închegat
șit înțelese. Lipsa de la cursuri, 
de la seminarii și lucrările de la
borator au făcut ca el să nu-și 
poată acumula în întregime cunoș
tințele de care are nevoie un vii
tor inginer. Colectivul grupei din 
care face parte i-a , venit imediat 
în ajutor. Studenții fruntași la în
vățătură Ciocîrlie Mihai, Burlan 
Constantin și Galea Ioan s-au îm- 
prietenit cu el, i-au dat tot spri
jinul și astăzi el a devenit unul 
din studenții buni la învățătură.

De altfel, întreg anul IV mine 
este considerat an fruntaș la în
vățătură pe institut. Iată așadar, 
că tăria colectivului, ajutorul său 
neprecupețit și-au spus cuvîntul. 
Așa trebuie înțeleasă adevărata 
prietenie, adevărata colegialitate.

Acum cînd se încheie anul uni
versitar, în cadrul fiecărei grupe 
din anul IV mine se învață con
știincios, fiecare student fiind pă
truns de dorința de a-și păstra 
prestigiul de care se bucură a- 
nul lor.

ION NICOABA. student
Facultatea de mine

nu Simion, Cristian 
Gabriela. Simaschie- 
vici Horia și Lîncră- 
zan Sonia sînt numai 
cîțiva dintre elevii 
cei mai buni din cla
sa a VH-a de la 
Școala de 8 ani nr.
1 din Petroșani care 
așteaptă cu nerăbdare 
cele două examene 
ce le vor susțiție 
peste eîtva timp.

primit un neprețuit sprijin din 
partea inginerilor Fodor Arcadie, 
Kovacs Enteric de la mina Vulcan 
ca și de la inginerul Chirimbu 
Matei,

Pînă în ziua cînd noua promoție 
va intra în producție a mai ră
mas puțin timp. Oamenii încep de 
pe acum să-și facă planuri, să pri
vească încrezători la realizările pe 
care în bună parte le-au plămădit 
pînă acum în școală, prin' studiu. 
Nu putini dintre colegii lui Dob- 
ner au întocmit anumite studii, 
lucrări tehnice pe care așteaptă să 
le aplice odată cu reîntoarcerea 
la mină. Dobner a studiat printre 
altele „posibilitățile de mecaniza
re a tăierii cărbunilor pe stratu
rile subțiri de Ia Vulcan", „rezol
varea susținerii integrale în fier 
a ahatajelor froniale pe stratele 
subțiri", „măsuri de torkretare a 
rocilor înainte de susținere, pentru 
prevenirea presiunii. în galerii" ș.a.

II ascultam cu plăcere. Și-1 ve
deam cu cită însuflețire vorbește 
despre planurile de viitor, rît de 
încrezător e în tot ceea ce și-a 
propus să înfăptuiască cu ajutorul 
vechilor tovarăși de muncă în mij
locul cărora se va întoarce în cu- 
rînd.

— Nu găsesc cuvinte de mul
țumire pentru condițiile de învă
țătură ce mi-au fost acordate. Am 
o singură dorință. Să fiu sănătos 
pentru a putea răsplăti cum se 
cuvine încrederea ce mi-a fost a- 
cordată și pentru a munci cu toate 
forțele și cunoștințele în "’■n-i 
Vreau să realizez într-un timp 
scurt ceea ce n-au reușit să facă
în zeci de ani de muncă truditoa
re cele două generații de mineri 
din familia noastră.

Și de la gînd pînă la faptă nu 
există decît un singur pas. Dobner 
îl va fațe cu siguranță-

C. M.
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Să asigurăm îndeplinirea planului la lo|l indicii 
$l a angajamentelor m toate unltă|Hc economice!

Toată atenția valorificării rezervelor de creștere 
a productivității muncii

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, marea majoritate a colecti
velor minelor și întreprinderilor din 
Valea Jiului au realizat, în perioa
da analizată, sarcinile ds creștere 
a productivității muncii. Astfel, pe 
ansamblul exploatărilor miniere sar
cina planificată de creștere a pro
ductivității muncii a fost realizată 
în trimestrul I în proporție de 100,4 
la sută, iar în luna aprilie de 100 
la sută. Rezultate bune în crește
rea productivității muncii au obți
nut colectivele E.M. Lupeni și E.M. 
Aninoasa. De asemenea, în trimes
trul I au realizat și depășit pro
ductivitatea planificată colectivele 
I.C.T. Paroșeni, I.I.S. „Viscoza" Lu
peni, Depoul C.F.R. Petroșani, revi
zia de vagoane, atelierul de zonă, 
I.R.T.A. și altor unități.

Cu toate acestea, plenara a apre
ciat că rezultatele obținute în unele 
unități industriale și pe șantie
rele de construcții în ce privește
productivitatea muncii nu sînt la
nivelul cerințelor. In trimestrul I
nu au realizat productivitatea pla
nificată exploatările miniere Lonea, 
Petrila, Vulcan și L'ricani, I.F. Pe
troșani, I.I.L. „6 August", I.CJM.M-, 
toate șantierele de construcții so

ți cial-culturala.
Una din principalele cauze pen

tru care nu s-a realizat producti
vitatea planificată, îndeosebi la mi
nele Vulcan și Lonea este remi
tter ea sub plan a unui mare număr 
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Construcțiile — un sector 
care încă bate pasul pe loc

Dacă în industrie, transporturi 
și unitățile comerciale planul de 
producție, transport sau de desfa
cere a mărfurilor pe trimestrul I 

fțși luna aprilie a fost îndeplinit în 
‘dinii generale cu succes, nu ace

lași lucru se poate spune despre 
activitatea de construcții. Dintre 
cele șase unități de construcții din 
Valea Jiului numai grupul de șan
tiere T.C.M.C. Coroiești și șantie
rul nr. 9 Petroșani și-au îndepli
nit și depășit planul valoric în tri
mestrul I. Trebuie însă menționat 
că șantierul nr. 9 n-a realizat pla
nul de predări de apartamente pe 
trimestrul I și luna aprilie decît în 
proporție de 46 la sută, din 207 
apartamente planificate dînd în 
folosință numai 96. Restul unități
lor de construcții au obținut ur
mătoarele rezultate : șantierul nr. 
10 Vulcan o realizare a planului 
valoric de numai 63 la sută, șan
tierul nr. 7 Lupeni o realizare de 

II. numai 64,6 la sută, I.C.M.M. o rea
lizare de 90,1 la sută, iar șantie
rul energo-construcții Paroșeni — 
76 la sută.

In luna aprilie, cu toate că tim
pul a fost mult mai favorabil pen
tru lucrările de construcții, I.C.M.M. 
și șantierul energo-construcții au 
obținut realizări mai slabe decît 
în trimestrul I sub aspectul pro
porției îndeplinirii planului. I.C.M.M. 
a realizat planul valoric în pro
porție de 77,2 la sută, iar energo- 
construcții în proporție de 46 la 
sută la activitatea de bază.

Rămînerea în urmă a acestor 
unități se datorește, desigur, și 
unor cauze obiective, cum ar fi 
temperaturile scăzute din lunile 
Ianuarie și februarie cînd nu s-a 
putut munci ia multe lucrări ex
terioare, neaprovizionarea ritmică 
cu unele materiale- și îndeosebi cu 
materialul lemnos. cărămidă șî 
fîșii pentru planșee, lipsa unor 
utilaje, schimbarea unor soluții de 
execuție și altele.

Pe lingă aceste cauze obiective, 
la nerealizarea planului de con
strucții au contribuit și multe de
ficiențe care aparțin constructori
lor. Intre aceste deficiente, cele 
mai caracteristice sint slaba pla
nificare și organizare a muncii pe 
șantiere și loturi, proasta gospo
dărire a unor materiale — dome-

de brigăzi de mineri. Astfel, dacă 
în anul trecut prin măsurile luate 
s-a ajuns ca numărul brigăzilor 
rămase sub plan să scadă la 28 
la sută, în trimestrul I el a cres
cut la 33,7 la sută, iar în luna apri
lie s-a menținut la 30,5 la sută, 
adică s-a ajuns iar acolo de unde 
s-a pornit în 1961. Cum pot justifi
ca — s-a pus în plenară întreba
rea — conducerile exploatărilor mi
niere, comitetele de partid, comi
tetele sindicatelor respective și co
mitetele U.T.M. faptul că în sec
toarele II și VI de la E.M. Lonea 
în luna aprilie peste 30 la sută 
din numărul brigăzilor nu și-au rea
lizat planul, în sectorul III de la 
E.M. Petrila (care a îndeplinit pla
nul în proporție de 103,1 la sută) 
30,8 la sută din brigăzi nu și-au fă
cut planul, în sectoarele II și V de 
la E.M. Aninoasa peste 40 la sută, 
în sectoarele E.M. Vulcan între 27— 
45 la sută, in sectoarele IV A și 
V de la E.M. Lupeni 60,0 și, res
pectiv, 57 la sută, iar în sectorul II 
de la E.M. Uricani 53,3 la sută ? 
Această situație nu se poate justi
fica numai prin cauze obiective, 
intrucît în acest an, față de anii 
trecuți, a intervenit o concentrare 
simțitoare a producției, brigăzile 
de mineri au fost mai bine înca
drate cu membri și candidați de 
partid, a crescut numărul agita
torilor, s-a îmbunătățit propaganda

niu unde cele mai mari lipsuri au 
fost pe șantierul nr. 10 Vulcan —, 
pregătirea insuficientă pentru iar
nă, repartiția necorespunzătoare a 
forțelor de muncă pe șantiere și 
între șantiere.

Luînd cuvîntul în cadrul plena
rei, tovarășii Gombos Roman, di
rectorul I.C.M.M., Beloiu Nicolae, 
șeful șantierului nr. 7 Lupeni șl 
Barmes Helmuth, șeful șantierului 
nr. 10 Vulcan, au scos la iveală 
și alte cauze ale rămînerii în ur
mă a construcțiilor. Dintre acestea 
plenara a reținut îndeosebi slabul 
sprijin pe care-1 dă șantierelor de 
construcții social-culturale baza 
I.P.I.P. din L-vezeni în ce privește 
întreținerea utilajelor, dotarea eu 
mijloace de transport și aprovizio
narea cu praf hidrofob r— pentru 
care nu există motive să nu se 
producă în cantități suficiente —, 
precum și lipsa de preocupare a 
T.R.C.H. pentru introducerea unor 
procedee avansate de construcții.

Deficiențele din ramura con
strucții se datoresc, de asemenea, 
faptului (subliniat de referatul bi
roului comitetului orășenesc) că 
organizațiile de bază de pe șantie
re nu-și exercită la nivelul cerin
țelor rolul de conducător politic. 
Organizațiile de bază de pe șan
tierele Petroșani și Vulcan ale 
I.C.M.M., spre exemplu, au anali
zat anul acesta în adunări gene
rale probleme economice impor
tante, dar nu au luat măsuri în ur
ma acestor analize. Deși calitatea 
lucrărilor este un indice principal 
în construcții, numai organizația 
de bază de la șantierul nr. 7 Lu
peni a analizat în acest an cali
tatea lucrărilor.

Plenara a apreciat că în ramura 
construcții vor mai fi și în viitor 
unele greutăți în aprovizionare 
datorită ritmului înalt de dezvol
tare a acestui sector. De aceea 
este necesar ca șantierele să pla
nifice cît mai judicios și din timp 
necesarul de materiale, să ia toate 
măsurile pentru completarea efec
tivelor și pentru întărirea asisten
ței tehnice jos la locurile de mun
că. O condiție de primă necesitate 
pentru îmbunătățirea activității de 
construcție este întărirea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid de pe șantiere. 

tehnică, aprovizionarea tahnico- 
materială a fost mai bună.

Una din cauzele acestei stări de 
lucruri o constituie faptul că or
ganele șî organizațiile de partid da 
la exploatările miniere nu au fă
cut în acest an din problema scoa
terii brigăzilor de sub plan o pro
blemă centrală in conducerea acti
vității economice și n-au mai tras 
la răspundere cu aceeași tărie și 
perseverență, ca anul trecut, Con
ducerile tehnico-administrative, iar 
acestea au slăbit în mod neparmis 
preocuparea pentru crearea de con
diții optime de lucru pentru toate 
brigăzile și asigurarea asistenței 
tehnice necesare.

La aceasta se mai adaugă nefo- 
losirea unor utilaje și insuficienta 
preocupară pentru ridicarea nivelu
lui de calificare al muncitorilor mi
neri. Intr-o hotărîre a comitetului 
orășenesc de partid s-a cerut con
siliului local al sindicatelor și Co
mitetului orășenesc U.T.M. ca, îm
preună cu conducerile tehnico-ad- 
ministrative, să cuprindă în forme 
organizate de ridicare a calificării 
8—10 000 de oamani ai muncii. La 
exploatările miniere s-au organizat, 
după insistențe, cursuri de ridicare 
a calificării pentru muncitori și 
maiștri, dar ele cuprind incă un nu
măr destul de redus de oameni ai 
muncii și nici cei cuprinși nu le 
frecventează cu regularitate. La 
M.E. Lonea, de exemplu, este cu
prins în asamenea forme de ridicare 
a calificării circa 19 la sută din 
efectiv, la mina Vulcan circa 21 la 
sută, iar la mina Lupeni abia 13 
la sută.

Pe șantierele de construcții so- 
cial-culturale, la I.C.MJM., „6 Au
gust", principala cauză a nerealiză- 
rii productivității planificate o 
constituie nefolosirea ■ integrală a 
timpului de lucru și aceasta în 
mare parte datorită faptului că u- 
nii maiștri și tehnicieni nu asigură 
dm timp aprovizionarea punctelor 
de lucru cu materiale și nu acordă 
nici asistenta tehnică la nivelul 
cerut.

Toți cei care au luat cuvîntul 
în cadrul plenarei au subliniat că 
scoaterea brigăzilor de sub plan în 
sectorul minier și folosirea mai bu
nă a timpului de lucru în construc
ții constituie principalele rezerve 
interne de creștere a productivită
ții muncii care n-au fost folosite 
din plin. Și, atît în referat, cît și 
în cadrul discuțiilor s-a arătat că 
pentru punerea în valoare a aces
tor rezerve, pentru ridicarea pro
ductivității muncii la nivelul cerut 
de Directivele celui de-al Ш-lea 
Congres al P.M.R. este necesar să 
se acorde o atenție deosebită in
troducerii tehnicii și tehnologiei 
avansate, extinderii metodelor și 
inițiativelor colectivelor fruntașe, 
întăririi disciplinei în producție, or
ganizării temeinice a ridicării ni
velului profesional și cultural al 
muncitorilor, maiștrilor, tehnicieni
lor și inginerilor.

In încheierea 
lucrărilor plenarei Ț„
a luat cuvîntul to- XXI
varășul Ardeleanu 
loan, secretar al Comitetului regio
nal de partid.

După ce s-a referit la succesele 
obținute de oamenii muncii din 
Valea Jiului în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe trimestrul I și 
luna aprilie — succese care slnt 
o expresie a entuziasmului și pa
siunii cu care s-a muncit, a răs
punderii cu care organele și orga
nizațiile de partid au mobilizat 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
la învingerea greutăților — vorbi
torul s-a ocupat de problemele 
principale care trebuie să stea in 
centrul atenției organelor și or
ganizațiilor de partid și de masă, 
a colectivelor de muncă din uni-
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Crteva cfcn noile angajamente
SABAU IOAN, șeful E. M. IMcanl: „Ne propunem ca anul 

acesta să ajungem ia o productivitate pe exploatare de 1,500 tone 
de cărbune pe poet". ъ

NICOR1CI NICOLAE, șeful E. M. Lupeni: „In stratul 15 vom 
obține o productivitate la tăierea cu plugul de cărbune de peste 
M tone pe post".

I ASKAS EMBRIC, șeful U.R.UJ&P.: „Colectivul nostru va în< 
deplini planul anual în 11 luni".

В Й.OI U NICOLAE, șeful șantierului 7 construcții Lupeni: 
,S-au luat măsuri ca fiecare Ыос de locuințe să fie dat gata 

puțin 5 ztie înainte <te termen”.

BADÎCA NICOLAE, directorul I. F. Petroșani: „Pînă Ia W 
fi recuperată răminerea in urmă din trimestrul 1". 

Rămine ca faptele să-și spună cuvîntul I
c. va

Cauze și
Care au fost cauzele neîndepli 

nirii planului рз trimestrul I șî 
pe luna aprilie de către mina 
Vulcan, I.F. Petroșani și I.I.L. „6 
August" — iată una din problemele 
desbătute în plenară.

La mina Vulcan, ■ alături de o 
seamă ds cauze obiective, narea- 
lizarea sarcinilor de plan pe pri
mele 4 luni se datoreșts unor de
ficiențe serioase din activitatea 
comitetului de partid și a condu
cerii tehnico-administrative. In ple
nară s-a arătat că conducerea teh- 
nico-administrativă a minei n-a fost, 
în un sie perioade, la înălțimea sar
cinilor care le-a ridicat procesul 
de producție de la această ex
ploatare minieră cu condiții mai 
grele și în plină dezvoltare, scă- 
pînd din atenția sa problemele teh
nice și organizatorice deosebit de 
important s ca: dirijarea și eșa
lonarea fronturilor ds lucru, crea
rea de fronturi de rezervă, repar
tizarea judicioasă a forțelor de 
muncă între sectoare etc. Tov. 
Kovacs Emeric, inginer șef adjunct 
al minei, a recunoscut unele defi
ciente ale conducerii tehnico-ad
ministrativa, cum ar fi plasarea in
completă a unor abataje cu toate 
că mina a lucrat în medie cu 50 
de oameni în plus, dar totuși nu 
a arătat concret plenarei ce se va 
întreprinde în viitor pentru redre
sarea situației în special la pro
ductivitate și preț de cost.

Cauza principală pentru care co
lectivul I.F. Petroșani nu și-a făcut 
planul o constituie faptul că corni 
tstul de partid și conducerea tah- 
nico-administrativă nu au tradus în 
viată măsurile stabilite de Comi
tetul orășenesc de partid privind 

loc de concluzii
tățUe noastre economice în vede
rea îndeplinirii planului la toți in
dicii și a angajamentelor. Intre 
problemele majore care se pun in 
activitatea economică din Valea 
Jiului sint, în sectorul minier, mă
rirea productivității muncii în a- 
bataje, scoaterea brigăzilor și sec
toarelor de sub plan, mărirea exi
genței și a vigilenței comuniștilor 
față de . respectarea normelor de 
tehnica securității, iar în construc
ții întărirea asistenței tehnice la 
locurile de muncă și folosirea din 

plin a timpului de lucru.
Vorbind despre activitatea Ingi

nerilor șl tehnicienilor, tovarășul 
Ardeleanu a Insistat asupra nece
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••• efecte
crearea de stocuri tampon de ma
terial lemnos scos și apropiat și de 
bușteni de gater pentru lunile cu 
zăpezi mari. Aceasta era măsura 
cea mai importantă care trebuia 
luată în vederea pregătirii între
prinderii pentru iarnă. La această 
lipsă se mai adaugă și neterminarea 
unor cabane pentru cazarea mun
citorilor la Cimpșoara, Corbu, Po- 
latiște, Sohodol, slaba preocupare 
a conducerilor sectoarelor Lonea și 
Lupeni pentru introducerea și fo
losirea mecanismelor, precum și 
alta lipsuri. Din aceste lipsuri co
lectivul da la I.F. Petroșani trebuie 
să tragă învățămintele necesare I

La I.I.L. „6 August" Petroșani 
una din principalele cauze ale ne- 
realizării planului pe trimestrul I 
au fost neînțelegerile din sinul con
ducerii tehnico-administrative. To
varășii Cosma Gheorghe, directorul 
unității și Nicolau Ștefan, ingine
rul șef, avînd alte preocupări, nu-și 
găseau timp suficient pentru curma
rea neregulilor de la fabrica de 
mezeluri, pentru buna organizare 
a muncii la tînrplăria de la Live- 
zeni sau pentru întărirea disciplinei 
la secția de tipografie. Regretabil 
este faptul că toate acestea s-au 
petrecut sub ochii îngăduitori ai 
biroului organizației de bază, in 
frunte cu tovarășul secretar Ая- 
draș Iuliu.

Aceste cauze, la car a s-au adău
gat și unele ■ greutăți obiective, au 
făcut ca mina Vulcan să nu rea
lizez? integral planul de producție 
pe trimestrul I la nici un indice, 
I.F. Petroșani să realizeze pianul de 
producție marfă pe 4 luni doar în 
proporție de 78,9 la sută, iar II I . 
„6 August" în proporție de 95,4 la 
sută.

sității îmbunătăți
rii stilului de 
muncă ai condu

cerilor tehnico-ad
ministrative astfel ca inginerii să 
desfășoare o muncă de concepție, 
să facă totul pentru progresul teh
nic, să albă permanent in vedere 
perspectiva dezvoltării economiei, 
iar maiștrii să fie aceia care re
zolvă problemele curente, gospo
dărești și de asistentă tehnică.

In încheierea cuvtntului său, 
vorbitorul a arătat că organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
canalizeze Întreaga muncă de for
mare a omului nou spre întărirea 
disciplinei în producție, a grijii 
iață de avutul obștesc, a răspun
derii fiecărui om al muncii față de 
ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
trasate de partid.



(ішшшдаіішііеі „Miuarea 
PNtfi deunara amică" 

din №wiia
OSLO 23 (Agerpres).
Intr-un mesaj dat publicității la 

22 mai de către organizația nor
vegiană „Mișcarea pentru dezar
marea atomică" se atrage atenția 
poporului norvegian asupra orien
tării primejdioase a cercurilor mi
litariste în legătură cu editarea de 
către comandamentul armatei nor
vegiene a cărții „Directivele taetice 
ale armatei". Pe baza acestei cărți, 
în unitățile militare, în școlile mi
litare și la manevre soldații și o- 
fițerii norvegieni învață cum să 
mînuiaseă arma nucleară.

„Mișcarea pentru dezarmare a- 
tomică" cheamă pe toți cetățenii 
și partidele politice ale țării să 
împiedice „crearea unei asemenea 
situații în care Norvegia să de
vină treptat o țară din ce în ce 
mai dependentă de arma atomică".

—=O----
0 nouă provocare 

a mercenarilor 
contrarevoluționari 

impotriva Cubei
HAVANA 23 (Agerpres).
Ministerul Forțelor Armate re

voluționare din Cuba a dat publi ■ 
cității o declarație în legătură cu 
o nouă provocare a mercenarilor 
contrarevoluționari.

In declarație se subliniază că în 
noaptea spre 19 mai un vas pi
rateresc, venit din nord, a deschis 
foc în direcția gurilor fluviului 
Rio Tarara, la o distanță de 15 
km, de Havana.

-=Ѳ----
Călătoria președintelui 

Sukarno
DJAKARTA 23 («Agerpres).
La 23 mai, președintele Indone

ziei, Sukarno, a plecat într-o că
lătorie peste hotare în timpul că
reia va vizita Filipinele, Japonia, 
Austria, Iugoslavia și Italia.

Populația de culoare din S.U.A. 
continuă lupta

• NEW YORK 23 (Agerpres).
Populația de culoare din sudul 

Statelor Unite, relatează agenția 
France Presse, continuă lupta îm
potriva segregației rasiale în ciuda 
represiunilor puse la cale de auto
ritățile locale.

La Greensboro (statul Carolina 
de nord), după cum menționează 
agențiile de presă, în după-amiaza 
zilei de 22 mai, 4 000 de negri 
au organizat o demonstrație an- 
tirasială pe străzile din centrul 
orașului. Potrivit agenției France 
Presse, aceasta a fost cea mai pu
ternică manifestație care a avut 
loc la Greensboro de la începutul 
acțiunilor împotriva segregației.

Referindu-se la situația din ora
șul Greensboro, agența France 
Fresse relatează că „închisorile 
sînt arhipline... Negrii au fost în
chiși în spitale întrucît în închi

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

Gpevă la Beirut
BEIRUT 23 (Agerpres).
Corespondentul agenției Reuter 

anunță că la 22 mai funcționarii 
și lucrătorii societății de transpor
turi aeriene a Libanului au de
clarat grevă, în urma căreia la 
aeroportul din Beirut au fost sus

Republica Sud-Africană: Tentințe samavolnice
CAPETOWN 23 (Agerpres).
Tribunalul din localitatea Paarl 

(provincia Cap) a pronunțat la 22 
mai sentința în procesul africani
lor arestați în urma puternicelor 
acțiuni antirasiste ale populației 
africane din această localitate în 
luna noiembrie anul trecut. Trei 
africani au fost condamnați la

Dezbateri cu privire la situația 
financiara a O.N.U.

NEW YORK 23 (Agerpres).
Comitetul nr. 5 al sesiunii spe

ciale a Adunării Generale conti
nuă să discute problema gu pri
vire la „situația financiară a 
■O.N.U.".

După eum se știe, această pro
blemă șe examinează în legătură 
cu încercările puterilor occidentale 
de a constrînge pe toți membrii 
O.N.U. să plătească cheltuieli 
legate de agresiunea pregătită și 
înfăptuită de puterile coloniale 
împotriva Republicii Congo și de 
consecințele acestei agresiuni.

La ședința din 22 mai a Comi
tetului nr. 5 a luat cuvîntul N. T. 
Fedorenko, reprezentant perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., care a 
declarat că atît „operațiunea 
O.N.U." în Congo cît și crearea 
forțelor armate speciale ale O.N.U. 
în Orientul Apropiat și Mijlociu 
s-au realizat sub presiunea puteri
lor occidentale trecîndu-se peste

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

TOKIO. — In capitala Japoniei 
a început construirea primei linii 
monorai, care va lega centrul o- 
rașului Tokio cu aeroportul inter
național Henada. Această linie va 
fi gata pînă la deschiderea jocuri
lor olimpice, care vor avea loc în 
1964.

Distanța de 13,2 km. din cen
trul orașului pînă la aeroport va 
fi străbătută de un tren monorai, 
format din trei vagoane, în Шаі 
puțin de 13 minute. Se prevede ca 
pe această nouă linie să se poată 
transporta zilnic aproximativ 
140 000 de pasageri.

MEXICO. — Poporul din Salva
dor se pronunță pentru pace și 
pentru transformarea Americii La
tine într-o zonă denuclearizată, a 

sori nu mai au loc".
Din Birmingham (statul Alabama) 

se anunță că familiile celor peste 
1 000 de elevi de culoare, exma
triculați din școlile orașului pe 
motiv că au participat la mani
festațiile împotriva segregației, au 
adresat o plîngere tribunalului fe
deral în legătură cu această ho- 
tărîre a autorităților școlare.

Agenția United Press Interna
țional relatează că judecătorul fe
deral districtual Clarence Allgood 
a refuzat să satisfacă plîngerea fa
miliilor elevilor negri pe motiv că 
„nu se poate amesteca în pro
blemele autorităților școlare".

La Durham (Carolina de nord), 
undă în ultimile zile au fost a- 
restați 1 300 de negri, s-a anun
țat începerea negocierilor între 
reprezentanții populației de culoa
re și ai populației albe, 

pendate cursele aeriene.
Greviștii cer să li se garanteze 

drepturi corespunzătoare în cadrul 
noii companii mixte de transpor
turi aeriene „Middle East", ce ur
mează a fi creată în cursul lunii 
viitoare. —• 

moarte, iar alți 13 au fost condam
nați la închisoare de la 18 luni la 
doi ani. Printre condamnați se află 
membri ai Congresului panafrican 
din Republica Sud-Africană, orga
nizație cunoscută pentru acțiunile 
ne care le organizează împotriva 
politicii discriminatorii a guvernu
lui sttd-african.

Consiliul de Securitate, ceea ce 
reprezintă o încălcare flagrantă a 
Cartei O.N.U.

Ambele operațiuni, a subliniat 
N. T. Fedorenko, au fost amînate 
și au atras după sine pierderi con
siderabile pentru Organizația Na
țiunilor Unite, exclusiv din vina 
puterilor coloniale și tocmai aces
te puteri trebuie să suporte în
treaga răspundere materială

Reprezentantul U.R.S.S. ă ș'ubli- 
niat că comitetul nu examinează 
o problemă „tehnică" sau „finan
ciară", ci o problemă politică de 
o importanță uriașă, deoarece este 
vorba dacă este sau nu permis să 
se încalce Carta O.N.U., să se ig
noreze Consiliul de Securitate la 
rezolvarea unor probleme impor
tante și prin aceasta să se încalce 
principiul fundamental al activită
ții Consiliului de Securitate — 
principiul unanimității.

declarat în cadrul unui interviu 
acordat ziarului mexican „EI-Dia" 
rectorul Universității din Salvador, 
dr. Facio Castillo Figueora, care 
se află într-o vizită în Mexic. El 
a condamnat experiențele nucleara 
efectuate de S.U.A.

WELLINGTON. — La 23 mai, în 
cadrul unei conferințe de presă 
organizată în capitala Noii Zee- 
landa, Wellington, primul ministru 
neozeelandez, Keith J. Holyoake, 
a făcut cunoscut că, în numele 
guvernului a adresat Franței un 
protest împotriva proiectului de a 
efectua experiențe nucleare în Ѳ- 
ceanul Pacific, în arhipelagul in
sulelor Tuamotu. Protestul a fost 
remis guvernului francez prin in
termediul ambasadorului Noii Zee- 
lande la Paris.

AMMAN. — La 22 mai, la Am
man a fost dat publicității un de
cret regal prin care este aprobată 
hotărîrea guvernului iordanian cu 
privire la organizarea la 6 iulie 
a unor alegeri generale pentru 
Camera deputaților.

Conferinja de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 23 (Agerpres).
La 22 mai a avut loc la Washing

ton obișnuita conferință de presă 
săptămînală a președintelui S.U.A., 
J. Kennedy, în cadrul eăreia el a 
răspuns la o serie de întrebări 
puse de ziariști în legătură cu u- 
nele probleme ale politicii interne 
și externe a S.U.A.

După cum relatează agenția 
France Presse, referindu-se la con
ferința ministerială a țărilor mem
bre ale G.A.T.T. de la Geneva 
destinată să pregătească negocie
rile comerciale și tarifare, preșe
dintele S.U.A. a menționat că „ră- 
mîne o cale lungă» de parcurs îna
inte ca negocierile să fie încunu
nate de succes" și eă, fără îndo
ială, se vor ivi „numeroase difi
cultăți atunci cînd vor începe ne
gocierile asupra problemelor de 
detaliu".

Agențiile de presă menționează 
că, in legătură eu tratativele de 
la Geneva în problema interzicerii 
experiențelor nucleare, președintele 
a declarat eă în domeniul înche
ierii unui acord privitor la inter
zicerea experiențelor nucleare nu 
s-a realizat un progres, mențio- 
nînd totodată că Statele Unite nu 
intenționează să cedeze în proble
ma numărului de inspecții la fața 
locului ceea ce, după cum se știe, 
împiedică încheierea acordului cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare.

Vizita tal Tiflei Castro in U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres).
Un marș miting al prieteniei 

dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și Republicii Cuba a avut loc, la 
23 mai pe Stadionul central „Le- 
nin" din Moscova.

Mitingul a fost deschis ds Vla
dimir Promîslov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului o- 
rășsnesc Moscova de deputați ai 
oamenilor muncii.

Au adresat cuvinte ds salut lui 
Fidel Castro și tovarășilor săi de 
luptă: strungarul Nikolai Kuzmin 
de la Uzina constructoare de ma- 
șini-unelte .. „Krasnîi Proletarii", 
conducătorul unei brigăzi de mun
că comunistă, laureat al Premiului 
de stat, Nikolai Basov, membru- 
corespondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., laureat al Premiu 
lui Lenin, Boris Pastuhov, prim-se
cretar al Comitetului Orășenesc 
Moscova al U.T.C.L.

Au luat apoi cuvîntul Nikita 
Hrușciov și Fidel Castro,
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0 semnificativă
NEW YORK 23 (Agerpres).
Recent, Secretarul general ad

junct al O.N.U., С. V. Narasimhan, 
și-a încheiat vizita făcută în mai 
multe țări din Asia de sud-est, 
printre care și teritoriile situate 
în nordul insulei Borneo.

Referindu-se la această vizită, 
agențiile occidentale de presă au 
atribuit lui Narasimhan unele de
clarații potrivit cărora „nici o per
soană din teritoriile din nardul 
insulei Borneo de nord nu s-ar fi 
pronunțat împotriva planului de 
creare a Federației malayeze". Zi
lele trecute, Secretarul general 
adjunct al O.N.U. a dat publicită
ții o declarație în care dezminte 
asemenea afirmații, întrucît, după 
cum a declarat el, „i-ar fi fost 
imposibil să discute cu fiecare ce
tățean din teritoriile Sarawak, 
Brunei și Borneo de nord”. El a 
preeizat că în cursul vizitei a a- 
vut întrevederi numai eu oficia- 
lițățile guvernamentale și lideri ai 
diferitelor partide politice. In Sa
rawak, de pildă, s-a întîlnit eu re-

Agenția Reuter relatează că, în 
cadrul conferinței de presă, pre
ședintele Kennedy a declarat că 
în prezent „nu își poate permite 
să retragă nimic din personalul 
militar al S.U,A„ evaluat la 11 000' 
de persoane, care acționează ca 
consilieri în cadrul forțelor arma
te sud-vietnameze", menționînd că 
în această direcție așteaptă „su
gestia" din partea guvernului sud- 
vietnamez.

Intr-o altă ordine de idei, Ken
nedy a afirmat că Statele Unite 
nu intenționează să renunțe la 
baza maritimă militară de la Gu
antanamo (de pe teritoriul Cubei).

In cadrul problemelor legate de 
politica internă a S.U.A., preșe
dintele Kennedy a fost nevoit să 
se refere din nou la situația din 
sudul Statelor Unite unde eveni
mentele din ultima vreme au scos 
la iveală dezmățul rasist. Fiind 
întrebat dacă în legătură cu aceste 
evenimente este posibilă aducerea 
de noi trupe federale în Alabama, 
cum s-a procedat în Mississippi, pre
ședintele Kennedy a răspuns „sper 
că nu va fi necesar", menționînd 
că dorește ca problema să fie re
glementată de către autoritățile 
locale, deși pînă în prezent aceste 
autorități nu au dovedit că ar in
tenționa să dea curs acestei do
rințe a președintelut

MOSCOVA 23 (Agerpres).
La 23 mai, la Kremlin a fost sem

nată Declarația comună sovieto- 
cubană.

Declarația a fost semnată de Fi
del Castro Ruz și Nikita Hrușeiov.

☆

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Comitetul Central al P.C.U.S. și 

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
oferit, la 23 mai, la Kremlin o re
cepție în cinstea conducătorului 
Cubei revoluționare, Fidel Castro.

La recepție au participat Nikita 
Hrușciov și alți conducători ai 
partidului comunist și ai guvernu
lui sovietic, reprezentanți ai vie
ții publice din Moscova.

In timpul recepției, lui Fidel 
Castro Ruz i-a fost conferit titlul 
de Erou al Uniunii Sovietice, cu 
inmînarea Ordinului Lenin jji me
daliei „Steaua de Aur",

punere la puiiet 
prezentanți ai Partidului Popula*; 
Unit care, după cum precizează 
Narasimhan, „s-au opus metodelor 
folosite pentru crearea federației 
și au declarat că sînt pentru orga
nizarea în aceste teritorii a unui 
plebiscit, precum și acordarea u- 
nei autodeterminări înainte de a 
se crea federația".

Referindu-se în continuare la re
zultatele vizitei sale în țările A- 
sfei de sud-est, Narasimhan a ară
tat că „nu a constatat nici o in
tenție din partea guvernelor Ma- 
layei și Angliei de „a organiza un 
plebiscit în teritoriile din nordul 
insulei Borneo", lucru pe care 
populația din aceste teritorii 
cer cu cea mai mare insistență.

PROGRAM DE RADIO
25 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Melodii populare, 10,30 Goncert de 
estradă, 11,30 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 12,30 Muzică ușoară, 13,10 
Din lucrările compozitorului Ludo
vic Feldman, 14,00 Concert de 
prînz, 15,00 Din folclorul popoa
relor, 15,45 Din poezia latino-ame- 
ricană, 16,15 Vorbește Moscova l
17.10 Muzică ușoară de Nicolae 
Chirculescu, 17,50 Program muzi
cal pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 19,00 
In pas cu știința, 19,20 Scene din 
opera „Turandot" de Puccini, 20,10 
Seară de muzică de dans cu Horia 
Șerbănescu și Radu Zaharescu, 
21,25 Melodii populare îndrăgite 
de ascultători. PROGRAMUL II.
10.10 Interpreți vocali și instrumen
tali de muzică ușoară, 11,15 Uni
versitatea tehnică radio, 12,05 
Melodii din filme, 13,30 Formații 
romînești de muzică ușoară, 14,10 
Opere pentru copii, 16,30 Știința 
în slujba păcii, 17,00 Pagini din 
opere, 18,30 Muzică ușoară romî
nească, 19,30 Pe teme internațio
nale, 20,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 21,10 Muzică de 
dans, 21,45 Agenda teațjală, 99 
Muzică populară.

---------

CINEMATOGRAFE
25 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE f 
Noapte necruțătoare; AL. SAHIA: 
Festival Chaplin; PETRILA: Pace 
noului venit; VULCAN: Cînd 
vine dragostea; LUPENI: Cînd co
pacii erau mari; BARBATENI» 
Cetatea Huranzamin; URICANI i 
Ker Oglîi.
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