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I. Cu privire la întărirea 
rîndurilor partidului 

și munca de pregătire 
și promovare a cadrelor

Comitetul Central al partidului con- 
t stată că sarcinile stabilite de Plena-
* га C.C. al P.M.R. din aprilie 1962

cu privire la întărirea continuă a 
rîndurilor partidului au fost îndepli
nite în întregime. Față de 919 873 
membri și candidați de partid exis- 
tenți în aprilie 1962, la sfîrșitul a- 
nului 1964 partidul număra 1 377 847 
membri’ și candidați de partid. Din 
efectivul total al partidului, 44,16 la 
sută sînt muncitori, 32,98 la sută ță
rani, iar 22,86 la sută intelectuali, 
funcționari și alte categorii, dintre 
care 9,43 la sută specialiști din in
dustrie și agricultură, cadre didactice 
și alți oameni de cultură.

Plenara a relevat creșterea numă
rului de membri de partid în prin
cipalele sectoare de activitate eco
nomică, socială și culturală. In im
portante rarțuri ale industriei ca : 
siderurgie, mine, petrol, energie e- 
lectfică și termică, construcții de 

' mașini, numărul membrilor și can- 
4 didațHor de partid față de totalul 

mimci lorilor reprezintă 30—32 la
sută.

Succese însemnate au fost obți
nute în întărirea rîndurilor partidu
lui la sate. Față de situația din a- 
prilie 1962, numărul de membri și 
candidați de partid țărani a crescut 
de peste două ori. Aceasta a dus la 
crearea unui număr însemnat de or
ganizații de partid și la întărirea 
considerabilă a forțelor partidului la 
sate.

Faptul că în ultimii ani au fost 
primiți în partid valoroși oameni de 
■știință și cultură, ingineri și tehni
cieni, cadre didactice universitare, 
profesori și învățători, cercetători ști
ințifici, scriitori și artiști, are o deo
sebită importanță pentru creșterea 
competenței organizațiilor de partid 

> în rezolvarea problemelor tehnico- 
științifice ale producției, în dezvolta
rea activității în domeniile științei, 
artei și culturii.

Compoziția națională a partidului 
reflectă compoziția națională a popu
lației țării. Din totalul membrilor și 
candidaților de partid 87,33 ia sută 
sînt romîni, 9,28 la sută sînt maghiari 
și 3,39 la sută germani, sîrbi și alte 
naționalități.

A crescut nivelul pregătirii politi- 
eo-ideologice și s-a lărgit orizontul 
de cultură al masei membrilor și 
candidaților de partid. Covîrșitoarea 
majoritate a membrilor și candida- 
ților de partid urmează diferite for
me ale învățămîntului de partid. Din
tre lucrătorii de partid peste 90 la 
sută au absolvit școli de partid cen
trale și regionale sau universități 
•erale de marxism-leninism.

Organele de partid s-au preocupat 
permanent de ‘promovarea în apara

tul de partid, în conducerea organi
zațiilor de masă și în funcții de răs
pundere în aparatul de stat și eco
nomic, a unor oameni bine pregă
tiți din punct de vedere profesional 
și politic, cu autoritate și prestigiu. 
Mai mult de 76 la sută din totalul 
activiștilor au un stagiu în munca 
de partid mai mare de 5 ani. Peste 
67 la sută din directori și 58 la sută 

din inginerii șefi ai întreprinderilor 
republicane au un stagiu în produc
ție de mai mult de 10 ani. Toate a- 
cestea reflectă preocuparea organelor 
de partid pentru asigurarea stabili
tății cadrelor cu o bogată experien
ță în munca de partid și în conduce
rea unităților economice, pentru 
creșterea calificării și competenței 
lor.

La adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri, ce au avut 
loc în perioada octombrie 1964 — 
ianuarie 1965 au participat 96,1 la 
sută din totalul membrilor și candi- 
daților de partid, iar la dezbateri 
au luat cuvîntul 436 000 comuniști, 
ceea ce reprezintă o treime din tota7 
lui participanților. Adunările și con
ferințele au evidențiat continua dez
voltare a activității politico-organ i- 
zatorice și a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile, preocu
parea comuniștilor pentru rezolvarea 
problemelor esențiale din sectoarele 
lor de activitate, întărirea răspunde
rii în îndeplinirea sarcinilor. A- 
dunările și conferințele au re
liefat îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, aplicarea cu 
consecvență în activitatea lor a prin
cipiului muncii colective.

Desfășurarea adunărilor și confe
rințelor pentru dări de seamă și ale
geri a fost un nou prilej de afirmare 
a unității rîndurilor partidului, de 
manifestare a hotărîrii membrilor și 
candidaților de partid de a-și con
centra toate eforturile pentru aplica
rea în viață a liniei politice a parti
dului.

In comitetele raionale și orășe
nești de partid, în birourile și comi
tetele organizațiilor de bază și ca 
organizatori ai grupelor de partid au 
fost aleși 276 630 membri de partid. 
Mai mult de jumătate dintre mem
brii vechilor organe și aproape două 
treimi din secretarii organizațiilor de 
bază și ai comitetelor de partid au 
fost realeși. In același timp au fost 
promovați 122 000 membri de partid 
care n-au mai făcut parte pînă acum 
din organe de ^conducere ale parti
dului. Aceasta asigură atît continui
tatea în muncă și transmiterea ex
perienței cîștigate, cît și împrospă
tarea organelor de partid cu noi cadre. 
Plenara a apreciat pozitiv faptul că 
o dată cu menținerea Ia un nivel 

corespunzător a ponderii muncitori
lor, în noile organe de partid au 
fost aleși un număr mai mare de 
țărani și alți lucrători din agricul
tură, ingineri și tehnicieni, econo
miști, oameni de cultură.

O deosebită importanță pentru 
rezolvarea cu succes a sarcinilor 
construcției socialiste, pentru întări
rea continuă a muncii de partid și 
ridicarea nivelului ei reprezintă dez
baterea în organizațiile de partid a 
problemelor fundamentale ale activi

tății economice și social-culturale, a 

principalelor acțiuni ale partidului și 
guvernului în domeniul politicii in
terne și externe.

In urma analizei rezultatelor obți
nute în întărirea rîndurilor partidu
lui, în pregătirea și promovarea ca
drelor, Comitetul. Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn hotărăște:

1. — Pentru întărirea în continuare 
a rîndurilor partidului este necesar 
să se pună și în viitor accentul 
principal pe calitățile politice, motale 
și profesionale ale celor care solicită 
primirea în partid. Munca de primi
re în partid va fi orientată și de a- 
cum înainte spre întărirea organi
zațiilor de bază din sectoarele tiotă- 
rîtoare ale economiei și culturii, O 
atenție deosebită s£*va acorda întă
ririi organizațiilor de partid din în
treprinderile intrate recent în func
țiune, de pe șantierele de construcții, 
din brigăzile de producție ale coope
rativelor agricole, din școlile de cul
tură generală, din unitățile comer
ciale.

2. — Organele și organizațiile de 
partid vor trebui să se preocupe perma
nent de ridicarea nivelului de pregătire 
politico-ideologică, creșterea combati
vității și a conștiinței partinice a 
membrilor și candidaților de partid, 
educarea lor în Spiritul patriotismu
lui și internaționalismului socialist, 
de înarmarea . lor leu -cunoașterea h«- 
fărîrilor partidului șî guvernului, a 
poziției partidului în problemele miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale. a politicii externe a sta
tului nostru.

3. — Comitetul Central pune în 
fața organelor de partid sarcina de 
a se ocupa în continuare cu perse

II. Cu privire la rezultatele 
alegerilor de deputați 

în Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare

Comitetul Central apreciază că a- 
legerile de deputați în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile popu
lare au prilejuit o puternică afirma
re a democratismului orînduirii noa
stre de stat, a înaltei conștiințe pa
triotice și cetățenești a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră.

Alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare au demonstrat unitatea de. 
nezdruncinat a întregului popor în 
jurul partidului și guvernului. Votul 
aproape unanim dat de alegători 
candidaților F.D.P., a însemnat a- 
probarea deplină de către poporul 
nostru a politicii interne și externe 
a Partidului Muncitoresc Romîn și 
a guvernului Republicii Populare Ro- 
mîne, încrederea nestrămutată a ma
selor în justețea acestei politici.

In perioada alegerilor a fost des
fășurată o intensă activitate politică 
și organizatorică, care a cuprins 
milioane de oameni ai munciți In 
toată țara, la întîlnîrîl'e cti candida- 
ții au participat circa 9,5 milioane 
de cetățeni, care au făcut pedte 170 
mii propuneri, cele mai multe înso
țite de angajamentul de i contribui 
la înfăptuirea lor. In sfaturile popu
lare au fost aleși 141-884 debutați, 
dintre care 44 la sută aii fost aleși 
pentru prima dată.

Organelor centrale - și locale- ale 

verență de promovarea în organele 
și aparatul de partid, în conducerea 
organizațiilor de masă, economice și 
de stat a celor mai buni muncitori, 
țărani, tehnicieni, ingineri și a altor 
intelectuali, oameni temeinic pregă
tiți din punct de vedere politico- 
ideologic, cu o înaltă calificare pro
fesională, cu experiență în munca de 
conducere și organizatorică, cu au
toritate în mase, care muncesc eu 
devotament șî pasiune pentru înfăp
tuirea liniei politice a partidului.

4. — Organele și organizațiile de 
partid au datoria de a ajuta cu grijă 
și răbdare cadrele, îndeosebi pe cele 
de curînd promovate în funcții de 
răspundere, pentru perfecționarea sti
lului și metodelor lor de mundă, pen
tru îndeplinirea în condițiuni tot mai 
bune a sarcinilor ce Ie sînt încredin
țate.

5. — Organele și organizațiile de 
partid vor analiza periodic activita
tea de primire în partid, de pregă
tire și promovare a cadrelor, stilul 
și metodele de muncă ale organelor 
de partid, activitatea de pregătire 
politico-ideologică г membrilor, can
didaților de partid și vor stabili mă
suri corespunzătoare.

6. — Organele; de partid trebuie 
să acorde toată atenția dezvoltării 
democrației de partid, aplicării con- 
secvențe a principiului muncii colec
tive în întreaga'lor activitate; să â- 
sigure activa participare a tuturor 
membrilor și candidaților de partid la 
dezbaterea și rezolvarea practică a 
sarcinilor care stau în față organi
zațiilor de partid, întărirea rolului 
conducător al partidului în toate do
meniile de activitate.

puterii de stat le revine sarcina să 
asigure soluționarea practică a nu
meroaselor propuneri valoroase fă
cute de cetățeni cu prilejul alegeri
lor. Organele de partid au sarcina 
să sprijine sfaturile populare în îm
bunătățirea continuă a activității lor, 
să ajute deputății în îndeplinirea o- 
bligațiilor mari ce le revin, să ge
neralizeze experiența valoroasă obți
nută în munca de masă în perioada 
alegerilor, pentru întărirea continuă 
a legăturilor partidului cu masele.

Complexitatea sarcinilor construc
ției socialiste cere dezbaterea siste
matică în sesiunile Marii Adunări 
Naționale a problemelor principale 
ale activității economice, social-cul- 
turale și ale vieții de stat. Deputății 
au datoria să păstreze o strînsă le
gătură cu cetățenii, să prezinte pe
riodic dări de seamă în fața alegă
torilor din circumscripțiile respective, 

Comitetul Centra] al Partidului 
Muncitoresc Romîn își exprimă con
vingerea că muncitorii, țăranii, in
telectualii, toți cetățenii patriei noa
stre, în întâmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, își vor 
înmulți eforturile pentru obținerea de 
noi victorii în desăvîrșirea construc
ției socialiste, spre înflorirea patriei 
noastre dragi, spre binele întregului 
nostru popor, al cauzei socialismului 
și păcii în lumea întreagă.

Cum se învață 
meserie 
pe șantier

Fie că e vorba de șantierul din Lu- 
peni, din Vulcan, Petroșani sau Pe
trii a, cadrele bine pregătite în mese
ria de constructor au în tot locul a- 
ceeași mare căutare. Și e firesc. Pe 
fiecare șantier cuvîritul de ordine 
este: ritm rapid — calitate irepro
șabilă — organizare perfectă. Or, 
respectarea acestor deziderate în e- 
xecutarea lucrărilor este condiționată 
de nivelul de pregătire al oameni
lor, de gradul în care zidarii, fierari- 
betoniștii, dulgherii, iîmplarii, mozai
carii, stăpînesc meseria. Cum se re
zolvă problema calificării și ridică
rii calificării profesionale a oameni
lor de pe șantierele de construcții 
social-culturale din Valea Jiului ?

Un începui bun
In fiecare an șantierele de con

strucții de locuințe organizează 
cursuri de calificare pentru diferite 
meserii: zidari, dulgheri, zugravi. 
Pentru anul acesta, la Petrila, se va 
deschide în curînd cursul de califi
care pentru zidari pe care îl vor 
frecventa 30 de cursanți, în majori
tate tineri.

Cornea Matei e unul din cei trei
zeci. El lucrează în brigada condu
să de Kinal loan, un încercai șef de 
brigadă. Vîrsta și experiența în me
serie obligă pe tov. Кіііакзёі fie se
ver cu calitatea lucrului pe care, îl 
execută el său ortacii firi. Aăj se face 
eă pe elevul de la cursul de califi
care, Carnea Alatei l-am găsit sus la 
înălțimea etajului I cu mistria și că
rămida în mină, alături de alți mun
citori deja calificați.

In brigadă la noi — spune șeful 
de brigadă — fiecare trebuie să știe 
cel puțin să zidească. Altfel nu fa
cem treabă. Și cu toate că brigada 
are în componența ei atît muncitori 
calificați cît și necalificați, indicele 
de realizare a planului depășește lu
nar .30 la sută.

Vulpoi Grigore lucrează în brigada 
condusă de Vulpe Marin, la blocul 
E 6. Este și el unul din cei 30, în
scriși la cursul de calificare. Dar, du
pă cîte se vede, el practică deja' me
seria de zidar. Șeful de brigadă știe 
că Vulpoi va fi unul din cei cu care 
va lucra, cot la cot, și deci, creșterea 
profesională a acestuia îl preocupă 
cu deosebire. Cînd ne-am întîlnit la 
etajul II al blocului. Vulpoi executa 
o operație prevăzută pentru munci
tori calificați. Bineînțeles fără să 
scape atenției șefului de > brigadă - și 
a meșterului, care îi corectau mișcă
rile.

In brigada școală

Brigada pe care o conduce Posfo- 
lache Dumitru se compune- în majo
ritate din tineri. Tineri sînt și Bejan 
Mircea, Rotaru Constantin și Nica 
Constantin, toți trei înscriși, la școala 
de calificare. Șeful de brigadă ne 
furnizează un amănunt nu lipsit, de 
semnificație. In fiecare an în briga
da Iui se califică 4—5 zidari.

— Și ați avut mulți „ucenici" pînă 
acum ?

— Vreo 20—25." Unii dintre ei lu
crează aici pe șantier, alții la Pe
troșani sau la Vulcan. Șef de briga
dă n-a ajuns încă nici unul, dar nu 
mi-e rușine cu lucrările pe care le 
faa ei.

Dacă arunci o privire la zidurile

I. C.

(Continuare In pag. 3-a)
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й vizita la stația meteorologica
ile aflam la Stafie meteorologi

că din Petroșani.
Solicitam» telefonice dese dau 

stației o notă de activitate febrilă, 
întregită de aparatura din biroul 
stafiei. Se primesc telefonic dife
rite date, M înregistrează, apoi se 
transmit protutindaiu unde sini u- 
tiia. Și unde nu stai? Acum te 
suni Timișoara, sau Bwureftiul, 
acum • Trustul de construcții sau 
C.f.R.-ul... Piste tot date meteo. 
Să aflăm cite ceva despre activi
tatea acestei stații.

Pe otat, pe timp senin, pe fur
tună sau ninsoare meteorologii 
consultă platforma (aceasta e de
numirea unei căsuțe special insta
lată ta afara stației și In car» stat 
dispuse diferite aparate de înre
gistrat temperatura, presiunea și 
umezeala aerului). Dalele stat 
luate din oră ta oră ații ziua cit

și noaptea. De asemenea, se co
lectează meteoare (date meteoro
logice) și de la cîteva stații ane
xă, instalate pe munții din jurul 
Văii Jiului, De la stația automată 
de pe Paring aparatele transmit 
automat, fără intervenția omului, 
din două ta două or»; temperatu
ra, umiditatea, presiunea aerului, 
precum și direcția și tăria citatu
lui. Cînd se ivesc cazuri speciale 
ele sînt transmise în capitală ta 
mai puțin, de 3 minute. In afară de 
acestea. meteorologii urmăresc 
leale fenomenele aparte, cu gene
za și sfîrșitid lor. Aceste observa
ții se fac afară, pe o rază de zeci 
de kilometri.

Pentru meteorologul de serviciu 
nu există noapte sau sărbătoare. 
In af ară de 
vizual cum
rit, evoluția

aparatură el urmărește 
stat și se dezvoltă 
averselor puternice 
Aceste 
foarte 
special 
posibil
Uzările" necesare avia
ției, care, după cum se

no- 
etc. 
sirii 

in

știe, e strips legală de meteorolo
gie. Dacă meteorologul observă, 
spre exemplu, dezvoltarea unui nor 
„Cumulonimbus" Care ating» în 
plafon SOOO-вООО m grosime, va e- 
mite îndată avertisment, astfel ca 
pilotul să evite din timp obsta
colul.

Iată deci, o rrutncă interesantă, 
plină de răspundere, despre car» 
unii cred că S-ar reduce la „cum 
va fi mîine vremea". Tot meteoro
logul întocmește așa zisele „Geo- 
glaciotnetre" (schițe plivind adin
ei mea de îngheț a pămîniiM) utile 
lucrărilor agricole.

C.fi.R,-ul, O.N.T.-ul, I.R.T.A., în
treprinderile de construcții, tasti- 
tuțiile agronomice sini nunuti o 
parte din instituțiile din țară care 
solicită datele meteo de la stația 
meteorologică Petroșani, despre ca
re pe bună dreptate se spune că 
,,nn suferă erori". Și acest lucru » 
argumentai deplin de faptul Că. 
această stație e de mult timp frun
tașă pe țară.

ION LEONARD

/

Vitrina de curiozități
Menajerie ambulanta

Poate fi vizitata silnic intre orele 
15,02 și 15,21 in gara Petroșani. Scm 
sește o dată cu trenul dinspre regiu
nea Oltenia. In unele compartimente 
ale acestui tren, pot 11 văzute pe 
sub banei coșuri cu găini, rațe sau 
gîște și exemplare frumoase de miei 
dolofani, numai potriviți pentru tăiere. 
Unii își vor zice desigur, că mena
jeria nu merită să fie vizitată, dat 
fiind numărul redus de specii ce 
aparțin doar faunei domestice. Poate 
că au dreptate. Alții însă n-au în
cotro. Vrînd, nevrînd sînt nevoiți să 
călătorească din Petroșani spre Lti- 
peni, îndeosebi cei ce au abonamente 
C.F.R. și se deplasează de la servi
ciu la domiciliu. Pentru aceștia, me
najeria este nu numai plictisitoare, 
fiindcă o vizitează cu sau fără voie, 
ci și incomodă. Oare conductorii, con
trolorii de bilete nu vid aceasta 2 Fap
tul e îndoielnic. Sigur e însă că ei 
au datoria de a veghea conform pre
vederilor legilor — ca trenul perso
nal să nu fie transformat în... mena
jerie ambulantă.

Șeful
Este ușor de 

apropii de el,
recunoscut Cînd te 
tu un muritor de

rtnd trebuie să-i faci pe plac. Să-l 
saluți de la distanță, cu plecăciune, 
că altfel se supără. Pentru a-țl arăta 
cit mai semnificativ că intre el — 
șeful și dumneata, există 0 diferența 
demnă de luat în seamă, se face că 
nu te vede, chiar dacă il saluți aau, 
in cel mai bun caz. îți aruncă o 
privire care se pretinde greu de în
fruntat. La serviciu, nu admite să 
tie contrazis. Are sau nu dreptate, 
părerea lui trebuie să fie literă de 
lege. Dacă merge omul la el cu o 
simplă cerere, șeful își dezvăluie !ri 
întregime „calitățile". Prudent, te în
treabă la început cine ești. Nu cumva 
să fii nepotul cuiva, sau „cineva" în 
persoană, că atunci se schimbă lu
crurile... Asigurat că ești un om obiș
nuit întreabă, în sfîtșit, ce dorești. 
Apoi, dacă vrea îți rezolvă cere
rea, iar dacă nu, degeaba mai in
siști. Nu vrea și pace 1

P.S.
Unul din aceste exemplare de „șef" 

poate fi văzut oricînd, la atelierul de 
reperați! radio ăl cooperativei de 
producție meșteșugărească „Jiul" Pe
troșani. Cu mica deosebire că el nu 
refuză rezolvarea cererilor, ci exe
cutarea unor reparații 1a piese mtel 
Că deti, așa vrea el I

Ș. VAS1LESCU

observații 
importante 
pentru a face 

din timp „aver

Două tastentanee luate din activitatea meteorologilor din Petroșani.

unora,
18 cu au-

ANECD O T E — Ce speri să crească aici ?
La care pacientul răspunde : 

Flori artificiale.
La Munchen, eîțiva tineri de vîrsta 

recrutării discută între ei;
— S-ar putea, spune unul din ei, 

se noi trei să devenim soldați.
— Cum, noi trei ? întrebă un prie

ten.
— Eu și ceilalți doi.
— Care ceilalți Aii ?
— Ceilalți doi care vor trebui să 

■ă ducă cu forța.

*
Odată, scriitorul francez Victor Hu

go a plecat în Prusia.
— Cu ce vă ocupați ? — l-в în

trebat la frontieră un jandarm «are 
dompleta un formular special.

re- Scriu.
Vă întreb, cu ce vă cîștigațî 

existența ?
— Cu pana.
— Deci, să notăm: „Hugo, negus

tor de pene".
*

Un condamnat la moarte este adus 
în fața scaunului electric pe care ur
inează șă fie executat. După ce exa
minează calm aparatul, îl întreabă pe 
călău:

—• Și. mfl rog, înainte de desco
perirea electricității mergea cu abur 
aau cu ce?

probabil, niciodată ta o ghilotinare. 
Apoi, Harris a descris cu amănunte 
de un realism înfricoșător o aseme
nea execuție.

Behnet i-ă trimis lui Harris o 
scrisoare tn care ti mulțumea pentru 
aprecierea romanului și recunoștea 
că într-adevăr nu văzuse niciodată 
cum este ghilotinat un condamnat.

— Nici eu 
Harris.

— i-a răspuns laconic

Ъ Un pacient
'mintali, stropește de dimineață pînă 
I seara straturile de flori din curtea 

azilului cu... o stropitoare goală. In
tro zi, medicul șef li întrebă:

al azilului de alienați

». Odată, pe cînd marele chimist ger- 
/ Ynan Emil Fischer se plimba, s-ă 
I apropiat de el scriitorul Sudermann și 

i-a spus :
— Vă sînt foarte recunoscător pen

tru minunatul dvs. preparat somni
fer Verohal. M-âți sălvat. Nici nu 
mai este nevoie să-l mai iau. este 
de ajuns ca Veronalul să se afle pe 
noptiera mea și adorm 1

— Ciudată coincidență i-a răs
puns zimbind Fischer. Cînd nu pot 
adormi recurg la romanul dvs. Efectul 
este infailibil. Este de ajuns să văd 
minunata dvs. carte pe noptieră și 
adorm!.’..

NOTE ȘI COMENTARII
Comoditatea

Curtea magazinului nr.
toservire și nr. 1 de produse rațio
nate, din Petroșani e destul de încă
pătoare. Personalul celor două uni
tăți de desfacere se străduiește ca 
și curtea sâ fte, în сера ce privește 
curățenia, to ton cu magazinul, Nu 
o dată s-au organizat acțiuni patrio
tice de curățire a curții dar zadar
nic. Gunoaiele adunate și transpor
tate ziua, noaptea reveneau la loc 
ca prin minune. Autorii acestor ne
cazuri ca în legenda .Meșterului 
Manole" sînt muncitorii de ia 1.С.О. 
care răspund de curățenie acestei

Seminfomania >1 adepfli oi
Pe semînțpman îl găsim la colț de 

stradă, în holuri și săli de spectacol, 
pe stadion, In parc peste tot pe 
unde viața cotidiană ii poarta pașii. 
Prezența îi este semnalată de neplă
cutul „covor" de coji împrăștiate ta 
jurul său, ce fac să pălească fața 
imaculată a curățeniei șl orditiei, tar 
pe omul îndrăgostit de curățenie să și 
întoarcă privirea № aită parte. Și 
totuși, acest urât obicei al acminfo- 
maniei persistă, ba chiar cunoaște o 
oarecare extindere.

M-am întrebat care o fi cauza. 
Răspunsul l-am descoperit fără mul
tă greutate, in multe familii, părin
ții practică acest obicei de *-și „o- 
morî" timpul mîncînd semințe- Copi
ilor le place să-i imite pe cei mari 
și... „năravul*’ prinde. La școală, sub 
privirile îngăduitoare ale învățători
lor și profesorilor, ronțăie și ei ia 
semințe- Cum este posibil ca ta pă
răsirea clasei de către elevi, să fie 
nevoie să vină femeia de serviciu să 
strîngă cojile cu coșul, și tocmai in 
școală, acolo unde trebuie doar să 
se formeze deprinderea viitorilor ce-

r. 

necazul altora 
părți a orașului. Din ale cui directive 
și, cu Ce drept, ei au transformat 
curtea magazinului în remiză de că
rucioare, mături și în ultima instan
ță în rampă de depozitare a hîriiilor, 
prafului și altor murdării adunate 
de pe străzi. Privind curtea îți pui 
pe bună dreptate întrebarea: de ce 
comoditatea unora sâ fie spre neca
zul altora ?
de lucruri e 
să fie atinși 
să-i îndrume

Spre a remedia starea 
necesar ca cel comozi 
cu vreo sancțiune cart 
pe calea cea buna.

D C,

tățeni de a face și menține curățenie.
In oraș, sub privirile pline de ta- 

gaduințâ ale celor care ră&pund de 
curățenie peste tot vezi „negustori 
ambulanți" de semințe c*re-și desfac 
marfa fără a fi deranjați de nimeni. 
Să fie oare un lucru chiar atît de 
greu, îneît să nu se poate face ni
mic ? Se poate, fără îndoială, dacă 
există preocupare to această direc
ție. Cei ce răspund dă aspectul ur
banistic ai orașului trebuie să ia 
măsuri indiferent de faptul cS sînt 
direct sau indirect vizați s-o facă.

V. M1HOG 
profesor ,

*
„ In romanul cunoscutului scriitor en
glez Arnold Bennet (1867-1931) exis
tă scena udei ghilotinări. De la fe
reastra hotelului eroina privește îngro
zită execuția.

Printre recemrențil romanului s-a 
numărat șl publicistul Frank Harris 
(1855-1931), un om cu o bogată ex
periență a vieții (a fost lustragiu, 
cOwboy, corespondent de război, autor 
de povestiri remarcabile etc.).

Harris a apreciat foarte mult ro
manul lui Bennet în ansamblu, dar 
a remarcat că autorul nu a asistat.

ȘTIAȚI
...Un romîn este considerat pte- 

'cursor al prelucrării chimice a pe- , 
traiului ? Acesta e chimistul Lazăr 
E del ea nu care, In anul 1908, a e- 
iaborat metoda de rafinare selec
tivă a petrolului lampant. Metoda 
lui se folosește și azi în rafină
riile din întreaga hune.

p ...In apropierea localității Tiha- 
\ța. din regiunea Cluj, crește un 

molid dintr-o specie unică ta lu
me? Copacul este numit molidul 
candelabra, deoarece ramurile sale 
au o poziție caracteristică obiec
tului respectiv.

...Pentru obținerea cauciucului 
sintetic șe folosesc cereale, car
tofi sau sfeclă de zahăr? Industria 
noastră chimică utilizează In ace
lași scop gazul metan. Pentru o 
tonă de cauciuc sînt necesare 5 
tona de gaze naturale. Această cau-

CA...
tifate de gaz înlocuiește 3. toile 
de cereale și cartofi sau Э0 tone 
sfeclă de zahăr.

...Biserica Neagră — una dintre 
cele mai prețuite monumente isto
rice din Brașov — a împlinit 4&5 
de ani ? Zidurile afumate de foc, 
documentele îngălbenite de vreme 
și paginile de cronică ooribesc 
despre trecutul acestei clădiri a 
cărei construcție a durat un secol. 
O generație a așezai fundațiile, o 
alta a continuat lucrul și a treia 
a ridicat acoperișul, încheind lu
crările. Este o construcție in ve
chiul stil gotic, împodobită cu in
teresante motive ornamentale, 
statul și sculpturi in 
lemn.

./temenii de știință 
•u stabSit efi gîștele și 
zistă la o temperaturi

cu
piatră și

norvegieni 
ratele re- 
pîoă le

—I1O*. fa timp ce focile (care locu
iesc în mările polare) 
ger de — 80°?

pier la un

din partea 
cresc pal-

J&.Pe deed urile înalte 
de nord-est a Braziliei 
mieri din frunzele cărora se obți
ne ceară ? Se pare că această 
ceară este superioară celei produs» 
de albine.
У ...Pentru a se deplasa mal re

pede, funcționarii din arhiva unei 
instituții din Capetown circulă de-a 
lungul coridoarelor, pe niște patine 
cu rotile ?

^.Meșterul Landrock din R. D. 

Germană colecționează cete mai 
rare ceasuri de perete? In aparta
mentul lui se află exemplare uni
cul» realitate de cei mai buni cea
sornicari taceptad din anal 1520. 
Larutrock și-a reprezentat țara ia 
cel de-al 7-lta congres internațio
nal de cronometrie de Іо Lausanne.

Jaguarul la dentist
Jaguarul grădinii zoologice dta 

Columbus (Ohio) era foarte trist. 
Sărmanul aav*a cu mustățile pleoști
te și capul în pămînt, neîndrăzniind 
să înfrunte privirile vizitatorilor. Era 
evident că suferea de astenie, de cînd 
meniul său se compunea exclusiv 
din carne tocată. El era hrănit în 
felul acesta nu fără motiv : jaguarul 
avea dinți stricați,

Veterinarul grădinii zoologice s-a 
hotărît 
Acesta 
Fie în 
lament
ceput din nou să... zîmbească. El își 
argta cu mîndrie colții îmbrac a ți în 
coroane solide din oțet special.

deci să-l trimită la dentist, 
a pretins ca „pacientul" să 
prealabil adormit. După tra- 
jaguerul din Columbus ■ în-

„Mare" muzician ChomCe. Gintă la 
orice instrument.



STEAGOL ROȘU

Utilaje pentru mineri
Uzinele „Independența1' din Sibiu 

au trimis anul acesta peste plan ex- 
T ploatSrilor miniere din Valea Jiului 

;i din alte localități 77 de perfora
toare pneumatice și numeroase con- 
casoare giratorii care se folosesc la 
spargerea rocilor tari. De la uzinele 
..Unto" din Satu Mare s-au expe
diat în plus minelor din Maramureș, 
Grișana și Oltenia circa 1360 ml 
transportoare pentru mecanizarea tran
sportului de cărbune și minereuri în 
abataje și numeroase ventilatoare care 
se folosesc la primenirea aerului in 
subteran. De asemenea, uzinele de 
utilaje miniere din orașul Petru Groza 
au produs peste plan circa 20 de 
Vagonețl de mină.

O datg cu sporirea producției co
lectivele uzinelor constructoare de 
utilaj minier au obținut succese și 
pe linia îmbunătățirii calității pro
duselor. Așa de exemplu, constructorii 
de mașini de la Uzinele din orașul 

Petru Groza au redus simțitor greu
tatea vagoneților de mină. Primr-o 
serie de perfecționări constructive 
colectivul uzinelor „Independența" din 
Sibiu a sporit randamentul perforatoa
relor pneumatice folosite la tăierea 
cărbunelui, mărindu-le totodată sigu
ranța în exploatare. Au fost reali
zate, de asemenea, de către industria 
noastră constructoare de mașini noi 
tipuri de aparate pentru captarea 
prafului rezultat din procesul de 
forare a găurilor de mină.

(Ager preș)

In camera de comandă a termo
centralei Paroșeni s-au montat noi 
aparate de măsură și control pentru 
grupul electrogen nr. IV. In clișeu : 
maistrul șef de tură Baki Ervin dînd 
explicații tinerilor electricieni . Lupu 
Marin și Bar Zeno asupra func
ționării noilor aparate.

CUM SE ÎNVAȚĂ Din activitatea daturilor populare

{Urmare din pag- l-a)

drepte, cu rosturile bine umplute cu 
mortar, la indeniînarea cu care oa
menii mînuiesc mistria, canclogul, 
sfoara și plumbul, af cea mai sigură 
garanții' că șeful de brigadă nu a- 
runcă vorbe-n vînt. El a învățat я16* 
seria în școala profesională. Acolo 
a învățat că zidarul nu trebuie să 
știe numai cum să așeze cărămizile 
una peste alta, sau cum se tencu- 
iește. El trebuie șă fie și un bun or
ganizator al locului de muncă, un 
pedagog pentru el și pentru alții. 
Linia aceasta de conduită și-a im
primat-o lui și o imprimă și la al
ții. De aceea nu greșim cinci numim 
brigada aceasta, brigadă-școală.

De ce numai zidari ?
Pe șeful brigăzii de îierari-beto- 

niști Oșvat Ion l-am întâlnit la cota 
fi,S0. Monta fierăria la un planșeu. 
Ne-arn interesat și aici de problema

PUBLICITATE

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunță publicul consumator că prepară în 

laboratoarele sale de cofetărie și patiserie din 
orașele Petroșani, Lupenl și Vulcan o gamă va
riată de prăjituri, fursecuri, torte și cozonaci pen
tru sărbători, nunti etc.

Comandați la laboratoare sau la 
cofetăriile noastre aceste preparate» 

La cerere, torturile se pot orna după dorința clientului.

MESERIE PE ȘANTIER Seetorizarea orașului
calăicărn și a ridicării calificării oa
menilor.

— Noi — spunea tovarășul Oșvat 
—- sîntem toți fierari-betoniștâ, chiar 
dacă unii dintre noi nu au califica
re. Aceasta nu-i împiedică nici pe 
Soldo! loan, nici pe Ttmoîte Petru, 
să execute tot felul de lucrări: tă
ieri, îndreptări, îndoiri la banc și 
montări. Dar aceasta nu e de ajuns. 
Noi sîntem 13 în brigada, dar califi
cați numai 4. Și din aceștia nu toți 
știu să citească planurile. Aceasta e 
o chestiune mai complicată și se în
vață . numai la școală sau la cursu
rile de calificare. Dar, pentru mese
ria- de fierar-betonist nu s-a.u orga
nizat cursuri de calificate sau de ri
dicarea calificării.

Invafâ-I și pe omul 
eu care lucrezi

Iată ce ne spune din practica sa. 
unul dintre maiștrii șantierului:

— Aii s-a întâmplat uneori, la u. 

nele brigăzi de pe acest șantier sau 
de la Petroșani, să fac observații 
unui muncitor pentru că lucrarea e- 
xecutată de el nu corespundea pla
nurilor de execuție. Răspunsul pe 
care l-am primit nu făcea cinste șe
fului de brigadă de la acel punct 
de lucru. „Dacă eu 4-ni am văzut 
niciodată pianul, dacă șeful de bri
gadă ascunde planurile de noi, sigur 
că numai după explicațiile lui nu 
vom putea lucra corect". Seu alta 
dată am găsit un muncitor de o ca
lificare inferioară executând lucrări 
prevăzute pentru calificări superioa
re. Că executa, era bine, dar nu le 
executa corect și asta era rău. L-am 
întrebat dacă șeful de brigadă i-a 
explicat cel puțin cum trebuie exe
cutată lucrarea respectivă. Ntl-î ex
plicase. II pusese numai s-o execute.

Maistrul a. pheferaf să treacă sub 
tăcere 'numele feSpefîîMoi- șefi de 
brigauft. Dar e regretabil eS mai e- 
xista asemenea „cazuri". Fiecare 
șef de brigadă trebuie să aibă me
reu în vedere obligația de a-1 ajuta 
pe omul de lingă el spre: a pătrunde 
tainele meseriei. Cadrele de care a- 
vem nevoie, în număr tot mai mare, 

. ni le putem forma noi. Și pentru a- 
ceasta ne stau la îndemînă cursurile, 
cărțile și revistele de specialitate, 
spiritul de observație, experiența al
tora și a noastră.

PROGRAM DE
PROGRAMUL I. 6,00 Goncert de 

dimineață; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Ilustrate muzicale; 7,30 JURNALUL 
SATELOR; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
S.06 Muzică popuMră interpretată de 
Benone Simulescu și Constantin Bor- 
deianu; 8,30 TEATRU LA MICRO
FON PENTRU COPII -- „Charles 
Dickens"; 9,30 Cunoașteți aceste me
lodii?; 10,00 ACTUALITATEA MU
ZICALA; 10,45 Piese corale; 11,00 
Melodii populare îndrăgite; 11,30 
.Muzica din opere cerută de ascultă
tori; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,05 Am îndrăgit o melodie — pro
gram de muzică ușoară; 12,30 Arii 
și duete din cele mai iubite operete; 
13,00 Recomandări din program; 
13,05 Concert de prînz; 13,30 DE 
TOATE PENTRU TOȚI; 14,25 Piese 
distractive de estradă; 15.00 Muzică 
populară; 15,30 Cîntece napolitane 
de Mario de Luca, Mugnone, Costa. 
Jacopo Napoli, Marcadante, Grego
rio, Franco. Ricci; 16,00 SPORT ȘI 
MUZICA; 18,30 GARȚ1 CARE VA 
AȘTEAPTA -— Tudor Argihezi 
„Scrieri", vol. VI și VII, Romanul 
„Lina"; 18,45 Recital Dan tordă- 
chescu; 19,00 Duminica urnii îndră
gostit —■ reportaj muzical; 19,35 
„Astă seară să dansezi numai Cu 
mine"; 20,00 RADIOJURNAL. Sport; 
20,15 Teatru la microfon — „Moar
tea unui artist", scenariu radiofonic 
de Horia Lovinescu; 22,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 22,15 
Citită formația vocală de muzică u- 
șoară „Beatles"; 22,30 Muzică de 
dans pentru toate vîrsiele; 23,01 
Simfonia a Il-a în La major de Geor
ge Enescu; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Pentru mai buna cuprindere și re
zolvare a problemelor privind gos
podărirea orașului Petroșani, sfatul 
popular din localitate a luat, pe 
lingă alte măsuri, și aceea de a se 
sectoriza orașul. In acest scop, de 
curînd a avut loc o ședință de lu
cru Ia care au participat deputați 
și un larg colectiv obștesc căruia i 
s-a adus la cunoștință acțiunea de 
sectofizare. lată despre ce este vor
ba. In vederea unei mai bune în
drumări a activității de gospodărire 
și înfrumusețare, Petroșaniul a fost 
împărțit în 11 sectoare. In planul de 
activitate prezentat cu acest prilej 
de către comisia organizatorică a 
Sfatului popular al orașului Petro
șani sînt incluse ас^НИЙе «Bre vor" 
fi întreprinse cu sjryinul cetățeni
lor în fiecare din sectoarele respec
tive. Pentru obținerea rezultatelor 
scontate In munca pentru înfrumu
sețarea orașului în fiecare sector, se 
cere ca atit deputății cît și orga
nizatorii grupelor de partid pe străzi 
și blocuri să desfășoare o activita
te susținută pentru mobilizarea popu
lației orașului la acțiunile obștești de 
curățenie ce se organizează în fie-

18 aprilie

PROGRAMUL II. 6,00 Gintă fan
fara reprezentativă a Armatei; 6,25 
Recomandări din program; 6,30 U- 
verfuri la opere; 7,00 Gîntece din 
folclorul nou și jocuri; 7,30 RADIO
JURNAL; 7,45 Miniaturi instrumen
tale; 8,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 8,30 
Album de muzică ușoară; 9,00 Mu
zică populară cerută de ascultători;
9.30 Anunțuri, muzică; 9,45 „Țară 
mîndră înfloritoare" — emisiune de 
cîntece; 10,00 „La braț cu tine" — 
muzică ușoară; 10,30 RADIOJUR
NAL; 10,40 Piese de estradă; 11,00 
Transrtiisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor Mircea Ba- 
sarab. In program: Rapsodie de 
Mircea Basarab; Concertul nr. 4 K.V. 
218 în Re major pentru vioară și or
chestră de Mozart — solist Marcel 
Debot (Belgia); Simfonia a Vl-a de 
William Schumann (primă audiție). 
In pauză : Emisiunea „Cinema"; 13,15 
Melodii populare; 13,45 Muzfcă u- 
șoară interpretată de Aida Moga; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 Melodii tncîntătoare;
14.30 La microfon „Satira și umorul*’; 
15,15 Cîntă corul de copii ai radio- 
televiziunii; 15,45 Mici piese pentru 
vioară interpretate de Alfredo Cam- 
polli; 16,00 Cîntece și jocuri popu
lare; 16,30 Valsuri de estradă; 16,45 
CONCERT GHICITOARE; 17,15 Mo- 
merit poetic — „Coloana infinitului”; 
17,25 La microfon muzica ușoară: 
Ilinca Cerbacev, Bernd Spier, Elsa 
Quarts, Nicol*» Nițescu, Tereza Ke- 

care cartier în aceste zile de primă
vară.

Se constituie noile 
comitete de cetățeni

In prezent, in toate localitSțite 
Văii Jiului se desfășoară sub îndru
marea sfaturilor populare, constitui
rea noilor comitete de cetățeni pe 
blocuri, străzi și circumscripții elec
torale. La Vulcan, spre exemplu, s-au 
constituit pînă în prezent 9 comitete 
de cetățeni în cartierul de blocuri în 
care au fost cuprinși 61 cetățeni. 
T<țt în Vulcan s-au format, de ase
menea, 19 comitete de cetățeni pe 
străzi în care sînt cuprinși 134 lo
cuitori.

0 activitatea intensă S& desfășoară 
în această direcție și în Petroșani. 
Și aici s-au constituit deja 24 comi
tete de cetățeni, cafe Și-au întocmit 
planul de activitate în саге ЛѴ pre
văzut organizarea unor acțiuni- ob
ștești menite să contribuie la înfru
musețarea străzilor pe care locuiesc.

Constituirea comitetelor de cetă
țeni are loc în aceste zile și în lo
calitățile Lupeni, Aninoasa și Pe- 
trila.

RADI O
nsvija, Totwiy Bennet, Luminița Ooe- 
mta, Henry Salvador, Lanna Bitten- 
court, Gică Petrescu. Gloria Laseo; 
18,00 Emisiunea „Antologie discului". 
Interprete contemporane de ' operă; 
18,45 Muzică din Operete; 19,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 19,05 „Ai să știi 
și iu се-i dorul" — program de ro
manțe; 19,30 Piese instrumentale de 
mare popularitate; 19,45 Recital : 
Zenaida Pally — în program агй 
din opere; 20,00 Dansul notelor; 21,00 
RADIOJURNAL. Sport; 21,20 Muzi
că de dans; 21,45 Pagini umoristice 
în lectura actriței Silvia Dumitrescu- 
Timică; 22,00 Muzică de dans de Ion 
Vasilescu, Sile Dinicu, Emanuel lo- 
nescu, Temistocle Popa, Vasrle Veae- 
lovschi, Gabriel Mezel; 22,30 Clnță- 
reți de operă: Giuseppe Taddei, Re
nata Tebaldi, Petre Ștefănescu Goan
gă, Giulietta Simionato. Franco Co
relli. Victorie de Los Angeles; 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 „Primul 
meu bal"; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
18 aprilie

PETROȘANI - 7 NOlEMBRlM: 
O stea cade din cer; REPUBLICA: 
Paula captivă; PETR1LA: Străinul 
seria I și II; LONEA: Tovarășii; 
VULCAN: Brațul nedrept al legii; 
CRIVIDIA: Scano-Boâ; ANINOASA: 
Frații corsicani; PAROȘENI; Cei 7 
magnifk'i; LUPENI — CULTURAL: 
Festival Chaplin; • LUPENI — MUN
CITORESC : Sărutul; BARBATEN1: 
O zi ca Іей.



’sTCaGue roșu

In Comitetul special 
al O. N. U.

HANOI 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția V.N.A., 

șeful misiunii de legătură a înaltu
lui comandament al Armatei popu
lare vietnameze a transmis preșe
dintelui Comisiei internaționale de 
supraveghere și control un mesaj în 
care protestează împotriva lxxnbar- 
dării la 15 aprilie a insulei Con Co 
de către nave militare americane și 
sud-vietnameze. Insula Con Co se 
află în zona demilitarizată, în apele 
teritoriale nord-vietnameze. In aceeași 
zi, se arată în mesaj, numeroase for
mații de avioane americane, printre 
care avioane „B-57", au pătruns în 
spațiul aerian el Vietnamului de

nord și au bombardat satul Xuan 
Niem, din provincia Ha Tinh, și sa
tul Muotig, din provincia Nghe An. 
In mesajul de protest se subliniază 
că aceste noi atacuri reprezinți o 
încălcare a suveranității R. D. Viet
nam, precum și o flagrantă viojgte 
a acordurilor din 
și' a prevederilor 
demilitarizată.

Intr-o scrisoare
gătură adresată Comisiei internațio
nale de supraveghere și control se 
arată că, lă 13 aprilie, unități de ar
tilerie ale armatei 
au atacat regiunea 
demilitarizate.

1954 de la Geneva 
referitoare la ядов

a misiunii de le

NEW YORK 16 (Agerpres).
Reprezentanții Tanzaniei și Etio

piei au propus Comitetului special 
O.N.U. pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale un proiect de re
zoluție prin care se atrage atenția 
Consiliutei de Securitate asupra si- 
tjjuțjai din Rhodesia de sud. Dacă 
aeeșsță rezoluție va fi adoptată de 
Comitet și transmisă Consiliului de 
Securitate, delegațiile Algeriei și Se
negalului vor putea cere întrunirea 
Consiliului de Securitate în această

problemă pe baza instrucțiunilor pri
mite de ele la ultima conferință a 
Organizației Unității Africane.

Proiectul de rezoluție, prezentat de 
Tanzania și Etiopia cere totodată re
tragerea trupelor și materialelor mi
litare britanice din Rhodesia de sud 
și invită guvernul Marii Britanii să 
intervină pentru eliberarea prizonie
rilor politici din această țară, sus
pendarea constituției actuale, anula
rea alegerilor prevăzute pentru 7 
mai și convocarea unei conferințe în 
vederea elaborării unei noi constitu
ții care să garanteze egalitatea în 
drepturi a populației indigene.

Ședinta Comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru industria 
carboniferă

VARȘOVIA 16 (Agerpres).
La Varșovia a avut loc ședința 

Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
industria carboniferă.

La ședință au participat delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, Romîniei, Unga
riei și U.R.S.S. La ședință au parti
cipat în calitate de observatori re
prezentanți din partea R.P.D. Co
reene.

Comisia 
legate
dezvoltare 
din țările membre ale C.A.E.R. 
anii 1966—1970 și a

lasud-vietnameze 
de vest a zonei

a examinat unele proble- 
de coordonarea planurilor 

a industriei carbonife-

Scrisoarea deschisă 
a canonicului John Collins
LONDRA 16 (Agerpres).
Canonicul. John Collins, cunoscut 

luptător pentru pace englez, a sem
nat în revista „Spectator" o scri
soare deschisă adresată ministrului 
britanic al apărării, Denis Healey, 
în ..care critică politica, externă și 
militară a guvernului laburist. Cano
nicul Collins, membru al partidului 

■laburist, subliniază că „pînă în pre
zent nu există nici un
că guvernul Wilson s-a 
de linia politică externă 
conservatori". Referindu-se

fel de indici 
îndepărtat 
dusă de 
la carac-

spațiului aerian 
Chineze
16 (Agerpres).

al acestei poli- 
de a 
este

NEW YORK 16 (Agerpres).
Banca Federală de rezerve din 

New York a anunțat joi că rezer
vele de aur ale S.U.A. au 
nou cu 150 milioane de 

cursul acestei săptămîni.
din rezervele de aur ale
registrate în cursul acestui an, se

scăzut din 
dolari în 
Pierderile

S.U.A., în-

ridică la 975 milioane de dolari, cu 
50 milioane de dolari mai mult decît 
în perioada ■ corespunzătoare , a anu
lui trecut. Actualele rezerve de aur 
ale S.U.A. se ridică în prezent Ia 
14,413 miliarde de dolari, reprezen- 
tînd, potrivit agenției U.P.I., cel mai 
scăzut nivel din decembrie 1938.

examinat 
activitatea 
anul- 1964. 
asemenea, 
progresul

me 
de 
re 
în 
raportul cu privire
desfășurată de comisie în

Au fost examinate, de 
unele probleme privind 
tehnic și îndeosebi problemele pri- - 
vind mecanizarea și automatizarea 
complexă a groceselor de extracție 
a cărbunelui în cariere, metodele și 
mijloacele care asigură extracția 
cantității maxime de cărbiAe în a- 
bataje, condiționarea aerului în mi
nele adînci, precum și problemele 
privind mijloacele cele mai economi
coase de preparare a cărbunelui.

Vidarea 
al R. P.
' PEKIN

După cum anunță China
15 aprilie un avion militar 
a pătruns în spațiul aerian 
Chineze, în regiunea insulei 
din largul coastei provinciei 
dun. In aceeași zi, un avion 
american a pătruns de două 
spațiul aerian al regiunilor

Duntai, din provincia

Nouă, la 
american 
al R. P.

Iunsin
Guan- 
militar 
ori în 
Șeian,

lencen și 
Țziansu.

la o importantă 
tortelor militare

Explozii 
bază a 
americane 
ți sud-vietnameze

SAIGON 16 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează că 

18 militari americani au fost grav 
răniți în urma unor explozii care s-au 
produs în noaptea de 14 aprilie la 
depozitul de muniții al aerodromului 
Qui Nhon, importantă bază a forțe
lor militare americane și sud-vietna- 
meze. S-au înregistrat, de asemenea, 
pagube materiale importante.

Cauza exploziilor de la aerodromul 
Qui Nhon 
cidată.

mi a fost pînă acum elu-

terul contradictoriu
tici, Coli ins scrie: Tendința dv. 
menține bazele din străinătate 
în contradicție cu năzuința pe care
ați exprimat-o în mod public de a 
spori forța și autoritatea O.N.U. Gra
ba pe care o manifestați în accepta
rea influenței americane în proble
mele apărării împiedică slăbirea în
cordării, creează prinjejdia „războiu
lui rece".

India a atiejtal Drojninsrea 
la frontiera m Paklstanal

DELHI 16 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al In

diei, Swaran Singh, a făcut cunoscut 
că India a acceptat propunerea Pa-

4

ÎN CÎTE VA RÎNPURI
NICOSIA. Cunoscutul politician ci

priot turc, Ihsan Aii, a adresat un 
apel liderilor ciprioți turci pentru 
a accepta raportul mediatorului O.N.U. 
în Cipru, Galo Piaza, raport care, 
după cum se știe, a 
guvernul turc și de 
turci.

ședințele Republicii Chile, Eduardo 
Erei, consacrată examinării situației 
create ca urmare a recentului cutre
mur de pămînt.

kiștanului cu privire la încetarea 
focului în regiunea de frontieră K.ufch, 
unde au avut loc în ultimele zile o 
serie de ciocniri între forțele indiene 
și pakistaneze. Intr-un discurs pro
nunțat în fața Camerei Deputaților 
a Parlamentului indian, el a decla
rat că încetarea focului va fi urmată 
de e înfâlnire oficială a reprezentan
ților celor două țări, pentru resta
bilirea statu-quo-ului acestei regiuni.

LUPTELE 
DIN MOZAMBIC

DAR ES SALAAM 16 (Agerpres).
In cursul luptelor care s-au desfă

șurat în ultimele săptămîni în re
giunea orașelor, Mosimboa și Maeda 
(partea de nord a Mozambicului) de
tașamentele de partizani au provocat 
pierderi însemnate trupelor coloniale 
portugheze — se arată în comunica
tul dat publicității la Dar Es Șă- 
laam de Frontul de eliberare din 
Mozambic „Frelimo".

fost respins de 
liderii ciprioți

JOHANNESBURG.
Sud-Africană a sosit i 
cinci comandanți ai 
albi din Congo, Mike Hoare, pentru 
a recruta noi elemente în armata lui 
Moise Chombe.

In Republica 
unul din cei 

i mercenarilor

NEW YORK. Poliția din Montgo
mery, capitala statului Alabama, a 
arestat joi 23 de negri care au ce
rut, în cursul unei demonstrații, 
torităților locale să asigure locuri 
muncă mai bune 
culoare.

pentru populația

au
de 
de

BUENOS AIRES. Agenția A.P. in
formează, citind surse argentiniene, 
că în cursul acestei, săptămîni peso- 
sul argentinian a continuat să se 
devalorizeze. Se .așteaptă ca autori
tățile argentiniene să anunțe oficial, 
luni, devalorizarea pesosului cu circa 
20 la sută.

LONDRA. Ziarul „Daily Worker" 
a anunțat la 15 aprilie încetarea din 
viață a lui Jack Jones, unul dintre 
întemeietorii Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

SANTIAGO DE CHILE. Președin
tele Camerei Deputaților, Râul 
rales, a avut o întrevedere cu

Mo-
pre-

ȘTIRI SPORTIVE
16 (Agerpres).

a „Cursei 
definitivă 

cea de-a

PRAGA
Comitetul de organizare 

Păcii" a comunicat lista 
a țărilor participante la
18-a ediție а marii întreceri cicliste. 
Vor concura cu echipe de cîte 6 a- 
lergători 15 țări : Algeria, Belgia, 
R. P.
Cuba, 
R. D. 
R. P.
Ungară, U.R.S.S.

de radio vor 
emisiunii „Sport 
din desfășurarea

un circ care dădea 
mică localitate din 

de Bari a fugit o leoaică.

De la 
îritr-o

ROMA. 
spectacole 
apropiere 
După ce s-a plimbat pe străzile ora
șului, leoaica a ajuns în fața unui 
cinematograf, unde se afla mai mul
tă lume, crelnd panică. Poliția a in
tervenit Și 
malul.

a reușit să doboare ani

CARACI. 
anunță că 
Ay.ub Khan, va sosi la 25 aprilie la 
Washington, într-o vizită oficială de 
șase zile, la invitația președintelui 
Lyndon Johnson.

Agenția Associated Press 
președintele Pakistanului,

Bulgaria, R. Ș. Cehoslovacă, 
Danemarca, Finlanda, Franța, 
Germană, Iugoslavia, Olanda, 
Polonă, R. P. Romînă, R. P.

fera 14,30) și Steaua — Steagul Roșu 
Brașov (ora 16,30).

Stațiile noastre 
transmite în cadrul 
și muzică" aspecte
partidelor de la București, Constan
ța, Iași, Cluj, Ploiești și Craiova. 
Transmisia se va face pe programul 
I, între orele 16 și 18,30.

Mîine se vor disputa jocurile eta
pei .a 19-a a campionatului catego
riei A la fotbal. In Capitală, pe sta
dionul „23 August" se vor desfășura 
în program cuplat meciurile: Pro
gresul București — Crișul Oradea

Astăzi și duminică la stadionul „23 
August" din Capitală se va desfă
șura prima competiție atletică în aer 
liber din actualul sezon. Peste 800 
de sportivi și sportive din întreaga 
țară se vor întrece în aceste două 
zile în cadrul campionatului republi
can de juniori.

(Agerpres)

Mari manifestații studențești la Seul
SEUL 16 (Agerpres).
In capitala sud-coreeană s-au des

fășurat vineri adevărate lupte de 
stradă între studenții Universității 
naționale din Seul și forțele de poli
tie. Agenția Reuter relata că peste 
5 000 de studenți, cărora li s-au ală-

furat și o parte din profesori, au ieșit 
în stradă, manifestînd din nou împo
triva acordurilor încheiate de guver
nul sud-coreean cu Japonia. împotri
va demonstranților au fost trimise 
puternice forțe polițienești, care au 
făcut uz de gaze lacrimogene.

Inundațiile din vestul mijlociu 
al S. U. A.

NEW YORK 16 (Agerpres).
Mai multe state din vestul mijlo

ciu al S.U.A., puternic lovite zilele 
trecute de uragane, sînt amenințate 
în prezent de inundații. Fluviul Mis
sissippi, transformat într-ttn torent 
de zăpadă și gheață, continuă să se 
reverse, amenințînd cinci state. Mii

de voluntari lucrează la întărirea di
gurilor. In statele Minnesota, Wis
consin, Illinois și Iowa a fost decla
rată starea de urgență și mii de per
soane au fost nevoite să-și pără
sească locuințele. In afară de impor
tante daune materiale, inundațiile au 
provocat pînă în prezent moartea a 
12 persoane.

După formarea noului guvern olandez
După o criză guvernamentală care 

a durat 47 de zile Jacobus Cais 
(partidul popular catolic) a reușit, 
în urma unor îndelungate tratative, 
să formeze un nou guvern olandez. 
Actualul guvern se deosebește foarte 
mult de fostul guvern condus de 
Marijnen atît în ce privește compo
nența cît și în ce privește programul 
său. După cum se știe, criza de gu
vern a fost provocată de neînțele
gerile ivite între partidele coaliției 
guvernamentale, privind problemele 
radioului și televiziunii. După cum 
arată ziarul „Handelsblatt" proble
ma radioului și a televiziunii a tre
cut acum pe plan secundar, deoarece 
programul anunțat de noul guvern 
depășește cu mult cadrul acesteia. 
In prezent, guvernul Cais se bazea
ză în cea de-a doua cameră a Parla
mentului pe 106 deputați dintr-un 
total de 150. Guvernul lui Cais con
stituie o nouă regrupare a forțelor 
politice. După o întrerupere de 6 ani,

partidul socialist este iarăși repre
zentat în guvern, în timp ce partidul 
popular pentru libertate și democra
ție a intrat în opoziție. In opoziție 
se află și Uniunea creștin-istorică

Cronica evenimentelor 
săptămînii

• • • • •-€

participant aproape fără întrerupere 
din 1919 la toate, guvernele.

In noul guvern participă reprezen
tanți a trei partide : partidul popular 
catolic, partidul socialist și partidul 
antirevoluționar, 
cele trei partide 
unui nou sistem 
ziune în Olanda 
ușor, realizîndu-se un acord în 
ceasta problemă. Faptul că ministe
rele finanțelor și economiei au fost 
încredințate socialiștilor este inter

Tratativele între 
asupra introducerii 
de radio și televi- 
au decurs relativ 

a-

pretat de cercurile politice ca un semn 
că vor urma schimbări în politica 
economică. Punctele din programul 
parțial anunțat îndreptățesc această 
presupunere. Astfel, sub influența 
partidului socialist, guvernul inten
ționează să sporească impozitele a- 
supra profiturilor provenite din imo
bile și din veniturile speculative. U- 
nul din punctele cele mai importan
te ale programului se referă la o 
nouă politică agrară. Se așteaptă ca 
guvernul să cumpere mari suprafețe 
de pămînt și să acorde administra
țiilor comunelor și provinciilor drep
turi preferențiale pe această linie.

In domeniu] politicii externe, gu
vernul Cais nu a anunțat nimic nou. 
Postul de ministru de externe este o- 
cupat în continuare de către Luns, 
ceea ce înseamnă că politica exter
nă a Olandei va continua să fie ca 
și a fostului guvern.

C, VARVARA
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