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In întîmpinarea Congresului al IV-lea al P.M.R.

la
40

40 apartamente 
la recepție

Ieri Ia Petrila, constructorii de 
. T.R.C.H. au terminat finisarea a
de apartamente din blocul A 1, care 
vor fi prezentate pentru recepție în 
primele zile ale săptămînii urmă
toare. Deocamdată a intrat în func
ție comisia de prerecepție a șantieru
lui. Ea va sesiza eventualele lipsuri 
sau remedieri necesare la apartamente. 
Aceste 40 de apartamente sînt pri
mele ce se vor preda în anul acesta. 
La scurt timp după acestea va fi ter
minată finisarea celorlalte 40 de a- 
partamente din blocul A 1 și a Ho
țului F 2. Cele 120 de apartamente 

angajamentul pe care și 
constructorii în întîmpina- 
de-al IV-lea Congres al

țUl! 
jjbnstituie 
l-au luat 
rea celui 
P.M.R.

Lupeni

Încă 3 
cu 10

La Lupeni 
cofrajului glisant Ia blocul D-l, care 
va avea 10 etaje. Dulgherii conduși 
de Schiller Ioan vor asigura ca gli
sarea blocului — ce însumează 66 
apartamente — să poată, fi începută 

’lă termenul stabilit în graficul de 
execuție. Tot aid, a început săpa
rea fundațiilor la încă 2 blocuri cu 
10 etaje. Aceste 3 blocuri vor în- 
вмта .9f apartamente.

blocuri
etaje
a început joi montarea

PE DEALURILE DÎLJEI
O revedere necesară

Complexele de lucrări industriale 
ce se execută pe dealurile Dîljei se 
impun atenției atît prin îndrăzneala 
șt amploarea cu care s-au înfipt în 
inima decorului rustic, cît și prin 
trămîntarea care îi stăpînește pe oa
menii de aici. Pentru că nu se pot 
construi complexe 
trâcție și săpare de 
xîliare nr. 1—2—3, 
fără ca pe oameni 
să-i frămînte mul 
te probleme lega
te de munca lor.

Despre lotul de construcții și mon
taje de la puțul auxiliar nr. 1 din 
cadrul 1.С.М.М. s-a scris pînă acum 
de două ori: de fiecare dată a fost 
privit din alt unghi. Unele stări de 
lucruri se cereau de urgență înde
părtate. O reîntîlnire cu coloanele 
ziarului era absolut necesară.

ex-
au-

rea. Mai mult, oamenii își iau noi 
angajamente cu' siguranța că cuvîn
tul lor va fi respectat. Un astfel de 
angajament este legat de casa ma
șinii de extracție. Echipele de fierari- 
betoniști, de dulgheri și de zidari 
s-au angajat ca pînă la data de 15 
mai să dea front de lucru lăcătuși
lor pentru a începe montarea mași
nii de extracție. In ziua de 11 mai 
se lucra la decofrarea scheletului și

Obiectivele anului 1965 
predate la termen

Angajamentele 
prind viafâ

Se atrăgea atenția în 
două luni 
organizare, 
plasament, 
venea. cu 
privitor la 
fierari-betoniști. Toate aceste 
me și-au aflat pînă la urmă

cu 
de

urmă 
asupra unor probleme 
de documentație, de am- 
Cu o lună în urmă re- 
insisțență un amănunt 
documentație și lipsa de 

proble- 
rezolva-

De la cuvînt la faptă
Sonda de foraj nr. 5913 își tră'a 

ultimele clipe de activitate. Sondorul 
șef Bugiugan Petru urmărea cu a- 
tenție extracția celor din urmă pro
be carotiere. Fața îi exprima o bu
curie împletită cu emoția unei luări 

.de... rămas bun. Și de data aceasta 
Condorii săi se ținuseră de cuvînt. 
Locația 5913 și-a atins obiectivul 
geologic cu 6 zile înainte de termen. 
Iată și ultima probă. Sondorii își 
zîmbiră unul altuia. Angajamentul a 
fost realizat. Acum se poate trece la 
demontarea turlei și la transporta
rea ei spre noul punct geologic din 
cîtnpul minier Vulcan.

...Pe
careul geologic nr. 5364 din Vulcan 
sondorul șef Bugiugan Petru și 
maistrul sondor Ciobanu Victor pă
șeau tăcuți. De două zile îi preocu
pa problema transportului care le 
da de furcă. Și timpul de pornire a 
sondei se apropia cu pași repezi.

—• Fără tractor nu facem nimic

cărarea ce șerpuiește spre

— rupse tăcerea Bugiugan.
— Da. Transpor

tul e acum o pro
blemă deosebit de 
acută — aprobă 
maistrul.

Din urmă apă
ru sondorul Călin 
Vasile. Vîntul ră
coros și graba cu 
care venise îi în 
roșiseră obrajii.

— Noroc tova
răși. Dar ce-i, vi 
s-»u scufundat co
răbiile de sînteți 
așa supărați ?

Maistrul Ciobanu 
și Bugiugan îi fă
cută un semn cu 
mîna spre locul 
viitoarei sonde.

Vezi ceva ? Nu I 
Știi dip care cau
ză ? Pentru că 
nu avem tractor.

= Călin zîmbi în
găduitor. Ajun- 
*eră la țintă. 
Aiei muncitorii din

turnau 
Sondorul

brigada lui Ciobanu Victor 
postamentul granicului.
Bugiugan Petru tăcea. Maistrul Cio
banu la fel. Meditau cum ar putea 
rezolva mai repede problema aduce
rii materialelor aici, pe acest colnic 
expus în bătaia vînturilor. Deodată 
comunistul Călin, vrînd parcă să le 
înveselească chipurile, glăsui:

— Tovarăși, viu acum de la șe
dință. După ce organizația de bază 
a analizat în adunare și activitatea 
noastră, s-a hotărî! să fim ajutați. 
Conducerea sectorului ne pune la 
dispoziție un tractor de rezervă.

— Un tractor ? Maistrul Ciobanu 
nu-și putu abține o tresărire de bu
curie. Atunci și de data aceasta 
brigada noastră Va putea să se țină 
de cuvînt. Dar ce zic eu, pînă la 25 
mai, nu numai că vom realiza mon
tarea sondei, ci vom economisi în 
același timp și 10 000 lei la prețul 
de cost. Și cuvîntul nostru e cuvînt.

I. LEONARD

a plăcii de beton 
armat. Treabă 
două zile.

— Cît cîștigi 
două ;

de

i în 
zilecele

rămine pînă la data

de ambele

trebuie lăcă- 
și să tran-

care vor mai
cînd v-ați angajat să predați casa 
mașinii lăcătușilor ? întrebarea a fost 
adresată deopotrivă maistrului de 
construcții Gheorghe Dumitru și 
maistrului de montaj Szekely Fran- 
cisc. Răspunsul a fost 
părți același:

— Exact atît cît le 
tușilor să despacheteze
sporte la locul de montare agregate 
cîntărind între 5 și 15 tone fiecare.

Vasăzică două zile cîstigate în
seamnă urgentarea operațiilor de 
montaj a mașinii de extracție. Și a- 
ceasta fiindcă echipa de fierari-be
toniști pe care o conduce Ilaș Gheor
ghe, cea de dulgheri condusă de 
Fazekas Bițje'ic și cea de zidari a 
lui Dmicică loan au ținut ca anga
jamentul formulat de ele în cinstea 
celui de-al IV-Ieă Congres al P.M.R. 
să fie transformat în faptă.

Lăcătușii conduși de Băcilă Re
mus au montat pînă acum o parte 
din confecțiile metalice de la culoa
rul de bandă al instalației de conca- 
săre, o parte din pilonii funicularului 
de șist, iar acum se pregătesc de o- 
fensivă la montarea mașinii. 5

— Spuneți 
strului de la 
racteristic la 
în majoritate
meseria unul, de la altul sau 
tatea cu care înfruntă starea 
Iui și vitregia locului unde 
struiesc ?

— Gred mai degrabă că faptul de 
a putea conta, fără rezerve, pe reu
șita unei acțiuni începută de ei este 
ce! mai expresiv lucru. Avem a- 
ceastă încredere în echipa de lăcă
tuși.

— ne-ani adresat mai- 
montaj — ce e mai ca- 
lăcătuși : faptul 

tineri, că au
că sîni 
învățat 
ienacî- 
timpit- 

СОП-

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a/

Profile de oțel se îndoaie docil 
sub puterea preselor. Un tînăr 
scund și slăbuț, cu basca pe ochi, 
urmărește din priviri mișcările or
tacilor de muncă. Apoi, cu o voce 
ca de metal, se adresează celor din 
jurul presei :

— La șablonul 7.
Alți trei tineri, caro de aceeași 

statură și vîrstă, ridică profilul în
doit, așează șablonul pe el și, după 
o verificare minuțioasă, dau verdic
tul :

— Bun.
Intr-o mică hală 

alăturată te în- 
tîmpină aceeași at
mosferă. Oameni 
preocupați, fiecare cu îndeletnicirea 
sa. In jurul unui cuptor, pe ușa 
căruia țîșnesc din cînd î_p cînd flă
cări, trebăluiesc doi tineri. Introduc 
și scot din cuptor bucăți de metal 
așezîndu-le apoi sub presă. Aici se 
confecționează „papucii" armăturilor 
metalice Т.Н.

Din halele secției construcții meta
lice a Uzinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani iau drumul spre ex
ploatările miniere din ' bazinul Văii

Șoseaua Petroșani-Crivadia
Mai bine întreținută !

Plouă. Norii se tîrăsc greoi peste 
crestele stîncoase, scuturîndu-și ume
zeala rece într-o pînză deasă de ploaie, 
parcă fără de sfîrșit. Pămîntul este 
îmbibat de apă: de pe iarba firavă 
a costișelor se scurg pîrîiașe năbă
dăioase, iar făgașele au prins glas 
sub șuvoaiele tulburi de apă.

Un autocamion încărcat înaintează 
anevoie pe șoseaua plină de băltoace: 
mașina înaltă, cu marfă acoperită de 
prelată se leagănă ca o barcă pe 
valuri prin hopurile șoselei, ascunse, 
de oglinzile băltoacelor ploii. Șofe
rul își concentrează toată atenția spre 
a conduce cît mai bine. Degeaba în
să. Unde drumul se arată mai bun 
la ieșirea din Petroșani în dreptul 
„Varniței", în dreptul triajului C.F.R. 
— sub oglinda băltoacelor se as
cund gropi care scutură zdravăn ma
șina I

Iată și pasarela de sub linia fe
rată, la Bolii. Aici, o băltoacă mare 
cit lățimea drumului, se așează în 
calea mașinii.

— O fi adîncă, este cu mal, nu-mi 
răstoarnă mașina ? — se întreabă în
grijorat șoferul. Cine să-i răspundă 
însă ? Constructorii de drumuri care 
execută un pod la acest, punct... rid 
de șofer! Pînă la urmă, cu multe 
riscuri, mașina trece cu noroc și 
prin acest punct dificil. Necazurile 
șoferului nu iau însă sfîrșit. La cî- 
teva sute de metri mai încolo, aproa
pe de podul peste apa Bolii, lîngă 
tabăra din Bolii a constructorilor de 
drumuri și la intrarea în serpentine, 
o mulțime de gropi mari, denivelări 
și îngustări ale șoselei, îi dau multe 
emoții.

A trecut de serpentine și-i în drum 
spre Banița. La pasarela de trecere 
a liniei ferate și în dreptul școlii 
noL— alte gropi, alte denivelări. în
cercarea mai serioasă vine însă la 
intrarea în comună. Aici, constructorii 
de drumuri ai șantierului I.P.L.S.T. — 
Bănîța, coboară nivelul șoselei în sco

Jiului cantități însemnate de armă
turi metalice.

...Confecționarea armăturilor meta
lice este o muncă, ce cere pricepere, 
îndemînare și forță. Este o muncă 
aspră dar frumoasă. Din oră în oră 
iți poți admira roadele, muncii. Sti
vele cresc mereu și, tot atît de re
pede, descresc sau dispar cu totul. 
Cînd în ■ jurul halelor se împuținează 
stivele de armăfuri metalice, făurito
rii lor încearcă un sentiment de sa

pul modernizării ei. Insă șantierul e 
în așa fel aranjat, încît pentru cir
culație nu e lăsată decît o creastă 
îngustă de pămînt... cît urmele de 
roți 1 Puțin să alunece mașina și ga
la răsturnarea ! Cît despre circulația 
pe timp de noapte, mai bine să nici 
nu pomenim.

O nouă serie de gropi îl așteaptă 
pe șofer chiar în dreptul taberei Bă- 
nița a șantierului de construcții, ca 
și de la sfat pînă dincolo de gară 
— în plin centrul Baniței. Locurile 
grele pentru circulație se țin lanț și 
pe mai departe: prin dreptul tune
lului C.F.R. Banița, la Merișor chiar 
lîngă biroul maiștrilor aparținînd șan
tierului de construcție a drumului, la 
cantonul C.F.R. — Merișor, în mij- 
lceul sațului la podul Rășehioara, 
apoi la cantonul 58 В. unde se face 
pasarela mare peste linia ferată, la 
„Botul de deal" din Crivadia și apoi 
ultimul, tocmai la punctul de legă
tură aț drumului vechi cu cel as
faltat. Acestea sînt puncte deosebit 
de grele pentru circulația rutieră fă
ră să mai vorbim de „gropile coti
diene" de pe restul traseului.
' ...Șoseaua națională Petroșani — Si- 
meria este deosebit de mult folo
sită, fiind singura legătură rutieră în
tre bazinul Văii Jiului., și restul re
giunii noastre. Pe această șosea trec 
zilnic sute de mașini care asjgură a- 
provizionarea bazinului carbonifer cu 
produse alimentare, industriale, cu di
ferite materiale, piese, utilaje etc. Pe 
această șosea trec și numeroase auto
turisme și autobuze. Cu venirea ano
timpului favorabil, începe și perioada 
excursiilor: oameni ai muncii cu 
autobuze ale O.N.T. și autoturisme 
proprii vor vizita Valea Jiului. Dar 
cum pot oare ajunge la noi pe așa 
drum ? In prezent, autocarele O.N.T.-

Șt. MIHAI

(Continuare In pag. 3-a)

CEI DE LA T.H.-URI
tisfacție. Armăturile lor vor ține în 
curînd pe umeri alte mii de metri 
de galerii.

..Normatorul secției, tovarășul Voi
nici Ștefan, mi-a vorbit despre oa
menii de la T.H.-uri cu multă căl
dură.

- Aici lucrează oameni buni și 
pricepuți. Zagoicea Savu, este șeful 
brigăzii. Tînăr, plin de viață, cu 
spirit de inițiativă, organizează bine 
munca celor 33 de oameni cu care

lucrează. Aceleași cuvinte de laudă 
despre șefii de mașini Radulescu Tra
ian, Fiță Florea, Turcu Petru : și 
Lungu Dumitru, despre sudorii . lire 
Olaru, Lăngrăjan Virgil și Rotaru 
Anton. Cu toții lucrează cu mult 
suflet. Lună de lună acești oameni, 
din mîinile cărora ies armături me
talice, obțin depășiri de 15-20 la sută.

Tovarășul Voinici Ștefan, mai stă
tu puțin pe gînduri, își scoase rigla 
de calcul și apoi notă pe o hîrtie 

cîteva cifre. Un 
mic calcul care 
mi l-a spus :

— Cu cantitatea 
de armături me

talice pe care le confecționează oa
menii noștri intr-un trimestru se pot 
arma metalic 160 000 ml de galerin 

Iată în ce este concretizată munca 
făuritorilor de armături metalice de 
la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani. Dar pe cîte galerii dir 
minele Văii Jiului nu întîlnești am
prenta acestor muncitori harnici 1 Me
rită laude. Sînt oameni harnici și 
pricepuți.

FLAVIU ISTRATE



ЛІВЛвОЕ ROjiu

Т 17 ZILE
Un înțelept proverb popular spu- 
*: „Nu lăsa pe mîîne ce poți face 

azi". Mulți studenți din institutul 
ndstru înțeleg acest lucru și se pre
gătesc cu conștiinciozitate. Dar, mai 
sînt unii care nu se conduc după 
acest proverb, ci după inversul iui: 
„Ce pot face azi, pot face și mîîne". 
Desigur că n-o sa le priească acest 

revers și cu siguranță că vor su
porta consecințele unui alt proverb: 
„Toamna se numără bobocii".

La învățătură nu trebuie niciodată 
lăsat pe mîîne cursul de azi, căci 
tot lăsîndu-1 azi, lăsîndu-1 mîîne, te 
vei trezi la Sesiune cu toate curăți
rile neinvâțate și cu șanse minime 
de а promova examenele. Alți stu
denți spun că: „Niciodată nu-i prea 
tîriiu". Dar în situația în care ne 
aflăm noi acum, cînd mai sînt doar 
17 zile 
mene, e

pînă la sesiunea de exa- 
destui de tîrziu și nu prea

ușor să recuperezi ceea ce n-ai în
vățat de-a lungul unui semestru. To
tuși, printr-un efort de 
mai poate învăța. Avem 
tiiiie: cursuri, bibliotecă, 
sili de lectură.

Mai sînt 17 zile pînă
— semnal de alarmă pentru fiecare 
student. Timpul trebuie folosit mai 
rațional. exclusiv pentru învățătură. 
Comisiile profesionale pe cele două 
facultăți din institutul nostru au sta- 
b'ifit măsuri concrete pentru pregă
tirea și desfășurarea sesiunii de exa
mene. Avînd în vedere rezultatele 
slabe obținute în sesiunea de exa
mene din iarnă, s-a prevăzut orga
nizarea unor discuții pe ani de stu
dii, cu participarea cadrelor didac
tice, s-au prevăzut ședințe săpta- 
mînaie eu responsabilii de grupe, de
legații asociațiilor studențești și cu 
tovarășii decani, în cadrul cărora se

voință, se 
condiții op- 
laboratoăre.

la examene

BLIOTECA
în sprijinul studenților
Bl

« ■ ■

Biblioteca institutului are un rol 
deosebit de important în procesul de 
mvațămint. Ea asigură studenților 
materialul documentar, informativ și 
bibliografic atît de necesar pentru 
pregătirea viitorilor ingineri. De aceea 
ea este mereu împrospătată cu cărți, 
manuale și cursuri rle specialitate 
cît și de cultură generală.

: Colectivul de conducere al biblio4 
tecii, ș-a _ străduit să vină în sprijinul 
studenților în însușirea materialului 
predat la, cursuri, prin punerea . la 
dispoziție a materialelor bibliografi
ca, întocmirea fișierului tematic, des
chiderea unei expoziții țu noile cărți 
intrate în bibliotecă etc..

Spre deosebire de. alți ani, anul 
acesta aprovizionarea cu cărți a fosi 
mul* mai bună. Acest lucru se da- 
torește și faptului că mai multe ca 
dre didactice de ia institutul nostru 
au redactat cursuri pentru obiectele 
de studiu din institut acoperind în 
.acest fel materiile la care aveam 
cele mai. multe goluri. Intre acestea 
se numără : cursul de termotehnică 
al tovarășului conf. univ. ing. Stoica 
E-țnil, cursul de exploatări miniere ia 
zi al prof, tiniv. ing. Poboran Va- 
вйе, cursul de topografie al tovară
șului prof. univ. Bonea, cel de insta
lații al tovarășului- conf. univ. ing. 
Brădeanu și altele.

Pentru a crea condiții biai bune 
de studiu studenților s-a luat mă
sura ca, în afara sălii de lectură a 
biblio,tecii, să se folosească, pe baza 
unui program, seminariile din fața

bibliotecii pe timpul cît nu sînt ore 
de curs. Totodată, pentru sesiunea 
de examene, bibliotecii i-a fost desti
nată încă o sală de lectură pentru 
publicațiile periodice Ia care studen
ții vor avea acces permanent.

Anul acesta, mai ales. îiwepînd 
din luna februarie, biblioteca a fost 
foarte solicitata ajungînd ia d me
die zilnică de citire de 660 cărți. 
Acest lucru desigur că ne bucură, 
deoarece dovedește că studenții nu. 
ștri acordă, mai mare, atenție, stu
diului, pregătirii. lor de zi cu zi. A- 
cim? în prag de sesiune, sălile de 
lectură sînt arhipline. Studenți ca 
Duicu Mărgărit, Săllak Andrei, Frank 
Hans, Briger Atașa, Duncea l.ia. Su- 
văîală Valentin, Păsculescu Mihai 
sînt găsiți zilnic la bibliotecă pentru 
a consulta materialele bibliografice 
în vederea apropiatelor examene.

Programul de lucru al bibliotecii 
și-a mărit și el durata cu încă o oră, 
iar duminica în toată perioada anu
lui a fost deschisă.

Prin natiirâ *яа. munca metodica 
a bibliotecii este organic legată de 
ansamblul activității practice. de 
pianul de învătămînt. de educarea ri- 
titoriior săi. Ajutorarea studenților 
precum și .a cadrelor didactice, sori-, 
jinirea activității lor de către biblio
tecă sîht cîteva din obiectivele spre 
care își îndreaptă în prezent atenția 
colectivul bibliotecii. în așa fel îneîț 
apropiata sesiune, de examene să fie 
încununată de succes

vor prezenta sarcinile ce Ie revin a- 
cestora acum, în preajma sesiunii. 
Se va urmări pregătirea studenților, 
frecventarea cursurilor și a seminari- 
ilor, prezentarea lor la examene.

La rîndul lor,’ comisiile profesio
nale pe facultăți vor lua legătura 
cu decanatele" și vor programa, îm
preună cu catedrele de specialitate, 
ore de consultații, ce se vor inten
sifica în preajma examenelor, vor 
urmări, prezența studenților la aces
te ore, modul cum își însușesc ma
teria pentru examene.

De asemenea, s-au luat măsuri de 
organizare, la nivelul grupelor, a 
unor consfătuiri, în care să se dis
cute situația slabă la învățătură a 
studenților, cauzele care au gene
rat-o, precum și unele raiduri prin 
cămine pentru a urmări modul în 
care studenții se pregătesc pentru 
examene.

In această perioadă stația de ra
dioamplificare ă institutului va popu
lariza în cadrul emisiunilor sale, 
studenții 
studiu, : 
potriva 
sivitate 
mene.

In 
tocmi 
la zi 
denți

Dar să nu uităm că pină atunci 
nu mai e mult. Mai sînt doar 17 
zile pină la sesiunea de examene.

in cadrul emisiunilor 
fruntași și metodele lot de 

luînd totodată atitudine îm- 
acelora care privesc cu pa- 
învățătura, apropiatele exa-

timpul examenelor se vor în- 
grafice, ce vor fi completate 

cu rezultatele obținute de stu- 
la examene.

„Actualitatea în institut66
Zilnic, în cadrul emisiunii stației 

<le radioamplificare de la I.M.p., stu
denții au posibilitatea să audieze ru
brica : „Actualitatea în institut". Ea 
este așteptată Întotdeauna cu mult 
interes atît datorită formei de pre
zentare cît mai ales datorită conți
nutului ei educativ.

In cadrul acestei rubrici sînt popu
larizați studenții buni la învățătură, 
metodele lor de lucru, munca depusă 
de personalul care deservește insti
tutul cît și cei care încalcă regu
lile universitare.

De remarcat activitatea neobosită 
a tovarășilor Doboși Errîilian și Gro
za Leontina, realizatorii acestor e- 
misiuni. Veșnic în căutarea faptelor, 
acești doi „pionieri" ai emisiunii, se 
deplasează cu microfonul peste tot, 
în sălile de cursuri și seminarii în 
cămine, cantină etc., nescăpînd nimic 
ochiului lor cercetător. Faptele culese 
le redau apoi într-o formă adecvată, 
lăudînd pe cei fruntași sau satiri- 
tfnd pe cei care au lipsuri.

Bunăoară, vorbind despre rezulta
tele obținute de către anii 11 și Jll

au prea 
timpul 

au mult

3-5 zile pe care 
Apoi tot ei acu- 

mult de 
examenelor.

de învățat 
cît se cere

în
și

și 
la

Pentru un larg orizont 
profesional

In cadrul unei discipline se predau 
tatr-un semestru 15-30 de cursuri. 
Deci pentru un examen, ia <> disci

plină, studenții au de învățat pînă 
la 6u de cursuri, cînd disciplina se 
întinde pe două semestre. Așadar ei 
trebuie să asimileze un volum mare 
de cunoștințe, trebuie să învețe sis
tematic, zi de zi, fiecare curs predat. 
Dar unii studenți nu înțeleg acest 
lucru și lasă învățătura pentru ul- 

: tumul timp, eonsiderînd ca-și pot în
suși toată materia în 
le au intre examene.
zfi 
vățat
gttr că 
nu pot asimila atît 
examen, pentru că nu și-au însușit 

, pe deplin metoda studiului individual 
continuu, a asimilării treptate a ma
teriei, a fiecărui curs, în tot timpul 
semestrului sau anului. ,,Сіип fie
care curs constituie o treapta în an
samblul cunoștințelor, al noțiunilor 
unei discipline, el trebuie însușit ca 
atare și la timpul potrivit. Nu pre
legerile trebuie învățate, ci cursul, 
noțiunile principale și secundare ale 
disciplinei respective. Studentul tre
buie să-și însușească cunoștințele noi, 
în ansamblul lor, ca un tot, nu me

canic, ei trecînd prin înțelegerea, 
judecarea și însușirea fiecărei no
țiuni. Studentul e chemat chiar să 
creeze. Acest lucru e posibil deoare
ce în facultate se învață discipline 
diferite, variate și, totodată, direct 
legate unelș de altele. însușirea te
meinică a cunoștințelor predate în 
facultate duce implicit la formarea 
unei culturi tehnice și științifice mul
tilaterale, dă posibilitate viitorilor in
gineri să se orienteze cu mai multă 
ușurință atunci cînd sînt puși în fața 
unor probleme practice, pe care le 
ridică producția.

Așa stînd lucrurile, activitatea pro
fesională are o semnificație mai lar
gă decît pare ea unor studenți. Pe 
lingă „învățarea" cursului este nece-

sară și înțelegerea 
evidență a noului, 
nomenelor studiate, 
de a rezolva probleme. Toate aces
tea cer studentului gîndire și apre
ciere asupra cunoștințelor studiate. Se 
formează astfel un mod personal de 
gîndire. Elementul creator al activi
tății viitorului inginer va avea la ba
ză tocmai deprinderea de a gîndi, de 
a analiza și sintetiza faptele, fenome
nele și rezultatele experiențelor.

Lărgirea continuă a orizontului pro
fesional se realizează consultînd ma
nualul, cursul de bază, bibliogra
fia indicată la fiecare disciplină. No
tarea 
și a 
curs 
sară 
studiului individual. Notițele amănun
țite insă, luate așa cum mai obiș
nuiesc încă multi studenți. limi
tează studiul individual. Acest mod 
de muncă îi face pe unii studenți să 
creadă că sînt scutiți să studieze un 
volum mare de materie și eă pot, 
în acest sens, să învețe o disci
plină în numai 3-5 zile, adică în . ' 
atît timp cît îi este afectat disci

plinei respective în sesiune. Aceasta 
nu este decît o autoînșelare. Așa Mi 
procedat în sesiunile trecute mtijfți 
studenți și rezultatele s-au văzut. Au 
rămas corigenți, iar unii repetenți. 
Iată doar cîțiva studenți care, în- 
vățînd de mîntuială, numai în zilele 
dintre examene, n-au promovat nici 
un examen în sesiunea din iarnă: 
Comarony Alexandru, Nicoară Emil, 
Kitlin Iosif. Lefter Adrian, Brînda 
Corneliu, Popovici Vasile, Sichitiu 
Constantin, Magherescu Alexandru, 
Fiiipaș Petru. Ceea ce e mai rău însă, 

e eă acești studenți, nici pînă în 
prezentat n-ah înțeles că trebuia să 
învețe sîrguincios pentru а parcurge 
și a asimila întreaga materie ce
rută de sesiune. Ei neglijează biblio
grafia indicată,

lui, scoaterea In 
interpretarea fe

cit fi deprinderea

ideilor principale, a formulelor 
demonstrațiilor la orele de 

este o operație absolut nece- 
pentru conducerea eficientă a

limitîndu-se numai 
la cursuri

Ori, însușirea 
materiei din com
plexul 

solidă.
dierea
fler

Oră de 
practice 
boratorul 
neralogie 

tr<. graiie.

bunei ca- 
profes лV-) a unui

viitor inginer.

STELIAN 1ON1ȚA

lucrări

bibliografic 
este mai
Prin atu- 
bibliogra-

studentul își 
îmbogățește baga
jul de cunoștințe, 
capătă învățămin
te superioare, ne
cesare 
lificări 
n a 1 e

mine, la lucrările de control de la 
Geologie și zăcăminte, autorii emi
siunii au evidențiat pe studenții 
Pert hiliana Garages Eugen ș-1 alții 
care au obținut nota 10, neuitind 
sa i amintească și pe opușii lor. Ti
mar Irina sau Moiuovan Maria are 
au primit notele cele mai mici. Tot 
la fel sînt evidențiate studentele Flo- 
ruța Stanica, Sîrbti Paulina, Dij- 
mărescu Violeta și Vaida Magda 
care au cea mai frumoasă cameră 
din cămin. Totodată sînt criticați stu
denții din alte camere care nu păs
trează Curățenia îh dormitoare cum 
sîțit: Voiculeseu, Moleeanu, Tudor 
Mihai, Popescu: Dumitru, Băla Lu
cian, Grămadă Romulus. Gherendi 
Măria, Chifuleseu Brîndușa, Neacșu 
Ana. Teodor Maria ș.a.

In acest fel, rubrica „Actualitatea 
în institut" a devenit un mijloc efi
cient de popularizare a fruntașilor 
și a metodelor lor de muncă și tot
odată, o armă puternică, satirică, de 
prevenire și înlăturare a uribr lipsuri.

N. M1RIȚA 
student

/

Luni dimineața. E ora șapte și 
treizeci. In camera 1963 se află 
patru studenți. Dorm liniștiți. Se 
pare că n-au chef de cursuri nici 
azi.

Totuși unul din ei începe, să dea 
semne de trezire. De sub pătură 
se ridică, nesigur, glasul lui ră
gușit de prea mult fumai:

— Servim prima ?...
Aha ! Asta e Nyky. Tost student 

la Politehnică, de două ori in a- 
nui iniii. fost student la Agrono
mie, un semestru și ceva, iar de un 
semestru si ceva — student la 
IMP.

— Cip ! îi răspunde din patul 
vecin un alț glas. E Pyky. Un „as" 
Afe .o „mină" !...

De sub o altă părură se aude 
confirmarea laconică:

— Bttn cip, bătrîne.
A vorbit Myky. Tot din primul 

an. Carnetul lui a rămas „curai" 
în urmă sesiunii de examene 
iarnă ca de altfel și cele ale 
Nyky, Pyky și Kyky. Kyky в 
сіе-al patrulea „as". Et a venii
camera ,1964 unde rămăsese sin
gur. Tați, colegii lui au promovai 
clasa- și sini acum in anul doi.

din 
lui 
cel 
din

Kyky e un om... 
rat om mare. Și 
mari este înțeles 
tempo,-ani. Dar Kyky nu disperă. 
E sigur pe forțele sale și in aștep
tarea celor care-l vor înțelege poa
te, poartă părul lung și își îngri
jește unghiile cu pasiune.

Aceștia sînt cel patru „ași" ai 
camerei 1966 pe care soarta i-a a- 
duhai. Și se potrivesc de minune. 
Nimeni nu-i va putea despărți — 
spun ei. Nimeni nu le va putea 
schimba concepțiile „solide". Ori
cărui inoportun ei ii răspund 
prompt și cu fermitate.

— Ce te bagi ? Lasă-ne să ne 
trăim viața.

— Așa a pățit-o colegul lor, 
Gigi. L-au luat repede că nici nu 
mai putea omul să respire sub a- 
valanșa lor de cuvinte.

— Trebuie să ne trăim viața / 
Tu te lauzi că ai luat toate exa
menele din iarnă. Ei și 9Că o 
să promovezi anul In două sesiuni. 
Ei și ? !... Parcă noi n-o să-l pro
movăm tot in două sesiuni 2 Că de 
aia e și sesiune de toamnă. Asta 
e 'bădle. Noi trebuie să ne trăim

t

mare. Un adevă- 
ca tați oamenii... 
cu greu de can

Trebuie, sigur că trebuie. Dar 
nu-i timp destul pentru distracții 
in vacanță ? De ce să înveți toată 
oara, clnd se poate învăța acum 9 
Și încă mult mai bine — a 
cat Gigi să-i convingă.

-- Prafuri! — au răspuns 
cei patru „ași". Nu te poți 
în condiții optime decît intr-un me
diu studențesc. De 
в să „tragi tare" 
tună se învață.

Inoportunul Gigi 
bobii că cei patru 
lut învăța foarte bine in sesiunea 
din iarnă; că nu e suficient să în
veți numai în timpul examenelor, 
dar nu reușea să-și spună părerea, 
întregul care de ași iși revărsa 
ăsupra-i potopul de argumente atît 
de „întemeiate", incit nimeni nu 
ar fi avut curajul să-i înfrunte...

Dar acum cei patru „ași" sînt 
obosiți. Au făcut aseară „una mi
că" și sini extenuați. Poker-ul cere 
multe sacrificii și ei nu se dau la 
o parte de la nici unul.. Sacrifică 
orice pentru acest „sport nobil" 
căci trebuie să-și trăiască viața.

D; MĂGURĂ 
student

incer-

in cor 
distra

fapt principalul 
in sesiune. A-

se gindea pro- 
„oși" ar fi pu-



Obiectivele amttai 1965 predate la termen

PE DEALURILE
(Urmare dm peg. l-a)

Răspunsul nu mai are nevoie de 
comentarii.

Ce spun niște caloji .
Cheresteaua, pe un șantier de con

strucții, e un materia] cere trebuie 
chibzuit cu cea mai mare grijă gos
podărească. Nu numai că o impune 
normativul, dar o reclamă necesită
țile stringente, zilnice ale șantieru
lui. La construcția stației de conca- 
sare și a stației de funicular sînt ne
cesare cantități mari de material 
lemnos. Cum să te încadrezi în con
sumul din normative, cum să-l re
duci ? Și oamenii caută; caută căi 
de a folosi de cît mai multe ori un 
panou de cofraj, de a înlocui, dacă 
se poate, anumite părți ale cofraju- 
iui de ieran cu altele din alt mate
rial care poate fi folosit de nenumă
rate ori. Cine caută, găsește. Așa a 
găsit maistrul Gheorghe Dumitru so
luția de a înlocui caloții din lemn 
de рё oofrajul stâlpilor cu caloți dân 
tier cornier adaptabili pentru ori-se 
secțiune de stâlp. Șeful brigăzii de 
hingheri, razekas, i-a adus unele 
qjjjti îmbunătățiri și cea mai prac
tică și mai economică soluție de ca- 
lotare a stîlpilor a fost pusă în a- 
plicare. Aceasta înseamnă economii 
de manoperă și material lemnos. Iată 
deci cum niște caloți pot „vorbi" 
despre căutările permanente ale oa
menilor frămintați de ideea de a 
descoperi soluții mai practice la 
probleme dificile.

Betonul armat 
și starea timpului

Ѳ vreme mai mult ploioasă descît 
senină, e primăvară cu frig și ploi 
interminabile a îngreunat munca ] 
constructorilor de pe dealul Dîljei1 
dar nu i-a oprit în loc. Pe o astfel’ 
de vreme au fost săpate și turnate

NOUTĂȚI 
EDITORIALE

F. M. DOSTOIEVSKY — Frații 
Karamazov. Ediție bibliofilă în 
traducerea lui Ovidiu Constantî- 
nescu și Isabella Dumbravă. E- 
di+ura pentru literatură unlver- 

•N sală. 1044 pagini, 65 lei.

F M. DOSTOIEVSK1 — Idiotul. 
Traducere de Tamara și Nicol ae 
Gane. Editura pentru literatură, 
colecția „Biblioteca pentru toți". 
Două volume. 380—420 pag.. 
10 lei.

FRANCISC MUNTEANU — Hotel 
tristețe și alte povestiri. Editura 
pentru, literatură. 314 pagini, 
6,25 lei.

TOMPA ISTVAN — Kod es nap 
(Ceață și soare). Roman în 
limba maghiară inspirat din via
ta oamenilor care muncesc în- 
tr-o mare uzină. Editura pentru 
literatură. 466 pagini, 11 lei.

ȘT. BANULESCU — Iarna bărba
ților. Nuvele. Editura pentru li
teratură. 232 pagini, 4.50 lei.

S. APOSTOLESCU, N. APOSTO- 
LESCU — Cartea muncitorului 
de la prepararea minereurilor. 
Lucrarea tratează despre opera
ții de sfărîmare, măcinare și 
clasare a minereurilor, după ca
re sînt descrise metodele de con
centrare. Sînt prezentate, de ase
menea, operațiile, mașinile, insta
lațiile anexe ce intervin în ca
drul proceselor de preparare. E- 
ditaira tehnică. 292 pagini, 11 lei.

DIETHARD AMELUNG — Diag
nosticul enzimafic ăl bolilor in
terne. Editura medicală. 232 pa
gini, 10,50 lei.

Șl. BERCEANU și colab. — Pro
grese recente în terapeutica me
dicală. Editura medicală. 388 
pagini, 17,50 lei.

(Agerpres)

DÎLJEI
fundațiile instalației de concaeare a 
sterilului și «le pilonilor pentru fu
nicular. Tot pe o astfel de vreme a 
fost turnat acoperișul de beton armat 
al casei mașinii, lucrări pretențioa
se din punct de vedere tehnic sau 
greu de executat din cauza condi
țiilor de lucru sau de transport a 
materialului, ții totuși acestea au 
devenit fapte împlinite. Dulgherii 
pot monta cofrajele, iar fierarii ar
măturile pentru suprastructura sta
ției de ebneasare. Și o fac pe un 
astfel de timp. Lăcătușii pot transpor
ta și monta pilonii de funicular, ma
șina de extracție. Deci, se lucrează 
din plin. Nu în salturi ci în mod 
ritmic. Acest lucru îl confirmă indi
cii de realizare a planului pe care 
lotul, din incinta I i-a obținut în ul
timele două luni și în special în luna 
aprilie; 61 la sută depășire ia pro
ductivitate medie pe fiecare munci
tor. Cifrele au rezotianța lor. Ca și 
acei caloți, ele vorbesc despre fră- 
raîntarea creatoare a oamenilor.

☆

Constructorii și mentorii din in
cinta I au înțeles cîtă nevoie au mi
nerii de lucrările pe care le execută 
ei aici. Ei răspund la cerințele fra
ților din adâncuri prin intensificarea 
eforturilor, pentru reducerea termene
lor de execuție a lucrărilor. Astfel 
își pregătesc calea care îi va con
duce la succese pe frontul predării 
de obiective industriale la termen 
pentru a întâmpina, așa cum se cu
vine, cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.R., eveniment de o deosebită 
importanță politică în viața poporu
lui nostru. ' 1

Șoseaea 
Petroșani-Crivailia 
mai bine întreținuta !

(Urmare din pag. I-a)

ului nu au nici o șansă sa poată 
traversa porțiunea Crivadia-Petroșani 
din cauza stării complet necorespun
zătoare a șoselei. Vinovate de aceas
tă situație se fac, în primul rînd, con
ducerile șantierelor de drumuri — 
Crivadia, Banița și Peștera Bolii care, 
cu toate că au datoria ca in timpul 
lucrărilor pe care le execută, să asi
gure starea bună a șoselei pentru o 
circulație intensă a autovehiculelor 
fără stînjeniri, nu o fac.

— Lasă, că facem o șosea noua, 
ce să ne mai batem capul CU< cea 
veche — își spun constructorii de’ 
drumuri, negljjînd complet întreține
rea șoselei pe porțiunile ce le revin. 
Sfatul popular Bănița și districtul de 
drumuri Livezeni neglijează, de ase
menea, întreținerea șoselei pe porțiu
nea Petroșani-Crivadia.

Șoseaua este în curs de moderni
zare. Dar, pînă cînd va fi gata, ea 
trebuie să facă față cerințelor circu
lației rutiere intense care se desfă
șoară o acest traseu. Conducerile 
șantierelor de drumuri, Sfatul popu
lar Bănița și districtul de drumuri 
Livezeni au obligația să ia toate mă
surile pentru a repara și pune în 
stare bună de circulație șoseaua Pe
troșani-Crivadia. O cer necesitățile e- 
couomice și turistice. riința de a nu se lăsa trași pe sfoarg,

Notă Tn~că uWmTg nif ic
Părul castaniu, ten brun, statu

ră potrivită șl tinăr de 20 ani, îm
pliniți în această primăvară, in 
martie. Este absolvent de școală 
profesională. Răspunde la numele 
de Milea losif' și figurează in 
scriptele sectorului l de la mina 
Petrila drept iubar.

A fost angajat la mina Petrila 
în decembrie anul trecut. Ce se 
poate spune despre tînărul Milea 
după cinci luni de la venirea sa 
la mină ? Lucruri nu prea îmbu
curătoare. Dar să explicăm de ce 
este magnific.

losif se întrece în obrăznicii, 
sarcinile de serviciu nu le îndepli
nește. Muncitorii din sector iți ' pot 
spune multe despre „vitejiile" lui.

Brigada fruntașă condusă de mi ierul Kalath Otto, de la mina Petrila 
lucrează la săparea puțului nr. 2 est. Iși realizează hună de luna sarcinile 
de plan.

IN CLIȘEU; brigadierul fotografiat alături de crțiva ortaci.

Din scrisorile corespondenților
Magazin evidențiat

Dacă intri în magazinul nr. 46 din cartierul Crividia al 
orașului Vulcan toiul te impresionează plăcut. Mărfurile sini 
aranjate cu gust, în interiorul lui este întotdeauna curat. 
Cumpărătorii pleacă mulțumiți de aici. Sînt serviți repede și 
în mod politicos Pentru conștiinciozitatea eu care își fac 
datoria față de cumpărători, merită cuvinte de laudă gestio
nara Dăiiilă [uliana și tinerele vînzătoare Vasilescu Elena, Du
nă Valeria. Ulici Aurica. Cucu Ana, Dumitru Maria Ele 
eu adus recent magazinului lor, titlul de cinste de evidențiat.

O vizită plăcută
Un grup de elevi din clasa a Vlll-a a Școlii generale de 8 

ani din Uricani a Vizitat zilele trecute Școala profesională 
din Lupeni. Sălile luminoase și spațioase, machetele instala
țiilor de puțuri, ale secțiunilor galeriilor și straielor de căr
bune din holul școlii profesionale, i-au impresionat pe elevi. 
Multi din ei și-au exprimat dorința de a învăța o meserie în 
această școală. Vizita a fost plăcută și instructivă.

, Todoran MIHA1 .

Acțiuni aprecfăte
La clubul muncitoresc din Bărbăteni se desfășoară 6 boga

tă activitate culturală eu sprijinul cadrelor didactice. De o 
deosebită apreciere s>-. bucura simpozioanele. In ultimul timp 
aici au fost susținute de învățătorii școlii de . 8 ani nr. 5, 
simpozioane pe teme ca : „Obiective noi pe harta regiunii Hu
nedoara". „Cultura și arta — bun al oamenilor muncii". „Por
țile școlilor - larg deschise" La aceste simpozioane au par
ticipat constructori, mineri, gospodine și și-a dat concursul 
brigada artistică’ de amatori din cadrul școlii nr 5

Mărunțișuri... supărătoare
Magazinul alimentar nr. 83. din 

Uricani are lui aspect plăcut. întot
deauna e bine aprovizionat, mărfu
rile sînt aranjate intr-un fej atrăgă
tor. Totul dovedește că aici se află 
vînzători care iși fac datoria. Exista 
însă și o excepție — raionul de mă
runțișuri. Aici prețurile unor mărfuri 
se rotunjesc uneori prin îndemînarea 
„amabilă" a vânzătoarei Sibișan Ma
ria și nebăgarea de seamă a cum
părătorilor. Dar cura nici ulciorul 
din poveste n-a mers de multe ori 
la apă fără șa se spargă, pînă la 
urmă, nici nebăgarea de seamă a 
cumpărătorilor nu a durat mult. Unii 
cetățeni, nu din cauză că i-ar arde 
prea tare la pungă, oi așa. din do-

„Nu respectă pe cei vîrstnici". „E 
plin de sine". „Suferă de o boală: 
de șmecherie". „Parcă el ăr fi 
maestrul de ceremonii".

A atins o performanță deloc de 
invidiat: în ultimele trei luni a fost 
sancționat lună de lună. La înce
put cu observație, apoi cu mustra
re, iar in aprilie i-a fost inmlnat 
un plic în care, cu respect, i se a- 
ducea la cunoștință că „ați fost 
sancționat cu mustrare scrisă cu 
avertisment". Cauza: O dată a in 
sultai pe maistrul mecanic Csibi 
Pruncise și a manifestat dezinteres 
in serviciu. „Vdâ dată a tntlrziat 
de la șut și nici n-a folosii cele 8 
ore de muncă. In aprilie a „reali
zat" o nemotivată și deseori nu

Ingling ALFRED

Emil TEȚILEANU

au sesizat în condica de reclamați!. 
Cine știe, poate ca se vor găsi or
gane de control care să pună ia 

'punct astfel de apucături ce n-au 
trecere liberă in comerțul nostru so
cialist. Dar, ți-ai găsit I Degeaba a 
sesizat in condică cumpărătorul Be- 
j-en loan că i s-au vîndut două pa
chețele cu praf de curățat „Vulcan" 
cu 1 leu, iar prețul unuia era nu
mai de 0,40 lei. Nimeni n-a luat nici 
o măsură...

Decît astfel de „mărunțișuri", care 
sînt avantajoase pentru vînzator și 
supărătoare pentru cumpărător, mai 
bine lipsă. Lipsă nu la preț ci de la 
tejghea a celor „îndemânatici".

V. SIRAUȚ

s-a achitat de sarcinile de serviciu. 
Referitor la comportarea sa ieșită 
din comun, cu Mileh au stat de 
vorbă mai mulți tovarăși de la sec
tor și de la comitetul sindicatului. 
Milea are un, răspuns gata pre
gătit.

— Lasă-mă dotn’le în pace I
Deocamdată, așa înțelege să 

răsplătească tînărul Milea grija su 
care a fost înconjurat in timpul 
celor 10 ani de școală. Așa crede 
el să-și onoreze tatăl, fost miner 
și azi pensionar...

Considerăm că organizația de 
tineret din sector poate să-i vifiă 
în ajutor tînărulul Milea, să-l rea
ducă pe drumul cel bun.

FR. VETRO

PROGRAM OE RADIO
15 mai

PROGRAMUL I. 5,00 BUEETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Din cîntecele satului nou și jocuri 
populare; 5,30 Lecția de gimnastică;
5.40 De la un vals la altul; 6,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
6,10 Muzică ușoară; 6,20 JURNALUL 
SATELOR; 6,35 Duete vocale de 
muzică ușoară; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Excursie muzicală; 7,30 Sfatul me
dicului : Regimul de muncă- și odih
nă al școlarului; 7,35 Anunțuri, mu
zică; 7,45 „Glume muzicale"; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,06 Melodii 
populare; 8,30 Pagini orchestrale din 
operete; 9,00 Prime audiții : Simfo
nii; 9,30 Parada instrumentelor — 
muzică ușoară; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Cîntece pionierești;

i 110,15 Lucrări concertante de estradă; 
'10,45 Mici piese interpretate la pian;

191,00 Muzică populară din Oltenia; 
‘4lf3C> Pagini din opereta „Farmecul 

unui vals" de Oscar Straus; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,03 „Miori
ța" — șase teme ale baladei — de 
Tibeiriu Brediceanu; 12,21 Piese in
terpretate de fanfară; 12,40 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 13,к»
Concertul în Re minor pentru vioară 
și orchestră de Robert Schumann;
13.40 Piese corale; 14.00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,10 Melodii distractive; 
15,00 Fragmente din opere; 15,30 
Actualitatea literară; 15.4.5 Cîntă cla
rinetistul Traian Lăscut Făgărășanu: 
16,00 RADIOJURNAL, Buletin me
teorologic; 16,15 Trio opus 44 nrt 1Ѳ 
în Mi bemol major de Beethoven;
16.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova; 17,00 Mici piese instrumentale; 
17.15’ RECITAL DE POEZIE; 17,30 
Arii din operete; 18,00 DE CE ? DE 
UNDE ? DE CÎND ? 18,20 Itinerar mu
zical; 18,40 Romanța preferată; 19,00 
Emisiune muzical-distractivă; 19,40 
Cîntă Dorina Drăghici și Florin Do
rian; 20,00 RADIOTrAZETA DE SEA
RA; 20,30 Muzică de dans; 21,40 Noi 
înregistrări; 22,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic. Sport; , 22,20 
Melodii de dans pentru tinerii căsă
toriți: 23,05 „Concertul săptămânii; 
23,52 BUEETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL П 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Piese instrumentale;
7.45 Cîntă ansamblul Căminului cul
tural din Vaideeni, Horeau și orches
tra de muzică populară a sindicatul ui 
întreprinderii comunale orășenești din 
Timișoara; 8,30 Recomandări din 
program 9.011 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,03 „Aliniaturi orches
trale' — muzică de estradă; 9,30 
Roza vânturilor; 10,32 Melodii 
populare din diferite regiuni ale ță
rii; 11,00 BULETIN DE ȘȚ1RI; 11,03 
Arii din opere românești; 11,30 UNI
VERSITATEA TEHNICA RADIO;
11.45 Piese interpretate de fanfară; 
1’2,00 Muzică populară; 12.30 Simfoniet- 
ta <ie Ion Dumitrescu; 13.00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,03 „Melodii îneîntătoare" 
— muzică ușoară; 13,35 Concert de 
prîitz; 14.35 Muzică din opere; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 Cîntece 
de nuntă și jocuri populare; 15,30 
Suita pentru orchestră . „Mitrea Co
cor" de Sabin Drăgoi; 16,00 Muzică 
din opereta „Cîntec gitan" de Maurice 
Yvain; 16,30 Oaspeții noștri. Soliști 
și formații de muzică ușoară care 
ne-au vizitat țara; 17,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 17,30 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 Mari 
teatre de operă „Metropolitan" din 
New York — (Montaj muzical-lite- 
rar); 19,00 BULETIN DE 0 ȘTIRI; 
19,05 Din melodiile populare îndră
gite de ascultători; 19,30 Al. Vlahu- 
ță: „România pitorească"; 20,00 
Toată lumea dansează; 20,30 Noapte 
bună. copii; 21,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 21,20 Seară de bal;
22.30 Voci de odinioară ce ne încântă 
și azi; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
23,05 Păstrează-mi ultimul dans; 1,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
15 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un nou Ghilgameș; REPUBLICA: 
Soții în oraș; PETRILA: Dragoste 
la zero grade; LONEA: Veselie la 
Acapulco; ISCRONI • Unde-i genera
lul ?; VULCAN: Cei trei mușchetari 
(seria I și 11); CRIVIDIA: Renul 
alb; PAROȘENI: Comoara din lacul 
de argint; LUPENI-MUNCITORESC: 
Nuntă ■ țărănească; BARBATENI i. 
Fantomele din Spessart.



STEAGUL ROȘU

Comunicatul
adoptat de întîlnirea reprezentanților 
Comitetelor de colaborare balcanică

comunicat, 
arată să partici- 
au analizat pro- 
posibilitățile de

prin-

la
față

Dezbaterile 
din Consiliul de Securitate

NEW YORK 13 (Agerpres).
Consiliul de Securitate al O.N.U. 

a examinat miercuri plîngerea Sene
galului împotriva Portugaliei în le
gătură cu violarea repetată a teri
toriului senegalez de către trupele 
dislocate în Guineea portugheză. Re
prezentantul permanent al Senegalului 
la O.N.U., Ousmane Soce Dîop, a 
făcut cunoscut Consiliului că din a- 
prllie 1963, cînd a fost adoptată o re-

zoluție cerînd Portugaliei să înceteze 
violarea teritoriului senegalez, forțe
le portugheze au trecut în șapte ca
zuri frontiera Senegalului. Reprezen
tantul senegalez a solicitat Consiliul 
de Securitate să obțină din partea 
Portugaliei adoptarea unor măsuri în 
vederea încetării 
cursiuni.

Reprezentantul 
cio de Miranda, 
senegaleze

unor asemenea i-n-

Portugaliei, Bonifa- 
a respins acuzațiile

ATENA 13 (Agerpres).
După încheierea celei de-a cincea 

îniîlnki a reprezentanților Comite
telor de colaborare balcanică din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Ro
mânia, la care a participat și un 
observator din partea Ciprului, a fost 
dat publicității un

In comunicat se 
panții la întîlnire 
blemele actuale și
lărgire a legăturilor și a colaborării 
prietenești și pașnice dintre toate ță
rile balcanice.

Comunicatul subliniază că în ul
tima perioadă s-a realizat o apro
piere continuă între țările balcanice 
și exprimă sprijinul comitetelor de 
colaborare balcanică, pentru toate 
inițiativele luate în diferite sectoare 
ale relațiilor interstatale, al căror 
obiectiv este de a adinei în zona 
Balcanilor relațiile de prietenie 
de a afirma politica 
pașnică.

întîlnirea, 
a acordat 
tu.ației din

și
de coexistență

se spune 
o atenție 
Cipru și

în comunicat, 
deoeebită si- 

și-a exprimat

convingerea că problema cipriotă 
trebuie rezolvată în mod pașnic, con
form dreptului poporului cipriot de 
a-și hotărî singur soarta pe baza 
respectării drepturilor sale inaliena
bile la independență, suveranitate, 
integritate teritorială conform 
cipiilor Cartei O.N.U.

Participanții la întîlnirea de 
Atena și-au exprimat neliniștea
de consecințele acțiunilor agresive 
ale Statelor Unite în Vietnam, în 
Republica Dominicană și în alte re
giuni ale lumii. De asemenea, ei 
au subliniat necesitatea continuării 
cu fermitate a acțiunilor în favoarea 
dezarmării, generale și totale.

In comunicat se apreciază că rea
lizarea propunerilor privind crearea 
de zone denuclearizate în regiunea 
țărilor balcanice, a mărilor înconju
rătoare, precum și în alte regiuni 
ale Europei, ar constitui o importan
tă contribuție la lupta pentru pace 
în lume și ar crea, în același timp, 
condiții favorabile pentru extinderea 
relațiilor prietenești reciproce dintre 
popoarele balcanice. ,

Lutiările [ODleiioliii [onsiliuloi de solidaritate 
i dowIoi Asiei si llntii
ACCRA 13 (Agerpres). pacea reprezentanților mișcărilor și
In localitatea Winneba au conți- organizațiilor antiimperialiste, națio- 

nuat miercuri lucrările ședinței ple
nare a celei de-a patra conferințe a 
Consiliului de solidaritate a popoa
relor Asiei și Africii. Au luat cu- 
vîntul delegați ai U.R.S.S., Kenyei, 
Africii de sud, Nigeriei, Ugandei.

Șeful delegației sovietice a propus 
elaborarea unui program privind acor
darea de ajutor popparelor. țărilor 
din Asia, Africa și America Lati
nă, care luptă pentru libertate. El 
a recomandat, de asemenea, convo
carea unei sesiuni extraordinare a 
Comitetului internațional de ajutora
re a Vietnamului de sud ou partici-

nale și internaționale în vederea or
ganizării ajutorului internațional a- 
cordat Frontului Național de Elibe
rate din Vietnamul de sud.

Reprezentantul Kenyei a sprijinit 
lupta de eliberare națională a popoa
relor cfin Asia și Africa împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
Oliver Tomba,- lider al mișcării 
eliberare națională din Africa 
sud, a condamnat regimul rasist
această țară și a cerut acordarea u- 
nuii ajutor moral și. material mai 
substanțial luptătorilor pentru liber
tate.

tar 
de 
de 

din

s A I g o Ni Lupte între forțele patriotice 
și trupele guvernamentale

SAlGON 13 (Agerpres).
In împrejurimile localității sud- 

vietnameze Song Be au continuat și 
în cursul zilei de joi luptele între 
forțele patriotice și trupele guverna-»*' anunță 
mentale, sprijinite de aviația ame
ricană, relatează agenția U.P..L, din 
surse militare americane la Saigon. 
Un purtător de cuvînt militar ame
rican a relatat joi că patrioții se gă
sesc încă în jurul acestui oraș, ți- 
nînd sub foc drumurile de acces. Lup-

te puternice au avut loc în aceeași 
zi la numai două mile est de Song 
Be. Intr-o corespondență din Saigon 
a Agenției

că
mai avut loc
în apropiere

Associated Press se 
puternice lupte au 

în localitatea Bac Lieu, 
de delta fluviului Me

kong. Un atâc prin surprindere a 
fost lansat de patrioți și la baza ae
riană de la Da Nang unde atr- fost 
răniți și uciși mai mulți soldați 
americani. —.

Cel de-al 18-lea festival 
internațional al filmului
CANNES 13 (Agerpres). 
Mierctțri seara s-a deschis la 

Cannes cel de-al 18-lea festival in
ternațional al filmului. La festivită
țile <• deschidere au luai parte ofi
cialități franceze, regizori și a'ctori 
de film, un numeros public. Au fost 
rostite cuvîrifări inaugurale de către 
directorul festivalului, Robert Favre 
Lebret, și reprezentanți ai guvernu
lui francez. Apoi a fost prezentat 
filmul 
ferului american Otto Preminger, care 
evocă atacul lansat de forțele ja
poneze în decembrie 1941 împotriva 
bazei americane de Ia Pearl Har
bor. Printre interpreții filmului se 
numără John Wayne și Kirk Dou
glas.

In cadrul festivalului, care se va 
încheia la 27 mai, vor fi prezentate 
peste 50 de filme de lung și scurt 
metraj. Cinematografia română este 
prezentă la festival cu filmul artis
tic de lung metraj „Pădurea spîn- 
zuraților" a! lui Liviu Ciulei, și cî- 
feva filme de scurt metraj. La fes-

fival participă o. delegație de cineaști 
români, condusă de Mihnea Gheor
ghiu, președintele Consiliului cinema
tografiei.

„Prima victorie" al producă-

Sifuajia din Santo Domingo 
se menține relativ calmâ

SANTO DOMINGO 13 (Agerpres).
Situația din capitala Republicii Do

minicane, Santo Domingo, se menține 
relativ calmă. Schimburi de focuri 
răzlețe între insurgenți și trupele a- 
mericane se mai fac însă aurite în 
diferite părți ale orașului. In același 
timp trimisul special al președinte
lui Johnson, fostul ambasador al 
S.U.A. la Santo Domingo, John Mar
tin, și ailți membri ai Comisiei O.S.A.

cu părțile 
la aceste 
Presse re- 
deninitarii

își continua consultările 
în conflict. Referindu-se 
consultări, agenția France 
levă că John Martin și 

O.S.A. urmăresc crearea unui guvern 
provizoriu de „unitate națională" for
mat dip elemente ale guvernului con
stituțional condus de colonelul Fran
cisco Caamano, precum și din mem
bri ai guvernului aflat sub condu
cerea generalului Imbert Barrera, in
stituit la baza aeriană de la San

I ■

menționează 
Caamano a 
miercuri, că

Isidro. Agenția Reuter 
că colonelul Francisco 
declarat misiunii O.S.A- 
insistă asupra cererii ca generalul 
Wessin să fie destituit din funcția 
pe сате o ocupă ia baza de la San 
Isidro și să fie expulzat din țară 
înainte ca orice discuție cu privire 

condusă de 
Barrera, să

la un acord cu Junta 
generalul Antonio Imbert 
poată avea loc.

Pe de altă parte, din 
s-a anunțat 
Caamano a 
un mesaj 
O.S.A. prin 
de urgență 
ționalist ca

Washington 
condus de 

seara
că guvernul
adresat miercuri 

reuniunij consultative a 
care cere recunoașterea 
a guvernului constitu- 

o măsură care ar putea
duce spre o soluție de mediere a 
crizei dominicane. In schimb, Caama
no se angajează să respecte rezo
luțiile adoptate de O.S.A. și să ac
cepte crearea forței interamericane.

Declarația lui Harold Wilson
ft

Brita- 
decla- 

din

LONDRA 13 (Agerpres).
Primul ministru al Marii 

nii, Harold Wilson, a făcut о 
rație la postul de televiziune 
Londra, în care a prezentat un scurt
bilanț a'l politicii guvernului labu
rist de la venirea sa la putere. Cu 
acest prilej premierul britanic a re
cunoscut că, de la constituirea sa. 
guvernul a luat o serie de măsuri 
deosebit de dure într-o serie de pro
bleme economice, fără a ține seama 
de impopularitatea acestor măsuri 
sau de presiunile exercitate în inte-

și în afara Parlamentului, 
a menționat că Marea Bri- 

nu poate juca nici în viitor 
pe care-1 dorește pe plan ex- 
atît timp cît rămîne tributară 
țări din punct de Vedere fi- 

Primul ministru britanic a

norul
Willson 
tanie I 
rolul 
tern, 
altor 
n anciar.
relevat că guvernul laburist va con
tinua să acorde prioritate principa
lelor probleme care se află în fața 
țării: de ordin 
și cele privind 
sterline. ; “■<

economic comercial 
consolidarea lirei

)г

SEUL Noi ciocniri între studenți și poliție
(Agerpres).
radio Seul anunță noi

poliție.

ІЗ
de
între studenți și
dimineața, peste 1 000 de 

de la Școala superioară din

SEUL
Postul

ciocniri
Miercuri
studenți
orașul Мокро (provincia Cholla) au 
organizat o demonstrație împotriva 
tratativelor în vederea stabilirii de 
relații diplomatice japono-sud-coreene. 
Poliția i-a atacat cu brutalitate pe

demonstranți. Un număr de 700 de 
studenți, printre care numeroși ră
niți, au fost arestați.

— PE SCURT —
BUENOS AIRES. — Cu prile

jul împlinirii а zece ani de la moar
tea marelui compozitor și interpret 
român, George Enescu, posturile 
de radio argentiniene au transmis 
un bogat program muzical din. 
opera lui Enescu. Au fost evocate, 
de asemenea, personalitatea artis
tică Și strălucitele calități de com
pozitor, dirijor și interpret ale lui 
George Enescu.

GENEVA. — Alex Quaison-Sac- 
key, președintele actualei Adunări 
generale a O.N.U., care se află 
în drum spre Viena, unde urmează 
să participe sîmbătă ta festivitățile 
prilejuite de cea de-a 10-a aniver
sare a semnării Tratatului de stat 
cu Austria, a făcut miercuri o es
cală la Geneva.

ADDIS ABEBA. — Delegația 
Consiliului Mondial al Păcii care , 
vizitează o serie de țări africane 
in legătură cu pregătirea Congre
sului mondial al păcii de la Hel
sinki, a sosit la Addis Abeba.

QUINTO. — Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, la Guaya
quil, principalul port al Ecuadoru
lui, se intensifică mișcarea de pro
test declanșată în urmă cu trei zile 
de către muncitorii portuari și Ca
mera de comerț împotriva noilor 
dispoziții vamale hotăirîte de auto
rități.

WASHINGTON. — Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. e 
anunjal că miercuri pe poligonul 
din Nevada a avut loc o nouă ex
plozie nucleară subterană. Aceasta 
este cea de-a 10-a explozie nuclea
ră'subterană efectuată de S.U.A. 
in cursul acestui an.

RABAT. — In Maroc s-au înre
gistrat călduri neobișnuite pentru 
luna mai. Termometrele au ară
tat la umbră 40 de grade în lo
calitatea Hourigba, 38 de grade la 
Marrakech, iar la Rabat și Casa
blanca — 35 de grade. Potrivit 
relatărilor presei, numeroase re
giuni din Maroc sînt amenințate 
de secetă.

VIENA. — Ploile torențiale care 
au căzut în ultimele zile in Aus
tria au provocat pagube conside
rabile agriculturii. Suprafețe 
tinse au fost inundate, iar unturi 
sate au fost evacuate. Se apre
ciază că pierderile se ridică la 
suma de 240 ООО 000 șilingi.

BRUXELLES. — Echipajele re
morcherelor și lucrătorii ecluzelor 
din portul Antwerpen au desfășu
rat o grevă de 24 de ore, reven- 
dicînd majorarea salariilor. In tir- .“ 
ma grevei, peste 20 de nave nu au 
putut intra în port.

Acțiuni ale forțelor răsculate 
din Federafîa Arabici de sud

CAIRO 13 (Agerpres).
Acțiunile forțelor răsculate din Fe

derația Arabiei de sud au devenit- 
evenimente cotidiene în acest teri
toriu ocupat de trupele britanice. Po-

Afront, dar nu numai pentru Harriman
Avere]] Harriman, ambasador pen

tru probleme speciale al S.U.A., în- " Harriman, 
tors recent dintr-o călătorie făcută 
în țările Americii Latine cu misiu
nea de a obține sprijinul guverne
lor acestor țări la intervenția S.U.A. 
în Republica Dominicană, a luat eu- 
vîntul miercuri seara la Universita
tea Cornell din Ithaca (New York). 
El a vorbit despre obiectivele poli
ticii americane în Vietnam și Repu
blica Dominicană, 
gătiri intense, iar 
rea a fi destul de 
ditoriu de 1 500 de 
nat să asculte spusele demnitarului. 
Totul ar fi fost, cum spun americanii," 
„AII right" (în regulă), dacă, în 
timpul cuvîntării, cei prezenți nu 
și-ar fi manifestat dezacordul față

de această politică, determtnîndu-1 pe 
prin repetate fluierături 

și strigăte să-și întrerupă discursul. 
Intrigat, Harriman a întrebat la un 
moment dat persoanele aflate în apro
pierea tribunei de la care vorbea :

trivit unor comunicate publicate la 
Cairo, în regiunea Dhali răsculații 
au aruncat marți în aer un car blin
dat britanic. Toți 
mașină au pierit, 
beleyn, răsculații 
nizoană britanică, 
dați, iar în regiunea Rad-fan au 
cat garnizoana britanică „Wenda" 
vocîndu-i pierderi importante.

soldați! aflăți 
In regiunea 

au atacat o 
ucigînd doi

în 
Ho 
gar- 
sol- 
ata- 
pro-

NOTA EXTERNA

S-au făcut pre- 
rezultatul lor pă- 
agreabiL Un au- 
persoane s-a adu-

dintre voi sînt comuniști ? 
s-au ridicat cîteva zeci

de a crede că acei care 
mîinile ar fi într-adevăr 
un fapt este evident: e- 
comunist atribuită celor

„Cîți
Stupoare : 
de mîini.

Departe 
au ridicat 
comuniști, 
ticheta de
care nu sînt de acord cu poziția ofi
cială încetează tot mai mult de a 
constitui o sperietoare. Numeroși a-

merîcani se pronunță deschis împo
triva acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnam și Republica Dominicană, 
indiferent de eticheta ce li se atri
buie. Și de acest lucru s-a convins 
prin proprie experiență și Averell 
Harriman după afrontul care i s-a 
adus. Ceea ce el a încercat să pre
zinte drept argument al intervenției 
în Republica Dominicană și al agre
siunii în Vietnam la întîlnirile pe care 
le-a avut cu diverși șefi de state și 
personalități latino-americane nu pare 
verosimil.

Afrontul adus lui Harriman la întîl- 
cu auditoriul de la Universi- 
Cornell este de fapt un blam 
politicii americane în Vietnam 
Republica Dominicană.

I. PUȚINELU

Urmările ciclonului 
care a devastat 
Pakistanul de est
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CARACI 13 (Agerpres).
Potrivit unui bilanț provizoriu, ca 

urmare a ciclonului care a devastat 
Pakistanul de est. au fost ucise cel 
puțin 50 de persoane și peste 200 
rănite. Numărul victimelor din regiu
nile mai îndepărtate nu este încă cu
noscut. Un mare număr de persoane 
au rămas fără adăpost. Președintele 
Pakistanului, Ayub Khan, a adresat 
populației regiunilor sinistrate un 
mesaj de simpatie asigurînd-o de 
sprijinul autorităților.
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