
gul roșu
Proletari din toate tărtle.

d ■
uniți-ой I

Anul XVII

XXII Nr. 4848
<Ț) аьЛеі

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

Vineri
21 mal 

1865

4 pag. 25 bani

• Ședința Consiliului de Se
curitate consacrată situației 
din Republice Dominicană.

• Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru standardizare.

• Evoluția evenimentelor din 
Bolivia.

DIN
PRIMA ZI!
• RITMICITATE IN FIECARE 

ABATAJ

• O CONDIȚIE ESENȚIALA: 
RIDICAREA LA PLAN A BRIGĂ
ZILOR RAMASE IN URMA

• -COMUNIȘTII 1ȘI SPUN CU
VIN! UL

Irinâ loan, secretarul organizației 
de baza nr. 2 de ia mina Ani- 
noasa îl ajuta pe unul din

tre tinerii muncitori ai sectorului 
sa și întocmească cererea de primire 
în raidurile candidaților. Curînd, ce
rerea s-a alăturat altora înaintate 

,v, de muncitori buni din sector, ‘ dor
nici- de a intra în rîndurile -Comu
niștilor. Secretarul orgîțjHâției de 
bază ar mai fi vrut să discute eu tî- 
năruf; să-i maf dea îndrumări cum 
să se pregătească pentru ziua Cînd 
adunarea generală va discuta cererea 
lui de primire, spre a se prezenta 
în fața ei bine pregătit. Se vede 
însă că era grăbit și-i spuse: Vom 
mai vorbi. Acum am de rezolvat 
citeva treburi...

Treburile erau într-adevăr multe. 
Sectorul II a cucerit, în anul 1964, 
titlul de sector fruntaș, iar în peri
oada care a trecut pînă acum din 
acest an realizările obținute îl si
tuează. de asemenea, pe loc de frunte 
în întrecere. Organizația de bază 
desfășoară o activitate susținută - pen
tru a. mobiliza colectivul sectorului 
spre realizări deosebite în întrece 
rea socialistă în întîmpinarea celiu

' de-al IV-lea Congres al P.M.R. In 
luna ianuarie, adunarea generală a 
analizat disciplina în producție, în

Întîlnirea conducătorilor de partid și de stat 
cu oameni de cultură și artă

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicotae 
Ceaușescu, priiri-secretar al C.C. ăl 
P.M.R., a spds : După cum știți, ne 
aflăm in ajunul unui mare eveniment 
în viața partidului și a patriei noas
tre — Congresul al IV-lea al Parti
dului Muncitoresc Român, care ur
mează să facă un bilanț al muncii 
creatoare desfășurate de poporul ro
mân, al rezultatelor obținute sub con
ducerea partidului în ridicarea mă
rețului edificiu al socialismului. In 
același timp, Congresul va trasa ja
loanele dezvoltării viitoare a Româ
niei spre culmile înalte ale civiliza
ției — comunismul.

O dată cu adînciie transformări 
social-economice din Republica noas
tră, crește un Om nou, stăpîn pe 
soarta Sa, care își făurește in mod 
conștient viitorul, propria-i istorie.

Punînd in centrul activității sale 
construirea unei puternice baze teh- 
nico-materiale a socialismului, parti
dul acordă în același timp o atenție 
deosebită dezvoltării științei și cul
turii, pornind de la faptul că socia
lismul și comunismul se pot clădi 
numai cu ajutorul celei mai înalte 
științe și culturi.

Sînt cunoscute realizările obținute 
în înfăptuirea revoluției culturale in 
patria noastră. In anii regimului de
mocrat-popular creația litefar-artistica 
s-a dezvoltat în mod impetuos. Oa
menii de litere și artă români, rna- 
ghiari, germani și de alte naționa
lități au dat numeroase opere de 
.valoare; aceste opere au intrat de 
pe acum în tezaurul cultural al pa
triei noastre. Ele exprimă artistic

Miercuri la amiaza a . avut loc 
o întîlnire a conducătorilor parti
dului și stalului cu oameni de 
cultură și arta.

Au participai tovarășii Nieolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, , Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorglle 
Apostol, Emil Bodnăraș, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Constan
ța Crăciun, pi eședititele Comite
tului de Stat pentru, Cultură și 
Artă, Manea Mănescu, șef de 
secție Ia C.C. al P M.R., con
ducătorii uniunilor de creație și 
ai unor instituții culturale, oa
meni de artă și litere, cadre di
dactice din învățămintul artistic 
superior, redactori șefi ai unor 
ziare centrale și ai publicațiilor 
literare și de artă.

infăptuirile din acești ani, prietenia 
dintre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, care, împreună, au 
făurit și făuresc socialismul. In a- 
ceste opere este ridicată pe o treap
ta mai înaltă tradiția progresistă a 
culturii românești.

Ocupîndu-se de succesele obținufe 
in diferitele genuri ale creației li- 
terar-artistice, de rolul pe care aces
tea îl. joaca în creșterea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, primul- 
secretar al C.C. al P.M.R. a spus. . 
Comitetul Central al Partidului dă 
o - înaltă apreciere activității desfă
șurate de oamenii de artă și cultură, 
aportului pe care ei I au adus la ob
ținerea tuturor victoriilor poporului 
român, la dezvoltarea multilaterală a

conștiinței socialiste a omului nou.
Alături de scriitori, artiști plastici, 

compozitori, arliitecțij oameni de tea
tru și cinematografie, critici, cu o 
îndelungată experiență în- munca de 
creație, se constată un puternic aflux 
de forțe tinere. Au apărut nume
roase nume noi, talente valoroase, cu 
frumoase perspective de creație. Îm
preună cu cei vîrstnici, tînăra gene
rație cu elanul ei creator este dor
nică de a da expresie artistică vie
ții noi a poporului nostru; ea me
rită să fie stimulată și ajutată pen
tru a merge mai departe pe linia 
marilor înaintași, pentru a crea noi 
valori culturale și artistice care să 
exprime cît mai veridic realitatea so
cietății socialiste.

In continuare vorbitorul a spus: 
Biroul Politic a organizat această în
tîlnire cu dv. în scopul de a face 
un schimb de păreri asupra activită
ții în toate domeniile creației literar- 
artistice, asupra rolului educativ al 
acesteia, cît și asupra căilor pentru 
ridicarea creației la un nivel tot 
mai înalt, corespunzător exigențelor 
sporite ale constructorilor societății 
socialiste.

In condițiile făuririi socialismului 
crește rolul social al creației literar- 
artistice. menite să exprime realită
țile și aspirațiile întregului nostru 
popor. Scriitorul, poetul, pictorul, mu
zicianul, actorul, care se identifică cu 
jjsolratlrle celor ce muncesc. ■ sini 

— chbnfați să exprime într-o formă ar
tistică înaltă năzuințele acestora; Noi

(Continuare in pag. 3-a)(Continuare in pag. 3-a)

Lucrînd la săparea puțului auxiliar de la Aninoasa sud. brigada minerului Bartha Diomsie realizează avansări lunare de metri liniari.
In fotografie; schimbul condus de minerul Nistor loan înainte de a coborî la front. Foto: N. MOLDOVEANU

...Era in schimbul de dimineață, 
pe la ora zece. Pe fețele lor nu se 
putea citi dacă in noaptea prece
dentă au fost la șut sau că urmea
ză să intre în adincuri în schimbul 
următor. La ora aceea discutau a- 
prins cu șeful de sector, inginerul 
Munieanu Petru, și cu șeful exploa
tării.

— Am ținut să stăm puțin de 
vorbă cu dumneavoastră — se a- 
dresă șeful exploatării celor doi bri
gadieri Pereș Gheorghe și Mihai 
Dumitru.

— Tocmai pentru asta ne-ат pre
zentat aici; ne-a anunțat maistrul 
miner să venim la dumneavoastră 
— răspunseră aproape deodată cei 
doi brigadieri.

— Miine e duminică și brigăzilor 
pe care le conduceți le încredințăm 
o sarcină importantă și grea tot
odată. Ce ziceți ca mîine să veniți 
cu toții la șut și, așa minerește, să-i 
dați zor 7

— Nu știm ce avem de făcut și

despre ce este vorba dar... vă pro
mitem că vom veni cu toții — răs
punse minerul șef de brigadă Pereș 
Gheorghe.

— Și noi la fel — interveni bri
gadierul Mihai Dumitru.

— Iată despre ce este vorba, le 
spuse șeful exploatării: la orizontul 
6G7. la nivelul galeriei de coastă.

rebetonare nu se poate executa, in
terveni șeful sectorului, deoarece pe 
aici transportul atinge în permanen
ță. o intensitate ridicată. Așa că 
miine fiind duminică...

— Noi vă urăm spor la treabă 
și să vedem ce Veți reuși !...

După ce în prealabil s-au con
sultat cu ortacii lor, cei doi briga-

Sarcina a fost îndeplinită
nu departe de rampa puțului orb 
nr. 1, la o ramificație a circuitului 
puțului, galeria a intrat în presiune. 
Cu toate că a fost betonată, din 
cauza lucrărilor vechi prin care a 
trecut, betonul a crăpat și pe o por
țiune de 6—8 metri va trebui să 
rebetonăm lucrarea. Ne-ат gîndit 
la brigăzile pe care le conduceți...

— In zilele lucrătoare această

dieri și-au împărțit sarcinile : o bri
gadă va lucra în partea stingă a 
ramificației, in galeria de ocol ce 
duce spre puțul orb nr. I, iar cea
laltă va lucra' la ramificația din 
dreapta. înspre galeria transversală 
ce duce către stratele de cărbune.

A doua zi — dis-de-dimineață, 
înainte ca lumina zilei să inunde 
casele oamenilor, două schimburi

de mineri se îndreptau spre galeria 
de coăstă a minei Dîlja. Schimb de 
schimb, cele două brigăzi au mun
cit de zor: au pregătit locul de 
muncă și, bolțar cu bolțar, a fost 
clădit pînă la „cheie".

La această reușită și-au adus a- 
portul lor bărbătesc toți membrii 
celor două brigăzi, în frunte cu mi
nerii Sandu Mihai și Ghiurițan Du
mitru, ajutorii mineri Enache Stan 
și Ciceu Mihai, precum și vagone
tarii Șelar и Vasile și Berei Dio- 
nlsie.

Luni dimineața, clnd minerii dîl- 
jeni au intrat în galeria de coastă 
pentru a începe o nouă săptămînă 
de muncă, au constatat că galeria 
de ocol a scăpat de orice pericol 
de surpare.

In acea dimineață, cele două bri
găzi au putut raporta cu mîndrie 
conducerii sectorului:

— Sarcina a fost îndeplinită /

V. DRAGAN

)\7e-a amăgit zile, săptămini, 
* * luni. Am blamat-o și etiche

tat-o în toate felurile în zilele liti 
aprilie, clnd nu ne induram să arun
căm de pe umeri povara pardesiulai 
sau chiar a paltonului. Dar a venit / 
A adus cu ea verdele de smarald 
al cimpiilor și albul imaculat al 
ninsorii cu petale fle vișin și cireș.

încă puțin și se vor aprinde și 
candelabrele în castani și salcimi. 
Cu asta biruința primăverii va fi 
deplină. Și vom regreta-o, căci nu va 
sta la noi pentru multă vreme. Va 
jace loc . verii care, vrînd-nevrlnd, 
după luna lui florar-) își reclamă 
drepturile ei, , я/

Am spus că a adus cu ea verdele 
crud și. albul imaculat dar cu asta 
nu am spus tot. Pentru că primă
vara mai are darul de a picura op
timism în suflete și vioiciune, 
multă vioiciune in mișcări. ;

Culorilor pastel ale cimpiilor și 
grădinilor li. se adaugă acuarela și 
arhitectura modernă; lineară a zi
durilor proaspete. E ■ în amestecul 
acesta, de culori și linii create de 
meșterul om și meșterul natură 
ceva ca o strofă dintr-un poem. Un 
poem care se completează pe sine 
in fiecare primăvară, in fiecare ași. 
Pentru toate acestea sintem dispuși 
să-i iertăm primăverii.. întîrziepea. 
Chiar dacă de pe Paring ne mai 
sfidează albul zăpezilor, la noi, în 
vale, e primăvară împlinită, cu 
ninsori de petale albe.. Chiar dacă 
din cînd în cînd spadele fulgerelor 
mai spintecă spațiile, iar bubuitul 
tunetelor moi tulbură calmul opti
mist al zilelor șau nopților, sint ploi 
de primăvară care vin și trec. 
Și sintem dispuși să-i iertăm întîr- 
zierea pentru că în fiecare diminea
ță ne proiectează in geam potopul 
de raze ale unui soare deocamdată 
blind. Pentru că de cite ori se a- 
proprie sîmbăta, crește în noi un fel 
de neastimpăr, care ne inspiră tot 
felul de planuri în legătură cu ziua 
de duminică. Dar toate planurile de 
sîmbăiă le lași baltă duminică di
mineața și le schimbi pe o petrecere 
la iarbă verde după care tînjeai de 
otita vreme. Blindă și bună primă
vară. am uitat toate reproșurile din. 
aprilie și pe cele de la începutul lui 
mai pentru că ești un fapt împlinit! 
fotografia de mai sus nu mai lasă 
nici o îndoială asupra acestui lucru.

I. GIOGLEI



MMfiUL koșri

Studiul indivWiMl eate baza pregătirii ta învățătură. Elevii fruntași
Papa Luci» și Nictilwcu Marin din cfasa a IX-a D a Școlii medii Petro
șani știu acest lucru. Notele lor sini numai de 9 și І0.

LA UN PAS DE
i Despre elevi ca : Antal Alois, Oră 
gol Ioan, Ciiilacu loan, CărăcălesiW 
Uie, ц-o ай a nai decît vorbe bune- 
Notele lor n-au coborît niciodată sub 
8. Cunoștințele teoretic© sînt apro
fundate ai de ai în procesul de lu
struire practică. Ei știu că trebuie 
*ă învețe mult pentru a deveni mun
citori bine pregătiți, pentru a face 
tată sarcinilor din producție. Acest 
obiectiv — pregătirea teoretică și 
practică — stă în atenția majorității 
elevilor de la Grupul școlar minier 
Lupeni. Iepure Crăciun, Mureșan 
loan, Popa Alexandru, Magrson Ioan, 
Plaiu Cristian sînt, de asemenea, 
nume bine cunoscute in școală.

Să vorbim acum despre altceva. 
Să arătăm că uu toți elevii sînt 
la același nivel. Unii obțin rezultate 
tnăi slabe. La aceștia predomină zo
na notelor de 6 și 6. Alții sînt co- 
rigCnți la unele materii și est© mai 
rău, iac unii stat chiar amenințați 
de a rârnîne repetenți și aceasta e 
și mai rău. In aceste situații șe gă
sesc elevii Lazăr Aurel. Rosto.ș Mâ
ței, Negru llie, Dornic loan. Oproiu 
Aurel, Turmei Alexandru, Drăghiei 
Radu, Boldi Alexandru, Birău C«i- 
atanim.

Lipsuri nu se manifestă numai în 
activitatea teoretică. Sînt cazuri cînd 
fi la predică, pe ici, pe cofe, tre-

Problema orientării profe 
atonele a elevilor, pentru ca 
la absolvirea școlii ei să se 
îndrepte cu pași siguri spre 
profesiunea cea ntai potrivi
ta, nu este o simplă proble
mă personală, care-i privește 
numai pe elevi, ci eete o pro
blemă de interes genera), 
cere prezintă Importanță pon
tau întreaga societate. Viața 
noastră socialistă oferă co
piilor posibilități nelimitate 
pentru dezvoltarea aptitudini
lor. Alegerea profesiunii di
feră In raport cu vîrsta ele- 

In funcție de aptitudini
vllor, cu profesia părinților, 
cu înclinațiile fiecărui tînăr. 
Unii îșf aleg mai devreme 
drumul în viață și nu se mai 
abat de la ei. Există însă ca
zuri oînd unii tineri umblă 
de ta o întreprindere la alta, 
de ta o facultate la alte, 
schimbîndu-și mereu „specia
litatea". Or, alegerea profe
siunii este justă numai atunci 
cînd ea corespunde cerințe 
lor construcției socialiste, in
tereselor și vocației tinerilor, 
cînd se ține seama de for
țele lor fizice și psihice, de 
capacitatea lor profesională. 
De aceea, școala trebuie să 
vină în ajutorul elevilor cu 
mult timp înainte ca aceștia 
S-o absolve.’ Dirigintele cla
sei trebuie să-i convingă pe 
elevi efi la baza alegerii pro
fesiunii stă o muncă stăruitoa
re, perseverentă, o pregătire

PRODUCȚIE
burite nu merg tocmai bine. Elevii 
Slana Joan, Storîe Joan, Stancu 
llie, Homor Vasiîe, Hădeacu Ешй, 
au lipsit deseori de la practică.

Lipsurile semnalate mai sus nu 
sînt însă indiferente conducerii șco
lii, cadrelor noastre didactice, edu
catorilor. Cu toții ne vom strădui să 
le remediem pe cît v« fi cu putință. 
Vrem ca stlrșitul anului școlar să 
ne găsească bine pregătiți, să dăm 
patriei muncitori bine calificați, de 
nădejde la viitoarele locuri de pro
ducție.

OCROGLICI IOAN 
directorul Grupului școlar minier 

Lupeni

ULTIMELE FILE 
ALE CALENDARULUI 

ANULUI ȘCOLAR
temeinică, la care se adaugă 
înclinația și dragoetea Istă 
de profesiunea respectivă. In 
acest sena eete necesar să 
punem la îndemtaa tinerilor 
manuale de literatură, da ști- 

' ință și tehnică, să organizăm 
înțîlniri între elevi și specia
liști din diferite domenii de 
activitate pentru ca elevii să 
ia cunoștință de conținutul 
diferitelor profesii. Unele 
școli din Valea Jiului ca cele 
medii din Lupeni, Petroșani 
și Lenea, cale generale de 8 
ani nr. 1 ș| nr. 2 Lupani și

frpntași, în legătură cu a- 
lagerea profesiunii lor de 
viitor.

Dirigintele trebuie să stea 
mai mult în mijlocul elevi
lor, aă'i observe șl să-i stu
dieze, să discute cu profeso
rii și eu organizațiile de ti
nerel, cu părinții eievMor,

Trebuie orientați spre șco
lile medii elevii oare mani
festă înclinații spre studiul 
disciplinelor teoretice, iar 
spre tavățSmîrital profesio
nal, tinerii eu aptitudini pen
tru activitățile practice șl ca-

nr. 2 Petroșani au organizat 
astfel de înțîlniri, dar ele au 
fost sporadice. Se recomandă 
ca, în perioada ce urmează, 
deși destul de scurtă, să ae 
intensifice asemenea acțiuni. 
Datoria noastră este să popu
larizăm întreprinderile, insti
tuțiile, școlile din Valea Jiu
lui pentru a le asigura cu 
numărul necesar de munci
tori, elevi și studente A- 
vem posibilitatea să organi
zăm înțîlniri cu absolvenți 
ai școlilor noastre care s-au 
dedicat diferitelor profesii, 
să organizăm vizite la șco
lile profesionale șf de maiștri 
din Valea Jiului, 1a Institutul 
de mine, ta U.R.U.M.P., ta 
Vtecozs Lupeni, la termocen
trala paroșenl etc., unde e- 
levii vor avea ocazia să dis
cute cu elevi, studențl, 
maiștri, ingineri, muncitori

re dovedesc interes pentru 
tehnică. O muncă intensă 
trebuie dusă cu elevii clase
lor a XI-а. Aceștia să fie 
îndrumați și spre producție, 
ținîndu-se cont că viitorul 
muncitor trebuie să aibă o 
cultură multilaterală pe de o 
parte, iar pe de altă parte, 
că producția oferă tuturor 
muncitorilor posibilitatea să 
urmeze cursurile serale și 
tară frecvență ate școlilor 
metfii și ale institutelor de 
Invățămînt superior.

Muncind cu dragoste pen
tru copiii care ne șînt tocre- 
dințați șă-j instruân și edu
căm, vom avea satisfacția că 
ne-am îndeplinit în mod con
știincios îndatoririle.

ION DUMBRAVA 
inspector metodist 
Secția învățlntfnt 

a Sfatului popular Peteoșani

PRO i CONT
f Unitatea da mgsurft a 

muncii
f* Două moduri de a pri

vi sarcinile, rezultate 
diferite

fc Nu ne-a spus «Irecio- 
ruh..

~ Ne despărțim de absolvenții 
noștri eu bucurie, cu bucuria muncii 
împlinite — spunea tovarășul Cocheci 
Vasile, directorul Școlii generale de 
d «ni din Uricani. Dar în același 
timp, de ce n-ani spune-o, și eu 
părere da rău. Nu e ușor să ne 
luăm rămas bun de la elevii pe 
car© i-am văzut erescînd sub ochii 
noștri, pe care i-am învățat zi de zi 
lucruri multe și fotesitoare.

Pis absolvenții plasei a VfU-a ți 
așteaptă confruntări serioase -- exa
menul de absolvire și cel de admi- 
tere în școlile medii și profesionale, 
Aceste confruntări le așteptăm cu 
aceeași emoție și noi, cadrele didac
tice. Sueeesul sau insuccesul lor es
te unitatea de măsură nu numai a 
muncii elevilor, ci, în același timp, 
și a muncii noastre, a educatorilor. 
De aceea, cadrele didactice de la 
școala noastră ș-au străduit să vină 
în sprijinul elevilor atît în eeea ce 
privește însușirea și aprofundarea cu
noștințelor cît și pentru orientarea 
lor profesională. Iată doar cîteva 
din măgurile luate în acest scop: 
organizarea, încă de la începutul a- 
nului. a unor ore dp consultații și 
meditații, discuții cu elevii în 
privește .modul cum trebuie să se 
pregătească. înțîlniri cu muncitori 

DUPĂ UN AN
Parcă ieri a fost 1 septembrie. Parcă Ieri puștii din 

fotografie pășeau sfioși, de tnînă cu părinții, pragul 
clasei întii. Șl йНй bucurie li se revărsa în sulfate 1 
De, erau și ei școlari. Iar cînd li s-au repartizat ma
nualele, care pe părinți nu i-au costat nici un ban, 
credeau că nimeni nu mei e ca ei. In suflet le ardea 
dorința de a învăța din toate puterile, de a fi primii 
pe.clasă. Și s-au ținut de euvînt. Au învățat cu conștiin
ciozitate, și-au însușit cunoștințele predate, fiind citați 
printre cei mai buni elevi din clasă,

îată-j pa cei doi copii — Brelean Maximilian și Jerea 
Constanța, din clasa I a Școlii generale de 8 ani nr. 
4 din Petroșani, în tițijpul unei ore de curș. Maximi
lian rezolvă la tablă un exercițiu,, complicat, iar Con
stanța îl... urmărește eu atenție. In eyrînd ei nu vor măi 
fî „boboci”, ci elevi în clasa a Il-a.

C

fruntași în gTociucție, epurei! și vi 
Site la întreprinderi, la Școala pro
fesionala djn Lupeni, aiacuțjj m ca 
drul orelor de dirigențle despre vi
itoarele profesii etc. Aceste in&Wi 
au fost completate cu altele, 'spe
cifice perioadei în care ne aflăm și 
anume: întocmirea unui program uc 
pregătire pentru examene, amenaja
rea unei săli cu materialul didactic 
care să stea în permanență ta înde- 
utfna elevilor, ioloairea in cadrul 
orelor de pregătire a diafilmelor eu 
caracter de sinteză ș.a.

Din cele ratata le de tovarășul Co- 
eheei Vtasile, se vede că conducerea 
ocolii din Drleani a luat o serie de 
măsuri bune privind încheierea anu
lui școlar. Q documentare mai amă
nunțită a școs insă în evidența fap
tul că unșle dintre măsurile bune 
stabilit© de conducerea școlii nu an 
fost aplicate eu toata răspunderea de 
e>tr© unele cadre, didactic©. Este 
vorba, in primul rînd, de modul cum 
și-au privit sarcinile doi djriglftți -=- 
tovarășele profesoare Muntean» Doi
na și Giosanu Victoria.

Tovarășa Munteanu Doina este di
riginta ciașei a V Hl-a B- Ea a pri- 

■ vit această sarcină, de ioc ușoară și 
de mare răspundere, cu toată serio
zitatea. Clasa ei este fruntașă pe, 
școală, elevii au obținut rezultate bu
ne.

In schimb, tovarășa Giosanu Vic
toria, are un alt punct de vedere 
Sarcina de diriginte te clasa a 
Vili-a A, O privește ea uți lei de 
obligație suplimentară și cam neplă
cută 'Acest lucru este oglindit Și de 
felul cum a întocmit ea tematica 
orelor de dirigenție, tematică № nu 
a corespuns întotdeauna cu sarcinile 
educative ale clasei. Colegii au cău-

R A
lat de multe ori si o ajute, dar ce 
a retușat. Nu a luai ta Mimă nici 
indfeamie conducerii șeoUj. Vizitele 
ef la domiciliile elevilor aJnt O ra
ritate- Mai mult, nici рц-șj eunoașie 
bine elevii. Consecințele: clasa a 
VllJ-a A, a abținut reaultate mai 
«labe.

lată așadar, două feluri de a privi 
sarcinile. Iar rezultatele sînt ea și 
munca.

In 26 mai vor îngepe prtgiîirile 
pentru examene, In această perioadă 
șe va face recapitularea materiei, se 
vor fixa cunoștințele pentru exame
ne. Timpul pentru recapitulare e des
tul de scurt — două săptăm'mi.

întrebat fa legătură cu materia ce 
o va recapitula, un cadru didactic. 
a răspuns cu seninătate:

-- Bineînțeles materia din clasa a 
VIH-a. Timpul e scurt și nu ne per
mite să cuprindem și pe cea din 
clasele V-V1L

- Probebill că ati repetat-o to 
cadrul orelor de consultații și medi
tații din timpul anului.

— N-am făcut acest lucru, deoarece 
nu mi-a spus directorul...

Discuția s-a încheiat ajei. Profe
sorul ©are răspunsese nu avea decît... 
10 ani de practică la catedră.. De 
fapt cam Ia fed au răspuns Și alți 
profesori: „nu ne-a spus directorat"- 
Original mod de a privi lucrurile i ? 
Tovarășii profesori trebuie dădăciți ca 
și cînd nu ar ști, că materia pentru 
examenul de absolvire cit și pentru 
cel de admitere cuprinde toți anii 
de studiu, adică V-VII1, și nu nu
mai pe cea din clasa a VIH-a.

lată, așadar, eîtevș „miei” lip
suri care s-ar putea resimți mai 
lîrziu. Și doar e clar eă succesul 
sau insuccesul elevilor este o unitate 
de măsură și a muncii profesorului-

C. COTOȘPAN

Scrisoare dasehist

Vă mulțumim
Lirele lie geografie ne-au oferii 

cunoștințe bogat» despre frumuseții» 
locului tiesiru natul, despre bogt- 
fills regiunii noastre, despre faima 
de care до bucură cărbunele de aici 
in toată tara. Cu această ocoaie am 
aflat despre multiplei» întrebuințări 
ale cărbunelui in țara noastră prin
tre care fii folosirea lui drept som- 
bustibil la termocentrala Ptuoșeni.

De curind am făcut o obidă la u- 
rină Conducerea termocentralei a 
lost foarte binevoitoare cu nta. L-o 
delegat fie tovarășul inginer Fasekeș 
Carol s4 ne conducă prin utinâ- 
Firepte, ne-a atras atenția să fim 
cuminți, să nu atingem nimic, să ne 
uităm pe unde mergem- & noi l-om 
ascultai. Am văsuț aici glgarditele 
mafiini, diferitele instalații car» pro
duc curentul electric atit de neclar 
tării noastre, Dar mai ales, am ră
mas impresionați de felul cum te 
muncepte aici, de ordinea ці ciiră- 
fenia care na-a intimpinnt la tot 
pasul. Ne-am simții foarte bine. 
Muncitorii și tehnicienii de aici ne-au 
arătat multă prietenie, am putea 
spune multă dragoste. Și яи stat de 
vorbă cu noi, dtndu-ne explicații în 
legătură cu тццеа lor, cum merg 
mecanismele, cum se produce cu
rentul. E drept că nici noi nu ne-am 
lăsat mai prejos. Am arătat și noi 
ее știm și ei s-au bucurat. La șfîr- 
pit le-am promis că vom învăța șl 
med bine pentru a putea lucra si 
noi Intr-o mină modernă șl frumoa
să ca termocentrala Paroșeni.

Am vrea ca pe această cale să 
mulțumim conducerii uginei. munci
torilor și tehnicienilor care n»-au 
îngăduit să vitităm usina și ац 
stai de vorbă cu noi.

Cu salutări tovărășești

MARA 1.IDIA .
«leva, clasa a Ш-a A

Șeoala generală de 8 ani nr. 4 
Petroșani
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Intîlnirea conducătorilor de partid și de stat 
cu oameni de cultură și artă

(Urmare din pqg t-a)

, considerăm necesară diversitatea de 
stiluri în artă, îmbogățirea formelor 
de exprimare artistică. Diversitatea 
creației literar-șrțistice, exprimarea în 
diferite forme a realității să slu
jească țelului măreț al cauzei so
cialismului ,și păcii. Fără îndoială, 
ește biqe șl necesar ca artistul să-și 
pună în opera sa de artă toată per
sonalitatea și individualitatea, dur 
opera sa va fi valoroasă în măsura 
în care va exprima realitățile în 
care trăiește.

Partidul, întregul nostru popor aș 
țeaptj de la oamenii de creație șă 
făurească noi opere de o și mai 
înaltă valoare artistică, cu un adine 
conținut social. Oamenii de litere și 
artă sînt fiii timpurilor lor, pârtiei 
punți activi la făurirea lumii iioi. 
la viața spirituală a societății-

Arta care exprimă idealurile po- 
i porului este întotdeauna apreciată de 

•- popor, ea îl ajută sg se ridice pe 
noi trepte ale cunoașterii. O operă 
cu un conținut social sărac și eu un 
-nivel, artistic scăzut are o viată 
scurtă și nu-și îndeplinește menirea 
pe care trebuie și dorim s=o aibă 
ereația literar-artistlcă

Sfntem pentru o artă realistă, ex
presie а societății noastre socialiste, 
pentru o artă care prin optimismul 
și robustețea ei să reprezinte tim
purile noastre și în care să vibreze 
viața șl aspirațiile poporului român.

Ca și în alte domenii de activi
tate și în acest domeniu se cortfrun 
tă diferite păreri; de altfel, după 
cum știți, din totdeauna arta s-a 
dezvoltat în lupta dintre nou și 
vechi, îndeosebi îfi lupta dintre rea
lism și diferite alte curente opuse. 
Pînă la urmă s-au afirmat însă o- 
perele izvorîte din realitățile vremii, 
care s-au identificat eu năzuințele 
societății reepective. Cei mai mari 
oameni de artă au militat și au a- 
părat realismul. Cred că îmi veți 
îngădui să citez aici cîteva cuvinte 
de Leonardo da Vinci: „Este mai 
sigur să apelezi la lucrurile natu
rale decît la acelea care imită eu 
multe scăderi acest (model) natu
ral și să dobîndești deprinderi mă
runte și neînsemnate, căci acela
eare poate merge la izvor nu tre
buie să meargă la ulcior". Este a- 
devărat că șe găsesc ulcioare frumos 
meșteșugite oare te îmbie să bei din 
ele, 4?r oricîi de atrăgătoare ar fi 
ele, nu pot egala niciodată izvorul 
dătător de viață; numai din izvorm 
care țîșneșfe din stîncile colțuroase 
sau șerpuiește lin pe nisipurile aurii 
au sorbit strămoșii noștri, în vremu
rile grele, vitejia și înțelepciunea 
țâre i-au ajutai să răzbată prin se- 

-Л cole-
Dezvoltarea activității de creație 

cere forme de exprimare multilate
rale. Fără îndoială că nu se poate 
impune nimănui un anumit fel de a 
acrie, de a picta, de a compune, dar 
ceea ce se poate cere oamenilor de 
artă este de a exprima, întotdeauna 
realitatea, adevărul despre viață, de 
a sluji poporul din care fac parte.

De-a lungul timpurilor, cei mai 
buni oameni de cultură și ardă au 
exprimat realitatea vremii lor, au 
fost de partea poporului, pe care 
bau ajutat și însuflețit in lupta pen
tru 0 viată mai bună, pentru pro
gres social.

întregul nostru popor dă o înaltă 
apreciere operelor valoroase ale lui 
Eminescu, Caragiale, Alecsandri, Bo- 
Jintineșnu, Cosbuc, Sadovegnu, Re- 
breanu, Goga, Grigorescu, Enescu. 
Prîncuși și alții, eare constituie nu 
numai o bogăție a culturii noastre 
raționale, dar au devenit și un bun 
șl culturii universale, contribuind la 
fidiegrea prestigiului patriei pește 
hotare.

, Oamenii de litere și artă sînt che
mați să continue și să ducă mal 
departe aceste tradiții, să-și aducă 
contribuția la îmbogățirea culturii 
noastre naționale și, în același timp, 
Sportul la cultura universală.

Să-mi fie îngăduit să mă refer la 
jinul din ..tinerii" noștri poeți, care, 
(feși împlinește peste două zile 85 
de ani, este mereu tînăr prin poezia 
și prin elanul său, un exemplu pen

tru tineret. Permitețj-mi șă exprim 
cu acest prilej poetului Tudor Ar- 
ghezi sentimentele, cele mai calde 
din parleg conducerii de partid Și 
de stai și ,să-i urez viață lungă pen
tru a da patriei noastre, poporului, 
гюі opere de artă.

Referindu-se la preocuparea parti
dului de a lărgi, paralel cu dezvol
tarea continuă a artei și culturii na
ționale, posibilitățile de cunoaștere 
de către poporul nostru a valorilor 
culturale universale, tovarășii] Nico- 
lae Ceausescu a spus :

Cunoașterea a tot ceea ce este 
mai bun în cultura universală, con
tactul direct dintre oamenii de СЦІ 
tură și artă, schimbul de valori, cui 
turale, create de diferite popoare, 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
culturală, te dezvoltarea fiecărei 
culturi naționale și, în același timp 
la îmbogățirea patrimoniului univer 
sal al culturii.

Au fost traduse și editate în țara 
noastră multe din ce]e mai de sea
mă apere literar-artiatice universale 
In același timp, s-au dezvoltat legă
turile oamenilor noștri de artă cu 
cei din țările socialiste, ca o expre 
sie a prieteniei care leagă popoarele 
noastre țn cadrul marii comunități 
socialiste, precum și ou oamenii de 
artă și literatură din alte țări.

Considerăm că este necesar ca și 
pe viitor să continuăm și sg dezvol
tăm schimbul de valori artistice, 
contactul eu oamenii de artă dm 
toate țările. Desigur că schimbul 
larg de valoj-j culturale nu presupu
ne atitudine necritică față de tot ее 
vine din străinătate; dimpotrivă, a- 
cest schimb impune a avea păreri 
proprii asupra oricăror opere de 
artă.

Exprimarea părerilor proprii este, 
de altfel, o condiție a dezvoltării ar
tei și culturii din patria noastră. 
In această privință un rol deosebit 
revine criticii noastre literare și ar
tistice, care este chemată ea. prin 
dezbateri 'principiale, libere, șă în
drume creația literar-artiștică, să 
sprijine și să promoveze acele ten
dințe .și acele opere care exprimă 
realitățile și ideile înaintate ale so
cietății noastre, Revistele de specia
litate trebuie să dea dovadă de mai 
multă combativitate și principialitate 
în tratarea problemelor creației lite
rare și de artă, să facă Ioc în pagi
nile lor exprimării diverselor păreri 
ale creatorilor și, în același timp, să 
ajute la orientarea cetățenilor, la e- 
ducarea gustului artistic, sg exprime 
Îh paginile lor părerea cititorilor și 
spectatorilor despre operele de artă. 
In analizarea hitliror operelor de li
teratură și artă trebuie să pornim 
de la concepția noastră despre lu
me și societate, de la învățătiga 
marxist-leninistă.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
înlăturării manifestărilor de exclusi
vism și rigiditate, de impunere a 
unui anumit stil. într-un domeniu 
sau altul al creației artistice, care 
nu numai că nu contribuie la înflo
rirea artei, dar o și stînjenesc.

In continuare, tovarășul Nfcolae 
Ceausescu a spus : Mai sînt în ac
tivitatea de creație probleme care 
trebuie să-și găsească o rezolvare 
mai bună; unele dintre ele depind 
de dv. Așa este, de pildă, mai buna 
cunoaștere a realităților, а vieții oa
menilor muncii, a activității eare 
pulsează în întreprinderile, în ora
șele și satele noastre socialiste.

Trebuie să spunem, de asemenea. 
<•£ sînt multe momente din istoria 
recentă a patriei noastre care nu 
și-au găsit redarea deplină în ope
rele literar-artistice. Mă refer, de 
exeinput, la mărețul act de Ia 23 
August 1944, la lupta pentru cuce
rirea puterii politice de către clasa 
muncitoare, la anii construcției so
cialiste, la creșterea impetuoasă a 
industriei, la înfăptuirea revoluției la 
sate, ..-are nu au fost redate în toată 
amploarea și măreția lor. Noi avem 
suficiente forțe de valoare și sîntem 
siguri că ele pot aborda cu succes 
aceste probleme, făurind opere care 
să rămbiă în patrimoniul culturii 
tării noastre.

Sînt însă de rezolvat și unele 
probleme care nu depind întru totul 
ca dv. ca, de exemplu, organizarea

mai bună a editării operelor lifefare, 
organizarea одет manifestări de artă 
în domeniul picturii, aețilptufii, mu
zicii, teatrului și cinematografiei. 
Soluționarea corespunzătoare a unor 
asemenea probleme va contribui de
sigur la stimularea creației.

In încheiere, primul secretar al 
C.C. al P.M.R. a spus: Dorim ca, 
împreună «u dv., să găsim formele 
cele mai potrivite pentru rezolvarea 
acestor probleme și s| asigurăm1 
participarea și mai intensă a oame
nilor de literatură și artă la întrea
ga activitate desfășurată de poporul 
român pentru construcția vieții noi, 
șociaijate

Comitetul Central își exprimă con
vingerea că scriitorii, artiștii plastici, 
munziclenll, arhitecții, actorii și re
gizorii nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a făuri și pe viitor opere va
loroase care să îmbogățească tezau- 
rid cultural al poporului nostru, că 
vor participa și mai activ, împreună 
cu întregul popor, la făurirea Ro
mâniei socialiste.

Au luat apoi cuvîntul Demuștene 
Botez, președintele Uniunii scriitori
lor, acad. Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, Ion Du
mitrescu, președintele Uniyflij com
pozitorilor, Constantin Baraschi, ar
tist al poporului, acad. George O- 
prescu, directorul Institutului de is
toria artei al Academiei R.P.R.. Eu
gen Barbu, redactor-șef a] revistei 
„Luceafărul". Spire Ciuntită, secre
tar al Uniunii artiștilor plaștipi, 
Niki Atanasiu, artist al puporplui, 
prim-secretar al Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, Sică Alexandrescu, artist 
a! poporului Horia Lovinescu, doc
torul Teatrului „C. J. Noțfarș", șl 
Aurel Baranga, redactor-șef adjunct 
al revistei „Viața Românească".

Dtnd glas glodurilor și sentimen
telor tuturor oamenilor de artă și 
cultură, vorbitorii au arătat îrj cu
vinte emoționante reaunoștința față 
de conducerea partidului și ștaifului 
pentru grija deosebită pe care o a- 
cor-dă culturii și arfei, slujitorilor ei. 
Exprimîndu-și satisfacția și bucuria 
prilejuită de Intîlnirea și schimbul 
de păreri cu conducătorii de partid 
și de stat, ei au relevai însemnăta
tea și utilitatea deosebită pe care o 
au asemenea întîlniri pentru oamenii 
de artă și pentru dezvoltarea conti
nuă a literaturii, dramaturgiei, mu
zicii, artei plastice, artei interpreta
tive și criticii din tara noastră. Vor
bitorii au subliniat că ideile expri
mate de primul secretar al C.C. al 
P.M.R. reprezintă un imbold pentru 
progresul neîncetat in activitatea li- 
ierar-artistică din țara noastră.

Pariicipanții la discuție au arătat 
că apropierea celui de-al IV-lea 
Congres ai P.M.R. — eveniment de 
uriașă însemnătate în viața partidu
lui și poporului nostru — reprezintă 
un puternic stimulent în activitatea 
creatorilor pentru abordarea în ope
rele lor а marilor teme ale construc
ției socialismului. Ei și-au manifestat 
adeziunea deplină la aprecierea că 
izvorul principal de inspirație care 
poate genera opere durabile, valoroa
se, este munca eroică, creatoare a 
poporului nostru condus de partid.

In cursul discuțiilor au fost fă
cute propuneri valoroase cu privire 
la îmbunătățirea continuă a activi
tății unor instituții artistice și a u- 
niunilor de creatori, a muncii edito
riale, a alcătuirii repertoriilor tea
trelor, a grijii pentru dramaturgia o- 
riginailă etc.

Oamenii de artă și cultură și-au 
exprimat hotărîrea de a dovedi prin 
creația lor, prin întreaga lor activi
tate, că sînt te înălțimea înaltului 
titlu de ajutoare de nădejde ale parti
dului în opera de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste a omu
lui nou. Vorbitorii au arătat că, 
ștrîns imiți In jurul partidului. își 
vor închina munca, talentul, creării 
de noi opere care să îmbogățească 
cultura patriei, vor participa cu en
tuziasm la lupta întregului popor 
pentru desăvârșirea construcției so
cialismul ui,

Conducătorii partidului și statului 
s-au întreținut apoi cordial cu oame
nii de cultură și artă prezenți ta ta- 
tflnire.

((inrwt din l-«)

februarie — [ueoeupșfea conducerii 
sectarului peri ir u crearea eundițiilor 
necesare realizării pianului la toți 
indicii, iu aprilie »*? medul in eare 
sînt îndeplinite prevederile M.T.O, De 
fiecare dată, comuniștii sectorului au 
stabilit masuri bine gindite m do 
meniul analizat, și eiiciența acestpr 
masuri, a muncii politico-@fganizata* 
rice desfășurate de organizația de 
baza este reflectată de cele 2 940 
tone de cărbune date pgsip plan în 
primele 4 luni ale acestui ад, de 
pășire la care, minerii sectarului au 
mai adăugat, pma ta 14 mai, încă 
491 tone plus îoo oui lei economii 
ia prețul de cost. Brigăzile con
duse de Polen loan, Molnar Bajasz 
și altele s-au aityat in primele rîn- 
duri ale întrecerii pentru obținerea 
acestor realizări.

Biroul organizației de bșză a ana
lizat recept, împreună cu eonduce- 
rea sectorului, posjbjljțățile de spori
re a producției de cărbune ji a 
stabilit ca există îneă rezerve im
portante care trebuie folosite.

Este adevărat, sectorul își depă
șește lună de Іада planul de pro
ducție, dar o parte din brigăzi ră- 
mîij în urmă- Ridicarea ta plan a 
acestor brigăzi va adăuga multe, șu
te de tone la depășirea planului de 
producție. Pe de altă parte, în anu
mite perioade, mai ales în primele 
decade ale lunilor, întregul sector 
rămîne sub plan, pentru ca spre 
efîrșitul lunii să urmeze asaltul...

Am discutat cu tovarășul Irina, se
cretarul organizației de bază, cu 
inginerul Stănescu, șeful sectorului, 
care sini cguzele. Răspunsurile date 
arătau eă biroul organizației de ba
ză, conducerea sectorului și-au în
dreptat în mod serios atenția spre 
aceste probleme, cătilînd căi eficiente 
de rezolvare a lor.

— Ritmicitatea, spunea tovarășul 
Irina, este una din principalele re 
zerve de sporire a realizărilor, de 
îmbunătățire a întregii activități a 
sectorului. Această ritmicitate o pu
tem obține asigurînd îndeplinirea zil
nică a planului ta flecare loc de 
muncă din subteran. Jată-ne deci, din 
nou în fața sarcinii de a sprijini bri
găzile rămase în urmă, și în aceâs 
tă privință vrem să vedem acum ce 
mai e de făcut...

Lucru curios, pe lista celor 3-4 bri
găzi djn sector rămase în urmă am 
reîntîlnit pe cea condusă de briga
dierul Hegedus DănHă, brigadă pe 
care o știam cindva în primele jîn- 
duri ale întrecerii. Ce s-a întîmplat ?

Dacă se ține seama de posturile 
prestate, brigada lui E’egedus reali
zează o productivitate mai mare de 
cît cea planificată- In ianuarie, în 
abatajul brigăzii »-au prestat cu 195 
posturi mai puțin deeît era planifi
cat, în februarie — eu 4B2, în mar
tie eu 221, iar în aprilie —- cu 157. 
in toate aceste luni brigada a ră
mas în urmă. Dacă aceste posturi

FETE DIFERITE
FAȚADA : cu

rată. bine îngriji
tă, cu vitrine stră
lucitoare și fru
mos aranjate — 
înfățișînd un as
pect plăcut oum- 
pârătofijor I

JN SPATE; de
zordine, murdărie, 
lăzi și alte am
balaje aruncate la 
întîmplare (vezi 
clișeul), fără un 
pic de interes 
pentru buna gos
podărire 1

„•Așa arate cete 
două fețe ale ma
gazinului alimen
tar nr. 15 din 
cartierul „Car- 
pați“-Petroșani. Ce 
părere au gestio
narii Neatnta Ioan 
și Verbinschi Iri
na ? Nu as fi bine 
c« azntodoua fețele 

ar u test pfgațate, brigada și-ar й 
realizat planul, Acetași lucru s-a în- 
tîmplat in lunile martie si aprilie cu 
brigada lui Asmarandei Augustin, cu 
altele diti sector.

tată deci u problema a carși re
zolvare trebuie sa preocupe îndea 
pjOape conducerea aggțerului; plasa
rea ta nivelul planului a fiecărui 
loc de muncă.

Merita atenție și ад alt aspșqt din 
sector: anumiți muncitori obțin cu 
multa ușurință de la medici scutiri 
medicale. Aceasta tocmai în preajma 
Zilelor <le plată. Procedîndu-se cu 
toată atenția, este necesar să se ia 
poziție hotărită atîț împotriva ace
lora eare caută să-și sporesacă nu- 
niăwl zilelor de repaus pe seama 
scutirilor medicale, cît și împotriva 
geelora care le acorda fără simțul 
răspunderii.

Sînt, de asemenea, cazuri de ab
sențe nemolivate de la lucru, a că
ror combatere nu trebuie neglijată 
pe motiv că sînt puține la număr. 
Organizația de bază, comuniștii tre
buie să militeze pentru ca njei un 
miner sau muncitor șă nu lipsească 
uemotivat. Cei eare fac absențe fle- 
mativate, cum sînț Ciupueâ Constan
tini, Cotoi Iosif, Dragau Ioan să fie 
trași la răspundere și. ajutați sg șe 
încadreze în disciplina muncii, întă
rirea disciplinei in producție, folosi
rea din plin a timpului programului 
de lucru va contribui nemijlocit la 
asigurarea ritmicității producției.

Sub îndrumarea biroului organiza
ției de bază, conducerea sectorului 
a luat o serie de măsuri menite șă 
vină în sprijinul realizării planului la 
fiecare loc de muncă. De fiecare bri
gadă răspunde eîte un tehnician. A- 
proviztonarea cu vagonefe-și materia
le ș-a îmbunătățit. Pregătirile se 
susțin în întregime în fier, pentru a 
se micșora volumul lucrărilor de în
treținere. S-a lpat măsura ca și în 
perioada de început de lună, cînd 
cadrele tehnice sînt reținute mai mult 
în birouri pentru închiderea anumi
tor situații, asistența tehnică să fie 
substanțial îmbunătățită.

Cuvîntul hotărîtor îl au însă, așa 
cum spunea secretarul organizației 
de bgză, oameniii mobilizați de co
muniști. In această privință. ue 
exemplu e edificator. Biroul organi
zației de bază a discutat cu comu
niștii din brigada lui Hegedus Dă- 
nilă despre necesitatea îndeplinirii nu 
numai a normelor — ca pînă acum 
—ci a planului abatajului. Membrilor 
de partid li s-a cerut să îndemne 
oamenii cu cuvîntul și cu fapta. Ș’ 
iată că, după 4 luni de neîndepli- 
nire a planului, ortacii lui Hegedus 
au dat, în cursul lunii mai, reai 
bine de 100 tone de cărbune pes
te plan. Este un succes, și în ace
lași timp un îndemn pentru cele
lalte brigăzi în vederea realizării rit- 

Tnlce a planului, pentru întregul eo- 
leetiv al sectorului de a-șț spori rea
lizările în întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al P.M.R.

magazinul at lor să arate Ia fel de plăcut?
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Ședința Consiliului de Securitate 
consacrată situației 
din Republica Dominicană

ІЕОІИП CMlJlfl [.I.E.R 
РЕНШО STANDARDIZARE

Evoluția evenimentelor 
din Bolivia

NEW YORK 20 (Agerpres).
fn ședința de miercuri a Consi

liului de Securitate, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a prezen- 
tat un raport întocmit pe baza in
formațiilor primite de la reprezen
tantul său personal în Republica 
Dominicană, Antonio Mavobre. 
portul apreciază că situația 
Domingo este „extrem de 
cele două grupări militare 
să ajungă la o înțelegere 
rea încetării focului. Junta 
lului Barerras continuă să 
trupele de sub comanda lui Caama- 

Acesta a declarat trimisului spe- 
al lui U Thant că Statele U- 
„acordă sprijin logistic și mili- 
forțelor generalului Imbert".

menționat că nu acceptă 
de tratative nici cu re- 
о.N.U., nici cu cei ai

Ra
ia Santo 
gravă", 
refuzînd 

în vede 
genera 

provoace

a criticat din nou atitudifșa 
față de Republica DoBptojâ^. 
a dezaprobat cererea adres^ft 
de U Thant ca aceasta s8 
bunele sale oficii pentru res-.

BERL1N 20 (Agerpres). 
La Berlin a avut loc ședința 

df.na’ă a Comisiei permanente C.A.E.R. 
gentrij standardizare. Au luat parte 

R. P. Bulgaria. R. S. 
R. D. Germană, R. P.
P. Polonă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. 
adoptat o serie de

■ delegații din 
Cehoslovacă, 
Mongolă, 
mână, R.

or-

Ro-

re- 
do- 
de

au

no. 
cial 
nite
tar
Caamane a 
nici «n fel 
prezen fanții

O.S.A., atîta timp cit trupele ame
ricane continuă să intervină în dis
puta dintre cele două părți.

Reprezentantul U.R.S.S., N. Fedo- 
renco, 
S.U.A. 
nă. El 
S.U.A. 
acorde
pectarea hotărîrii Consiliului de în
cetare a focului. Reprezentantul 
U.R.S.S. a subliniat că sarcina Con
siliului de Securitate este de a in
terveni în mod eficace pentru a pune 
capăt agresiunii și ocupării terito
riului dominican de către 
tare străine.

Președintele Consiliului, 
mani (Malayezia). s-a 
pentru încheierea urgentă 
cord privind încetarea acțiunilor mi
litare la Santo Domingo.

forte frnlî-

R. Ra- 
pronunțat 

a unui a-

R. 
P.
a

de standardizare în
meniul industriei constructoare 
mașini, siderurgiei, construcțiilor și 
industriei ușoare. Au fost examinate 
rapoartele privind rezultatele activi
tății Comisiei și Institutului C.A.E.R. 
pentru standardizare pe anul 1964 
S-au analizat de asemenea, unele 
probleme legate de îmbunătățirea, 
în continuare, a activității Comisiei.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de prietenie.

I

LA PAZ 20 (Agerpres)
Greva generală din Bolivia s-a 

extins miercuri după ce muncitorii 
din industria petrolieră și salariații 
din bănci au încetat lucrul în semn 
de protest împotriva expulzării din 
țară a fostului vicepreședinte Juan 
Lechin. Reprezentanți sindicali
anunțat că se așteaptă să aibă loc 
greve de simpatie de 24 de ore ale 
studenților și elevilor, precum și' în 
alte sectoare economice. După 
anunță agenția Reuter grava la 
re participă minerii, muncitorii 
dustrali. tipografii și salariații 
alte sectoare a paralizat în cea 
mare parte activitatea în țară,
purtător de cuvînt al juntei militare,

cum
ca- 
in- 
din 
mai
Un

condusă de generalul Rene Barrien
tos, a declarat că greva este ilegală 
și a anunțat că guvernul este hotă
rît să ia noi măsuri pentru înăspri
rea stării de asediu, declarate marți.

In capitala țării, La Paz. reprezen- 
lanți sindicali au declarat că stația 
de radio a muncitorilor a fost închi
să din ordinul autorităților. Ei au 
adăugat că Adrian Arce, unul din 
liderii sindicali bolivieni, a fost gă
sit ucis miercuri dimineața. S-a a- 
nunțat că aproximativ 60 de per
soane au fost arestate, iar uzinele 
se află sub paze poliției. In regiu
nile muntoase situate la sud-est de 
capitală, însă, minerii au 
controlul asupra majorității

preluat 
minelor.

■i

LUPTELE DIN CONGO

Teritoriul H. D. Vietnam
din nou bombardat

HANOI 20 (Agerpres).
La 19 mai forțe aeriene america

ne au atacat în mai multe rînduri 
teritoriul R. D. Vietnam, bombardînd 
și mitraliind localități din regiunile 
Quang Binh, Thanh Hoa și Nghe 
An, precum și insulele Con Co, Hon 
Mat și Hon Ngu.

Șeful misiunii de legătură a Ina? 
fului comandament al Armatei popu
lare vietnameze a adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam un protest e- 
nergic împotriva repetatelor acțiuni 
.agreșive ale S.U.A.

LEOPOLDVILLE 20. (Agerpres).
In localitatea Kasongo. din pro

vincia congoleză Kivu, au avut loc 
noi ciocniri între forțele răsculate și 
trupele guvernamentale. Surse mili
tare din. capitala Congoului au de
clarat că în cursul luptelor au fost 
scoși din luptă 22 de militari ai tru
pelor guvernamentale.

Columbia

Noi ciocniri între studenți
și polifie

Die Wellwoche" 
alianței atlantice

BERNA 20 (Agerpres).
Săptămînalul elvețian „I 

woehe" publică un articol 
„Starea Alianței Atlantice", 
se spune Că „de la ultima 
din Decembrie 1964, starea 
АЫantice s-a ’ înrăutățit
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In Anglia ia amploare mișcarea 
pentru încetarea războiului în Vietnam
LONDRA 20 (Agerpres).
In Anglia ia o amploare tot mai 

mare mișcarea pentru încetarea răz
boiului în Vietnam, a declarat la o 
conferință de presă lordul laburist 
F. Brockway — președintele Consi
liului britanic pentru pace în Viet
nam.

Scopul consiliului, a subliniat lor
dul Brockway, este de a lupta nu 
numai pentru a se pune capăt asa
sinatelor și distrugerilor în Vietnam

despre starea

orașul columbian Medellin a 
loc miercuri o nouă ciocnire 
studenții universității locale, 

se află în grevă, și poliție, Stu-

ceștia au făcut cunoscută 'întărirea 
tor de a continua greva pmă ce le 
vor fi satisfăcute revendicările.

TOKIO

.Die Welt- 
despre 

în care 
sesiune 
alianței 

rapid... In 
momentul de față alianța a atins un 
asemenea grad de fragilitate încît 
toți pafticipanții consideră că este 
mai bine să treacă sub tăcere nu-

probleme nesoluționate, 
pînă după alegerile din 
occidentală".

că „guvernul francez a 
să se întrevadă că ar 
mai vadă pe teritoriul 
cartierul general al 

„Lu-
BOGOTA. 20 (Agerpres).
In

avut 
între 
care
denții au hotărît să nu mai frecven
teze cursurile în sprijinul cererilor 
de demitere a rectorului Universită
ții, Ignacio Velez Escobar, care a 
sprijinit săptămîna trecută acțiunile 
represive ale poliției împotriva tine
rilor participant ia o demonstrație 
antiguvernamentală. In cursul ace
lei ciocniri, 70 de studenți și 15. po
lițiști au fost răniți. !

Ministrul columbian al educației,, 

Petro Gomez, a avut o întrevedere 

cu o delegație a studenților, dar a-

Prelungirea actualei sesiuni 
parlamentare

TOK1O 20 (Agerpres).
In ciuda protestelor opoziției, 

putații partidului liber-democrat. 
guvernământ, au 
mod unilateral 
pînă la , 1 iunie 
parlamentare.

Motivul prelungirii sesiunii 
stituie intenția de a obține 
rea proiectului de lege privitor ia

de- 
de 
învotat miercuri 

pentru prelungirea 
a actualei sesiuni

îl con- 
aproba-

piata unor compensații suplimentare 
pentru pămîntul expropiat de la mo
șieri cu prilejul reformei agrare, în
făptuită în, primii ani de după răz
boi. In Cambra uua.oarâ. profitînd 
de majoritatea de tare dispune, par
tidul liberal-democrat a obținut a- 
doptarea acestui proiect ds lege

meroasele 
cel puțin 
Germania

Semnalînd
lăsat recent 
dori să nu 
țării sale 
N.A.T.O.", articolul subliniază :
crul cel mai important este însă că 
alianța Atlantică a rămas limitată 
în esență la sfera militar-politică. 
Toate încercările de a o transforma 
într-un organ de coordonare a unor 
sarcini politice și economice în afara 
slerei Alianței au eșuat: N.A.T.O. s-a 
putut menține la suprafață doar ca 
o alianță militară".

După ce menționează că în pre
zent alianța Atlantică „a atins ni
velul ei cel mai scăzut". în articol 
se arată 'că refuzul pe care îl întâm
pină Statele Unite atunci cînd soli
cită sprijin din partea aliaților se 
datorește faptului că „americanii au 
omis aproape întotdeauna să se con
sulte cu aliații lor înaintea unor' e- 
venimente importante".
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C I t e v a л
r 1

Catastrofă aeriană 
în apropiere de Cairo

de
ae-

noaptea, în apropiere 
produs o catastrofă 
avion pakistanez de tipu! 
care trebuia să aterizeze

CAIRO 20 (Agerpres).
Miercuri

Cairo s-a 
riană. Un
„Boeing",
pe aeroportul internațional din Cai
ro, s-a prăbușit la circa 19 km de 
acesta îndată după contactul luat 
prin radio cu aeroportul. Avionul

transporta printre aiți pasageri o 
delegație de 26 de ziariști pakista
nezi invitați la acest zbor de inau
gurare a liniei de transport Caraci- 
Caiiro. Echipele de salvare au ple
cat imediat la locul catastrofei. Sur
se oficiale au anunțat că în acest 
tragic accident au pierit 121 de per
soane, iar șase sînt grav rănite.

NEW YORK. Un purtător de cu- 
vint al O.N.U. a anunțat că mem
brii Comitetului special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la acor
darea independenței țarilor și po
poarelor coloniale urmează să so
sească- slmbătă la Londra, de unde 
imediat vor plec'a in Africa.

răsăritean al N.A.T.O. din Atlantic, 
a declarat la 19 mai că 5 țări mem
bre ale 
Franța, 
cipă la 
rine în 
cului.

N.A.T.O. (S.U.A., Anglia, 
Canada și .Olanda) parti- 
manevrele flotei de subma- 
partea nordică a Atlanți-

PARIS. Consiliile municipale ale 
orașelor Montreuil și Drancy au a- 
cordat cosmonautei Valentina Ni
kolaeva Tereșkova titlul Me cetă- 
țeană de onoare și medalii come
morative.

BUENOS AIRES. Aproximativ 
2 000 de angajați ai Ministerului 
Sănătății din Argentina au ocupat 
clteva instituții din capitală în 
semn de solidaritate cu tovarășii 
lor ccmcediați pentru că au partici
pat la greve, cerînd reprimirea la 
lucru a celor concediați.

Cutremure de pămînt în America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager

pres).
Mai multe stații seismice din A- 

merica Centrală au înregistrat mier
curi noaptea mai multe cutremure 
de pămînt. Unul dintre cefe mai pu
ternice se pare că a avut epicentrul 
la 1 300 km sud-est de Ciudad de

Mexico, într-o regiune situată pro
babil în Republica Salvador. O altă 
mișcare seismică de gradul șapte pe 
scara Richter, se crede că a avut 
epicentrul situat undeva în Pacific, 
la o distanță de 10 500 km de ca
pitala Mexicului.

BONN. Agenția France Presse 
transmite că Republica Arabă Unită 
și-a anutat participarea la Festiva
lul internațional al filmului din 
Berlinul occidental, care va avea 
loc intre 25 iunie și 6 iulie 1965.

LONDRA. Amiralul Charles Mad
den, comandantul șef al sectorului

r~

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii ar. 56. Tel. toterorbau 822, «utornat 269.

COPENHAGA. Guvernul danez a 
anunțat că primul ministru, Jens 
Otto Krag, va face în Zilele de 9 
și 10 iunie o vizită oficială la Bonn, 
la invitația cancelarului Erhard.

LONDRA. Camera Comunelor din 
Anglia a creat un comitet special

$

ci și pentru a nu permite ca acest 
conflict 
regiuni

El a 
siliului 
jinul unor partide politice, organi
zații, universități și diferite asocia
ții ale partizanilor păcii. Aproxima
tiv 110 membri ai Parlamentolui 
desfășoară o campanie activă pentru 
reglementarea conflictului in Viet
nam, cerînd guvernului laburist ca 
acesta să ia o inițiativă de pace.

Lordul Brockway a făcut cunoscut 
că la 30 iunie va fi remisă în Parla
ment o petiție prin care se cere ca 
guvernul englez să caute să obțină 
restabilirea păcii în Vietnam pe baza 
acordurilor de le Geneva din anul 
1954.

să se extindă asupra altor 
ale Asiei și întregii lumi, 
subliniat că activitatea con- 

se bucură în prezent de spri-

CAIRO 20 (Agerpres).
Numeroși soldați britanici au fost 

scoși din luptă în cursul atacurilor 
întreprinse în ultimele două r*e de 
patrioții din Arabia de sud, în sul
tanatele din regiunea muntoasă, se 
spune într-un comunicat al patrioți1 
lor difuzat la Cairo.

Pe de altă parte, din aceeași sur
să s-a aflat că mai bine de 500 de 
soldați din așa-zisa armată federală 
și-au prezentat demisia, cerînd să se 
reîntoarcă imediat în localitățile ior 
de baștină, 
rat deschis 
care luptă 
țională din

-X

Mulți dintre ei au deda- 
că sprijină cauza pentru 
forțele de. eliberare na- 
Arabia de sud.

n d ii r i
care a fost însărcinat să studieze 
posibilitatea televizării dezbaterilor 
parlamentare. Pînă în prezent, aceste 
dezbateri nu erau televizate, cu ex
cepția unor
cum ar fi. discursul tronului, 
inaugurează sau închide 
parlamentară.

evenimente deosebite 
care 

sesiunea

PRETORIA. Majoritatea 
ior ia Congresul anual al 
ției cetățenești" din Trankei au vor
bit despre situația grea a populației 
africane din această rezervație. El 
au arătat că lipsa alimentelor este 
atît de mare încît populația este pur 
și simplu amenințată de moarte prin 
inaniție.

«

delegați 
„Asocia

TULA. Planorul teleghidat cu 
deschiderea planurilor de aproxima
tiv. 3 m, construit de sportivul Ni
kolai Malikov din Tula, a atins 
înălțimea de 810 m, realizind astfel 
un nou record mondial (vechiul re
cord mondial a fost de 207 m).
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