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înainte de termen
De curînd, la mina Vulcan a fost 

terminată schimbarea axului de la 
mașina de extracție a puțului nr. 
10. Acest puț deservește partea 
estică a minei Vulcan. Pînă la e- 
fectuarea acestei lucrări se putea 
face cuplarea numai la unul din 
cele 14 orizonturi — cel de la cota 
480. Lucrarea a început în urmă 
cu 9 lună și prezintă o deosebită 
imn' irtanță pentru mina Vulcan; 
prift1 repunerea în funcție a puțu
lui nr. 10 se descongestionează 
transportul cărbunelui și sterilului 
de la puțul nr. 11 și puțul orb Ples- 
nitoarea. In prezent cuplarea se 
poate face la puțul 10 la toate cele 
14 orizonturi.

La instalarea noului ax a lucrat 
echipa de lăcătuși condusă de Pe- 
truț Cornel. Echipa de electricieni 
avînd în frunte pe Neagu Nicolae 
a efectuat reparația capitală a 
motorului electric. Ambele echipe 
și-au dat aportul la terminarea lu
crării cu 5 zile înainte de terme
nul planificat.
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Consiliu! de Stat al Republicii 
Populare Romîne

DECRET
pentru conferirea Titlului de „Erou al Muncii 
Socialiste din Republica Populară Romînă" 

tovarășului Alexandru Drăghici
Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească șî merite 

deosebite în făurirea și consolidar ea statului democrat popular, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la naștere.

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

strungari de la U.R.U.M.P. Ridi- 
cîndu-și în continuu calificarea 
profesională, el reușește să-și în
deplinească în bune condițiuni sar
cinile de producție.

Tinerii petrileni la
Fier vechi oțelăriilor
In subteran, prin galerii și în 

canale, se găsesc multe 
fier lăsate în părăsire, 
din ele se pot refolosi, 
e bună pentru oțelării...
tru a fi valorificate, piesele tre
buie adunate. In urma unei ase
menea discuții în comitetul U.T.M. 
al minei Petrila s-a născut iniția
tiva ca tineretul din sectoarele 
exploatării să întreprindă cu re
gularitate acțiuni de muncă patrio
tică pentru adunarea și transpor- 
tarea la suprafață a pieselor 
fier aruncate prin galeriile 
subteran.

De cînd s-a născut această
țiativă au trecut mai multe luni, 
perioadă în care rar a trecut cite 
o duminică în care tinerii minei 
Petrila să nu întreprindă acțiuni 
de muncă patriotică pentru colec
tarea fierului vechi și aducerea a 
cestuia la suprafață. Bilanțul a- 
cestor acțiuni : 262 tone de fier
vechi expediate oțelarilor hune- 
doreni. Este rodul muncii neobo 
site a tinerilor brigadieri ai mun 
cii patriotice din sectoarele I, H 
IV și VII pentru adunarea de pe 
galerii a macazelor și a lugnelor 
degradate și a altor piese vechi

de fier vechi și 16 armături T.H. 
Tinerii sectorului II au obținut, 

de asemenea, rezultate frumoase 
în acțiunea de valorificare a fie
rului vechi din subteran.
acestui sector au 
producției peste 
răpite din lucrări 
țiune întreprinsă
mini în urmă, tinerii au răpit 230 
armături. S-a format o echipă de 
răpitori din care fac parte frații 
Ursache Dumitru și Ion, Avram 
Vaier, secretarul organizației U.T.M. 
Ciobanu Constantin, cu toții mi
neri, care au răpit armăturile din 
galeriile părăsite, pe care apoi 
le-au dus la garajul de pe ori
zontul XII, unde a fost amenajat 
un loc de depozitare.

Tot cu acest prilej, tinerii au 
adus la suprafață și o cantitate de 
63 tone de fier vechi.

Pentru merite deosebite

decretează

Art. unic.
Republica Populară Romînă" și 
tovarășului Alexandru Drăghict

Se conferă titlul de „Erou al 
me dalia de aur

*
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O nouă construcție

Muncii Socialiste din 
„Secera și Ciocanul"

i
Consiliului de Stat,Președintele

Gheorghe Gheorghiu-Dej

★ ★

sec-
torului I, în 
Toma Vaier, 
tea Vasile și 
prafată odată

Din economiile aduse exploată
rii prin colectarea celor 262 tone 
de fier vechi, un fond de 20 la 
sută a fost virat în contul organi
zației U.T.M. Nu de mult comite- 
tu' regional U.T.M. a trimis, drept 
stimulent, diferite materiale spor
tive care s-au înmînat organiza
țiilor U.T.M. fruntașe în mobiliza
rea tinerilor la acțiunea de colec
tare a fierului vechi. Astfel, orga
nizației U.T.M. din sectorul II i 
s-a înmînat un echipament pentru 
o echipă de volei, iar organizația 
U.T.M. din sectorul IV a primit 
două garnituri de șah și un joc 
de rummy.

al Parti- 
vicepre- 
Miniștri

Armături 
redate producției

In ultima duminică, tinerii
frunte cu utemiștii
Baltă Aristică, Cos- 
alții au adus la su- 

cu cele peste 13 tone
-------- o

Alătupi de cei mai buni

cererea de primi- 
partidului a tova- 

Vasile.
vagoane Vîrzob

Deunăzi, adunarea generală a 
organizației de bază din cadrul 
reviziei de vagoane C.F.R. Petro
șani a discutat 
re în rîndurile 
rășului Vîrzob

Revizorul de
Vasile s-a situat în rîndul celor 
mai buni datorită hărniciei, price
perii și conștiinciozității de care 
dă dovadă în activitatea sa pro
fesională ca șef al unei echipe 
complexe de lăcătuși-revizie.

Asigurarea unei 
ranțe de circulație 
marfă revizuite în

depline sigu- 
a trenurilor de 
timpul cel mai

Complexul comercial de la Livezeni
Noua lucrare începută de con

structori pe șantierul Livezeni 
cuprinde un complex • unitar de 
10 magazine frumoase prin care 

va asigura o bună deservire 
locatarilor din acest cartier, 

care se vor des-
numără : cele de 

și produse lactate.
alimentară 

încălțăminte, țesă- 
librărie

se 
a
Printre unitățile 
chide aici se 
carne, lapte
pîine, iegumre-fructe, 
cu autoservire, 
turi-galanterie, tricotaje, 
papetărie, farmacie.

Sistemul constructiv cuprinde 
stîlpi și grinzi longitudinala mo
nolite, cu planșeu prefabricat, ner
vuri dese realizata din 
cu secțiunea în formă 
zate în pantă pentru 
scurgerile, ele dau 
realizării unor spații

închiderea spatiilor
spre exterior se realizează 
vitrine de tip expoziție — 
parapet — care dau impresia unei 
legături nemijlocite a magazinelor 
cu exteriorul. Spre curtea de ser
viciu este preconizată o rampă 
de descărcare. Zidăria exterioară

elemente 
de T. Așa- 

a realiza și 
posibilitatea 
variate, 
de vînzare 

prin 
fără

în această zonă urmează a se 2- 
xecuta din cărămidă eficientă ; 
sistemul constructiv — stîlpii și 
grinzile vor rămîne aparente.

Lumina și ventilația spre anexa 
este asigurată de o serie de 
restre da 80 cm. de-a lungul 
durilor, la o înălțime de 2,15 
In zona intrării 
serviciu vor fi 
reți din zidărie 
cm. grosime. D? 
na depozitului 
lada spre șoseaua națională 
prevede execuția unui zid 
corativ. 
se realizează 
tină de 2,50 
periferici.

Un atic de 
liniază 
același 
psntru 
noase 
Pentru 
prevăzuta finisaje obișnuite : par
doseli de ciment sclivisit și rotat 
(depozite) mozaic, tencuieli, pla
caj de faianță la anexele farma • 
ciei.

spre curtea 
executați doi 
de piatră de 
asemenea, 

alimentar,

execuția 
Pentru 

o < 
m.

80

protecția vitrine: 
cornișe — coper- 
din axul stîlpilor

cm înălțime sub- 
silueta construcției și în 
timp urmează a fi suport 
firmele și reclamele lumi- 
ce urmează a fi montate, 
anexele magazinelor aii fost

la
a

Și

scurt — iată una din sarcinile 
sale de producție pe care le duce 
la îndeplinire, contribuind astfel 
regularitatea de sută la sută 
circulației trenurilor.

Tovarășul Vîrzob Vasile are
sarcini obștești pe care le îndepli
nește cu aceeași conștiinciozitate 
și pe cele de producție.

In aceeași adunare generală 
fost pusă în discuție și cererea 
primire în rîndul candidaților 
partid a lăcătușului 
Gavrea.

Comuniștii de la revizia de va
goane au votat primirea tovară
șului Vîrzob Vasile în rîndul mem
brilor de partid, iar a lui Sînjor- 
jean Gavrea, în rîndul candidați- 
lor de partid.

ca

a 
de 
de 

Sînjorjean

IOAN DĂIAN 
revizor vagoane

Joi Ia amiază, Ia Palatul R. 
Romîne, a avut ioc solemnitatea 
înmînării Diplomei de „Erou al 
Muncii Socialiste din R. P. Romî
nă" șî a medaliei de aur „Secera 
și Ciocanul" iovarășului Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central 
dului Muncitoresc Romîn, 
ședințe al Consiliului de
al Republicii Populare Romîne, mi
nistrul 
activitatea 
rea muncitorească 
sebite în făurirea 
statului democrat 
lejul împlinirii a 
naștere.

La solemnitate 
varășii Gheorghe 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Petre 
Ceaușescu, Chivu 
dru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Gheor
ghe Gaston Marin, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

După citirea decretului de deco
rare, președintele Consiliului de 
Stat al R. P, Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a înmî
nat tovarășului Alexandru Drăghi
ci Diploma de „Erou al Muncii So
cialiste din 
dalia de aur

Tovarășul 
Dej a felicitat pe tovarășul Ale
xandru Drăghici în numele Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al partidului, în numele Consiliu-

afacerilor interne, pentru 
îndelungată în mișca- 

și merite deo- 
și consolidarea 

popular, cu pri- 
50 de ani de la

au luat parte to- 
Gheorghiu-Dej,

Borilă,
Stoica,

Dumitru
Leontin

Nicolae 
Alexan- 

Coliu, 
Sălăjan,

R.P. Romînă" și me- 
„Secera și Ciocanul". 
Gheorghe Gheorghiu- «

*
8

lui de Stat și al guvernului Re
publicii Populare Romine pentru 
inalta distincție acordată. Subliniind 
că aceasta este un semn al recu
noașterii și aprecierii de către 
partid a activității pe care a des- 
fășurat-o, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a urat tovarășului 
Alexandru Drăghici mulți ani de 
sănătate și noi succese in înfăp
tuirea sarcinilor încredințate de 
partid și de stat.

In cuvîntul său de răspuns, to
varășul Alexandru Drăghici a mul
țumit în mod deosebit conducerii 
partidului. Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Populare 
Romine pentru inalta distincție ce 
i-a fost acordată, pentru cuvintele 
calde spuse de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. „Ziua de azi 
— a spus vorbitorul — constituie 
pentru mine un stimulent ca pe 
viitor să muncesc mai bine alături 
de ceilalți tovarăși, pentru desă- 
vîrșirea construirii socialismului 
în scumpa noastră patrie, pentru 
bunăstarea poporului nostru".

Tovarășul Alexandru Drăghici a 
fost apoi felicitat și îmbrățișat de 
conducătorii de partid și de stat, 
precum și de ceilalți tovarăși pre- 
zenți.

(Agerpres)

Prin muncă 
voluntară

co*îndrumate de comuniști, 
lectivele de muncă din atelie
rele sectorului electromecanic al

înDouă <Fn micile balerine ale clubului din Petrila, la repetiții, 
sala special amenajată în acest scop. T
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acestea două importante lucrări: 
un atelier pentru sudori și o 
stafie de pompe pe malul Jiu
lui pentru aprovizionarea ex
ploatării cu apă industrială. 
Construcțiile ambelor lucrări 
și amenajările interioare 
fost executate prin muncă

J luntară. Tot prin muncă volun- J 
tară, muncitorii sectorului V 
electromecanic au executat zi
lele trecute un dispozitiv penttu 
reglarea releelor de la Întreru
pătoarele electrice 

Prin intermediul 
pozitiv, securitatea 
electrice de mină 
deiecfiunile pot ii 
nate din timp.

S-au evidenfiat I 
J (ia adusă Mihaly

cit
au

vo-
4

rai Karol, Făgaș 
alții.

de mină, 
acestui dis- 

motoarelor 
crește, iar 

preîntîmpi-
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Primele note, primele bucurii
Toamna bogată și-a levărsat 

cu dărnicie roadele în hambare. 
Copacii își leapădă frunzele ară
mii, rămînînd golași, iar gospo
darii vrednici se pregătesc de 
zor pentru iarnă. Și deși luna sep
tembrie nu mai are de stat cu 
noi decît cit ava zile, vremea se 
menține încă frumoasă, lăsînd loc 
la zeci de bucurii pentru cei 
mari și pentru cei mici. Zilele 
pline de soare ale acestei toam
ne sînt așadar prilej de bucurii 
și pentru copiii cu ghiozdane — 

școlarii, care de cîteva zile au 
pășit cu forțe proaspete într-un 
nou an de muncă și învățătură.

Voioși, cu uniforme curate și 
cravate purpurii, s-au reîntîlnit 
cu școala, cu tovarășii profesor: 
și învățători și elevii de la Școa
la da 8 ani nr. 2 din Lupeni. 
Gîte n-au avut a-și povesti des-

Incă din primele zile de școală, 
eleva lulia Parasehiva din clasa 
a .V-a A, de la Școala de 8 ani 
nr. 2" ieslea dovedește multă sîr- 
guință în însușirea materiilor ce 
se predau. De fiecare dală, ea se 
prezintă la orele de clasă cu te
mele îngrijite și ordonate.

IN CLIȘEU: Eleva lulia Paras- 
chiva la o oră de curs.

pre minunata vacanță d? vară. 
Acum însă, traaba și-a reluat 
cursul ei normal. Fiecare elev a 
trecut la clasa lui, la banca lui. 
Perioada da „acomodt'r?" s-a ter
minat. Iri catalog au început să 
apară primele note — primele bu
curii.

...Era între două ore de curs. 
Curtea mare a școlii fremăta de 
rîsetele voioase ale copiilor. Cîți- 
va dintre cei mai mari s-au re- 
pez:t să dea ajutor la căratul 
lemnelor. Gospodarii de aici pre
gătesc de pe acum căldura pen
tru la iarnă.

„Bobocii" — cei din clasa în- 
tîia — se prinseseră de mîini și 
formaseră un cerc mare. Cîntau 
veseli ș: băteau din palme. în
vățau un joc nou. Intr-un colț, 
mai mulți elevi discutau aprins. 
Erau din clasa a 11-a B care lua
seră primele note din acest an 
școlar și, spre satisfacția lor, pri
mele note erau de 10 și 1; pri
miseră la o materie pretențioasă 
— la aritmetică. Bucuria lor era 
deci justificată. Dar să vedem și 
cine erau acești elevi sîrguincioși 
care au înțeles că trebuie să 
învețe bine încă de la începutul 
anului școlar, să ascult 3 sfaturile 
părinților și ale tovarășilor învă
țători. Jurcan Petrică, Crijela Ga
briela, Sibișan Tiberiu, Pop Gheor- 
ghe, Bolet Mariana, Duban An- 
toniu sînt numai cîțiva dintre ei. 
Sînt fii de muncitori din Lupeni, 
sînt copii buni cu care părinții 
lor se mîndresc. De altfal, primii 
trei elevi sînt în ordine premianții 
clasei de anul trecut. Ei sînt' ho- 
tărîți să se comports la fel de 
bine și anul acesta, îneît să se 
bucure la finele anului de ace
leași satisfacții.

Pauza a trecut pe neașteptate. 
Soneria de la intrare a țîrîit pre
lung. A chemat elevii la clasă, 
începea o nouă oră de Gurs. La 
primele note aveau să se adauge 
altele și altele la fel de bune. Și 
fiecare notă bună înseamnă, o 
nouă bucurie atît pentru cel care 
a primit-o, cît și pentru cel care 
a dat'-o, înseamnă un nou succes 
în activitatea de zi cu zi a școlii.

zile călduroase, a 
Toamria a poposii 

meleagurile Văii

I,

i

I

l

I

D. GHIONEA

Vara, cu 
luat siîrșit. 
din nou pe 
Jiului anunțindu-și sosirea prin-
tr-un vîntuleț strecurat hoțește 
printre frunzele galben-ruginii. 
Și ca in fiecare an, de cîtva timp 
încoace și de această, dată toamna 
a intilnit în cale copii bine im- 
brăcați cu ghiozdane la spate 
sau cu servietele sub braț ieșind 
voioși din blocuri sau case fru
moase, îndrept indii-se cu pași

***•«•••••••••••••••••••*
Mîndrie 

îndreptățită
•»♦•••••••••••••••«••••••
grăbiți spre școală. Aceeași at
mosferă a întîlnit-o și la Iscroni, 
în apropierea școlii. Printre ze
cile de copii care se îndreptau 
în acea dimineață spre școală se 
afla și o tată care s-a oprit în
delung in fața școlii din Iscroni. 
E o
mele
cut : 
citea 
de rău. In școala aceasta a des-

} lușit doar pentru prima oară t
x nele slovelor. Acum e însă ele- 
( vă in clasa a VHI-a la școala
> medie. Aceleași sentimente s-au
> citit și pe fețele elevilor Sicoe 
$ Sorin, Pașa Stela, Vulc Ana șl 
j Ceilalți 50 de elevi ce au învățat
> aici. E
} cut 7
S muncă
> de rău
? clipe. Bucuria că învață în școli 
ț noi avind noi colegi
< mai mare. Sălile noi
< se ale Școlii medii
( l-a așteptat cu
' Bucuroasă e și
> pe meleagurile
> ciobani, azi un
r a putut vedea
( In curînd însă,
< vor mai adăuga și altele pentru 
s că fața Iscroniului, asemenea fe-
> ței întregii Văi a Jiului, este 
S într-o continuă transformare, de-
> vine tot mai frumoasă.

veche cunoștință : Vil
ei la școală e bine cunos- 
Șerban M.aria. Pe față i se 
un sentiment de părere

I>
!
ș

>%

)

l ies- < 
tai- J

și normal. Aici au petre- 
ani
Și
nu

de școală. 7 ani de 
bucurii. Dar părerea 
a existat de cit cîteva

a fost mult 
și luminoa- 
din Vulcan 
ospitalitate.multă

toamna. Poposind 
vechiului sat de 
sat al minerilor, 
multe realizări.

acestora li se

T1TU CORNEA 
învățător — Școala de 8 ani

Iscroni

)

Alături de alte forme ale mun cil educative în școli, vizitele ia
întreprinderile și instituțiile din împrejurimi constituie un mijloc efica
ce de a-i face pe elevi să prețuiască munca, să o îndrăgească. Cu
ocazia acestor vizite, elevii poartă discuții cu muncitorii, maiștrii și 
inginerii care le împărtășesc bucuroși din roadele muncii lor, din fru
musețea meseriei. O asemenea vizită au efectuat zilele trecute la
U.R.U.M.P. elevii Școlii medii din Petroșani.

IN CLIȘEU : Un grup de elevi din clasa a IX-a de la Școala medie 
din Petroșani, în vizită la secția mecanică a U.R.U.M.P.

-------- o--------
însemnări de la școala de 8 ani nr. 2 

din Petroșani
Elevii de la școala de 8 ani 

nr. 2 din Petroșani au avut la în
căperea noului an școlar o marc 
bucurie. Ei au primit, prin griji 
partidului, o școală nouă cu 8 
săli de clasă încăpătoare și lumi
noase. Aceasta va îngădui ca în 
anul școlar în curs, procesul ins
tructiv educativ să s; desfășoare 
la un nivel corespunzător cerin
țelor. Tot în scopul desfășurării 
în condiții cît mai bune a anu
lui școlar, pentru elevii acestei 
școli se mai construiesc încă do
uă săli de clasă. Lucrările sînt 
deja avansate. Potrivit angaja
mentului luat de constructori, în
tr-un viitor apropiat și aceste săli 
vor fi terminats și puse la dis
poziția școlii.

☆

La scurt timp dupîf ce noua 
clădire a școlii a fost dată în fo
losință a sosit și mobilierul. Pen
tru așezarea băncilor și amenaja
rea claselor s-a solicitat ajutorul 
comitetului de părinți. Ca și cu

alte ocazii, și de această dată 
mai mulți părinți ai elevilor s-au 
oferit să dea o mină de ajutor 
conducerii școlii în rezolvarsa a- 
cestor treburi gospodărești. Cu a- 
cest prilej s-au efectuat circa 200 de 
ore de muncă voluntară. Printre 
părinții care au fost cei mai ac
tivi pot fi amintiți Rusu loan 
Gyârgy Ioan, Kovacs Iosif, Dane 
I., precum și gospodinele Leo
nardo Maria, Romancici Maria si; 
altele. -4^

☆

încă înainte de începerea anu
lui școlar, la Școala de 8 ani nr. 
2 din localitate au sosit noi ma
teriale didactice. Așa de pildă, 
noul laborator al școlii a fost în
zestrat cu diverse aparate naca- 
sare la orele de fizică și chimie. 
S-a primit un barometru cu 
mercur, un electroscop, o trusă 
de chimie precum și hărți și alte 
materiale care vor contribui la 
îmbunătățirea calității predării.

M. C.

Unele probleme ale muncii dirigintelui
Problema orelor de dirigenție 

preocupă în mod deosebit și deo
potrivă atît conducerea unei școli 
cît și pe diriginții acestora. Este 
o problemă de rezolvarea căreia 
depinde în mare măsură bunul 
mers al procesului instructiv-edu- 
cativ în fiecare clasă și în întrea
ga școală. De felul în care diri
gintele își organizează munca încă 
din primele săptămîni și zile ale 
anului școlar, depind rezultatele 
ee se vor obține la învățătură. Și 
ca în orice domeniu și aici suc
cesul e determinat de o bună 
planificare.

Asupra planificării muncii diri
gintelui se discută mult la fiecare 
început de an școlar. Fiecare 
„caută" subiecte, teme de discu
tat cu el avii în orele de di- 
rigenție. Mulți se orientează foar
te bine. Dar sînt și alții pe care 
îi poți auzi adresîndu-se colegi
lor : „Dă-mi și mie o temă de di
rigenție" sau „Tu ce ai mai pus 
la diriganție să pun și eu". Alți 
tovarăși, mai puțini la număr, iau 
un calendar, îl studiază puțin și 
apoi pe baza lui își fixează toate 
orele da diriganție. Cei care se o- 
rientează astfel pot ajunge la te
me de același gen. De exemplu: 
24 Ianuarie, 16 Februarie, 6 Mar
tie, 8 Martie, vorbind despre im
portanța acestor zile se organi

zează un singur tip de ore de di- 
rigenție și se neglijaază educația 
estetică, morală, sanitară etc. Se 
mai constată și unele cazuri (rare) 
cînd un diriginte nou numit pre- 
luînd clasa de la un coleg profe
sor, nu se folosește de colabora
rea acestuia, de observațiile lui în 
decursul anului precedent. Or, a- 
ceste observații pot fi foarte va
loroase. Orice diriginte conștient 
și care își iubește meseria de a- 
ducător, culege cît mai multe date 
despre elevii pe care îi are. Aces
te dale pot veni de la fostul diri
ginte, de la fostul învățător, de 
la organizația de tineret, de la pă
rinți. Toți sînt factori care, ocu- 
pîndu-se de educația copiilor re- 
mareă anumite trăsături de carac
ter, manifestări în muncă, în ac
tivități obștești etc. ale elevului, 
date pe baza cărora noul diriginte 
își poate fixa tematica orelor de 
dirigenție. Așa de exemplu, se con
stată că într-o clasă sînt multe 
elemente indisciplinate, sau multe 
slab pregătite et«„ atunci temati
ca oralor de dirigenție se va axa 
pe probleme ale disciplinei, sau 
ale îmbunătățirii situației la învă
țătură. Cu totul greșit este însă 
procedeul de a planifica o gamă 
întreagă de teme și fără concor
danță cu cunoștințele clasei res
pective. Este indicat ca la clasele 

mici, de exemplu, să se fixeze te
me care să contribuie la educația 
cetățenească a elevilor. Iată de 
pildă cum a fost concepută tema 
oralor da. dirigenție la clasa I-a 
experimentală de la școala noas
tră, tematică care poate foarte 
bine fi folosită și la clasa a V-a 
adoptată la nivelul clasei și ținînd 
seama de posibilitățile existente. 
Urmărind tema „Educația cetățe
nească", Popeseu Doina și-a fixat 
următoarele subiecte pentru a fl 
discutata în ora d? dirigenție: 
„Prelucrarea regulamentului șco
lar", „Datoria de a frecventa re
gulat școala și a nu întirzia de la 
ore", „Salutul", „Disciplina la 
ore", „Disciplina în pauze", „Dis
ciplina pe stradă", „Cum să ne 
comportăm la spectacole", „Cum 
să învățăm și sum să pregătim 
ghiozdanul", „Cum să ne ajutăm 
colegii", „Cum să ne ajutăm pă
rinții", „Să nu mințim". Alături de 
această temă anunțată ea a mai 
urmărit încă una : educația sani
tară. Astfel, fiecare temă de edu
cație cetățenească a fost dublată 
de cîte un subiect de educație sa
nitară prevăzută în instrucțiunile 
celor „5 minute de sontrol sani
tar". In acest fel, la aeeastă clasă, 
într-un an întreg au fost urmărite 
îndeaproape două teme mari. Bine
înțeles eă n-eu fost neglijate nici 

cele mai importante zile festive. 
De asemenea, pentru a forma de
prinderile propuse prin cele două 
teme, diriginta le-a urmărit nu 
numai prin orele de dirigenție a- 
fectate, ci și în afara lor, în timpul 
liber al elevilor. Odată consolida
te aceste deprinderi, în noul an 
dhlgintele își poate alege una sau 
două teme noi, însă tot legate de 
viața clasei și de sarcinile edu
cației comuniste.

In clasele mai mari, de exem
plu la clasa VII-a actuală pot fi 
amintite ca teme generale „orien
tarea profesională" și „noua ati
tudine fată de bunul obștesc". In 
anul școlar care va urma apoi 
pentru elasa VIII-a vom insista a- 
supra temei „orientarea profesio
nală" (fiind ultimul an din școala 
de 8 ani) și vom mai putea intro
duce o temă „Să fiu de folos pa
triei mele".

Lecțiile de dirigenție, oricare ar 
fi natura lor, dau rezultatele cele 
mai bune numai dacă nu negli
jăm să le însoțim de fiecare dată 
de material didactic: albume, 
hărți, literatură științifică și be
letristică, filme, expoziții, excursii 
etc. respectînd astfel principiul de 
bază al didacticii, principiul intui
ției care ajută în mod deosebit la 
formarea preocupărilor și deprin
derilor elevilor.

Foarte important însă în munca 
unui diriginte este cunoașterea 
particularităților individuale ale e

levilor clasei sale, precum și a 
condițiilor familiare de viață șl 
muncă. Intrucît educația indivi
dului se realizează prin colectiv, 
temele alese pentru orele de diri
genție trebuie să determine colec
tivul clasei să influențeze pozitiv 
asupra fiecărui individ indiscipli- 
nat, neglijent față de studiu etc. 
Si acest lucru nu trebuie uitat. In 
unele clase există cîte un elev 
„recalcitrant", „greu de corijat", 
dar poate în tematica orelor res. 
pective, dirigintele nu i-a acordat 
și lui cîteva ore care prin subiec
tele tratate să contribuie la în. 
dreptarea lui. Și aceasta pentru 
că acest elev e doar unul singur. 
Acesta e însă un mod greșit de a 
înțelege lucrurile, deoarece și el 
trebuia integrat în colectiv.

Am redat doar cîteva aspecte 
din constatările efectuate în mun
ca diriginților, și mai ales cele le
gate de începutul unui an de mun
că. Dacă dirigintele își va com
pleta planul de muncă cu vizite 
la orele colegilor ce predau la 
clasa sa, cu vizite la domiciliu și 
strînsa colaborare cu părinții, cu 
organizația de tineret, dacă va fi 
cît mai mult timp alături de e- 
levii săi în diferite activități pen
tru a-i cunoaște mai bine, contri
buția sa va putea fi mare și ele
vul, viitorul cetățean nu-1 va uita.

prof. FLORICA MUȘTEAN 
directoare — Școala de 8 ani nr. 1 

petroșani
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In preajma deschiderii noului an școlar 
a! invăfâmînlului de imrtid

poli- 
Și al

Și

de
a organelor și or- 

partid din Valea

propagandiștilor.

La 1 octombrie își încep activi
tatea cercurile și cursurile învă
țămîntului de partid. Deschiderea 
în bune condițiuni a noului an de 
învățămînt a constituit o preocu
pare de seamă 
ganizațiilor de 
Jiului.

Selecționarea
recrutai ea cursanților și organiza
rea cercurilor și cursurilor au stat 
în centrul 
surate de 
în vederea 
învățămînt. 
depuse, în 
ganizațiilor 
rezultate bune. S-a îmbunătățit 
compoziția propagandiștilor în ceea 
ce privește pregătirea profesio
nală și politică, a crescut numă
rul propagandiștilor cu studii me
dii și Superioare.

Peste 90 la sută 
membrilor de partid 
la sută din numărul 

4de partid 
vățămînt.

atenției muncii 
organizațiile de 
pregătirii noului 
Ca urmare a

marja majoritate a or- 
de partid, s-au obținut 

S-a

desfă- 
partid 
an de 

muncii

din totalul 
și peste 97 
candidațiior 

I au fost cuprinși în în- 
/ățămînt. De asemenea, peste 2500 
de tovarăși din activul fără de 
partid, din activul de bază al or
ganizațiilor U.T.M. au fost înca
drați în diferite forme de invăță- 
mînt de partid.

Față de antil 
cercurilor și cursurilor 
eu 124. A crescut 
mărul cercurilor de 
Statutului P.M.R., al

trecut, numărul 
a crescut 

îndeosebi 
studiere 

cursurilor

nu-
a

se-

Cabinet

propagandiști 
din aparatul 

din rîndul 
care au ab-

necesar să se revadă orga- 
cercurilor și cursurilor lu- 
măsuri acolo unde există 
pentru creșterea număru-

a se asigura însă de la 
anului de învățămînl 

cerută și o bună desfă- 
activității cercurilor, este

rale de partid, al cercurilor 
tice pentru mineri precum 
cercurilor de economie politică 
de economie concretă.

In organizarea învățămîntului
partid a existat o orientare justă, 
măsurile luate de organizațiile de 
partid au făcut ca pregătirile în 
vederea începerii cursurilor să fie 
in cea mai mare parte terminate.

Pentru 
începutul 
calitatea 
șurare a
necesar să se ia încă unele mă
suri. De cînd s-au început cursu
rile de pregătire a propagandiști
lor, comitetele de partid de la mi
na Aninoasa, U.R.U.M.P., C.F.R..
Î.C.T. Paroșeni, mina Uricani s-au 
preocupat de mobilizarea propa
gandiștilor reușind ca aproape to
talitatea acestora să participe la 
pregătire. Slab s-au preocupat însă 
de pregătirea propagandiștilor co
mitetele 
Vulcan, 
precum 
de bază
Petroșani.

Unii propagandiști au dovedit 
slab interes față de pregătirea
personală, ceea ce impune o ana
liză temeinică și înlocuirea ace
lora care sînt necorespunzători cu 
tovarăși bina pregătiți, cu simț de 

răspundere 
credințate.

în 
Să 
ce 

în-
de partid de la minele 
Lupeni, preparația Petrila, 
și birourile organizațiilor 
de la I.R.T.A., I.L.L. din

un 
lor

față de sarcinile în-
In mod deosebit să fie

e
de protecție a muncii

complexul
— cabi-

Recent a sosit la
C.F.R. Pîtroșani vagonul 
net de protecție a muncii al Di
recției generals C.F.R.

Dotat cu fotomontaje instruc
tiv; de protecție a muncii i 
prototipuri de inovații pentru 
rar sa 
feriști, 
nește

In cabinit un
necesari cu privire 
muncii în transporturile 
Aici rulează

securității în
care arată

eforturilor
cabinetul 

interes.

muncitorilor 
respectiv

și cu
ușu-

ce-
stîr-

tehnician dă

invagoane, precum și 
de întreținere.
de diafilme ca : „Pro-

ex- 
la

filme ca : 
munca fe- 
modul da

r avizii de 
districtele

O seri e
tecția muncii în munca de trac
țiune", „Normele de tehnica se
curității în munca de întreținere", 
„Executarea manevrelor pe piața 
de manevră a stațiilor" „Nor
mei a de tehnica securității în a- 
teliere și r avizii de vagoane", prin 
exemplificări sugestive, pe înțele
sul tuturor, contribuie la îmbogă
țirea cunoștint alor de protecție a 
muncii și 
telor.

de prevenire a acciden-

Alicațiile
protecția

feroviare.
„Tehnica
roviarilor", 
lucru în stații, depouri, ateliere

IOAN DAIAN
corespond mt

0

Excursie plăcută si
de 
în 

or- 
ex-

ar- 
pa-

ns-au ajutat să ne îmbogățin 
senalul de cunoștințe d aspre 
tria noastră, despre munca și suc
cesele obținute da harnicii ei 
constructori.

atrase în munca de 
cadre de conducere 
de stat și economic, 
membrilor de partid
solvit diferite școli de partid.

Este 
nizarea 
îndu-se 
condiții
lui de cercuri de tip superior. O- 
rlentarea să fie îndreptată spre 
cercurile de studiere a economiei 
politice și economiei concrete, al 
căror număr este mic față de po
sibilități.

Revăzînd situația organizării în- 
vățămîntului de partid este nece
sar a se lua măsuri pentru înlă
turarea unor fenomene negative 
privind încadrarea cursanților. Să 
fie combătute tendințele de como
ditate, de studiere ani la rînd 
forme inferioare de învățămînt. 
existe o succesiune în ceea 
privește încadrarea cursanților
tr-o formă sau alta a sistemului 
învățămîntului de partid. Membrii 
de partid care au studiat în dife- 
dite cercuri, au urmat școli de 
partid, pot și trebuie să fie înca
drați la cercuri de tip superior.

In anul de învățămînt care în
cepe peste cîteva zile se va acorda 
o mai mare atenție extinderii 
propagandei prin conferințe. Biroul 
Comitetului orășenesc de partid Pe. 
troșani a elaborat planuri tematice 
cuprinzînd cicluri de expuneri pen
tru diferite categorii de oameni ai 
muncii. Lunar. în fața lucrătorilor 

a muncitorilor con-
forestieri, din transpor- 
se vor ține conferințe, 

se imprima un caracter 
și a avea un auditoriu

din comerț, 
structori, 
turi auto 
Pentru a 
organizat
stabil, este necesar ca în cel mai 
scurt timp organizațiile de partid 
din întreprinderile respective să 
recruteze pe cei care vor partici
pa la conferințe. De asemenea, 
se va pune un accent mai mare pe 
educarea candidațiior și a noilor 
membri de partid, organizîndu-se 
expuneri pe diferite teme în fața 
acestora în fiecare lună.

In preajma Începerii cursurilor 
învățămîntului de partid este ne
cesar a se termina acțiunea pri
vind stabilirea zilelor și orelor cînd 
se vor ține cursurile 
care se vor desfășura 
Învățămînt. La fel să 
cursanților materialul 
ca din primele zile
să se desfășoare în cele mai bune 
condițiuni.

Dind toată atenția terminării 
tuturor pregătirilor deschiderii 
noului an de învățămînt de partid, 
se va asigura o bună desfășurare 
a acestuia, ridicarea invățămîntu- 
lui de partid la nivelul sarcinilor 
puse de desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră.

și sălile in 
ședințele de 
se asigure 
bibliografic 

învățămîntul

i

De deprinderea de a munci corect și bine, depind în mare mă
sură succesele în producție — pare a spune maistorița Albert Magda, 
celor două tinere depănătoare rep artizate de curînd în secția depă
nat a Viscozei Lupeni.

0

In Editura Politică au apărut 
Ritm rapid, lucrări de calitate, 

preț de cost scăzut 
în construcții

de Dorin Constantinescu

Broșura popularizează experien
ța bună dobîndită în muncă de că
tre două unități de construcții din 
orașul București, insistindu-se asu
pra metodelor întrebuințate de că
tre organele sindicale pentru an
trenarea constructorilor în 
cerea socialistă în vederea 
rii productivității muncii și

rii termenelor de execuție a con
strucțiilor industriale și de locu
ințe, pentru executarea unor lu
crări de calitate, reducerea pre
țului de cost, aplicarea și genera
lizarea metodelor și a inițiativelor 
înaintate i 
totodată și

de lucru, explicîndu-se 
în ce constau acestea.

Ziua de
de

mîine a omenirii

—0=

între- 
crește- 
scurta-

Constructori harnici
muncitori al 
depus anul

Ca urmare a inițiativei U.A.S.R 
pentru organizarea vacanței 
vară a studenților merituoși 
mod plăcut și fructuos, s-au 
ganizat în vara acestui an,
cursii cu autocarul pentru cunoaș
terea frumuseților patriei noastre, 
vizita la întreprinderi și la G.A.C.- 
uri. Itinerariul fixat pentru stu
denții Institutului da mine Pe
troșani a fost atrăgător și plin 
de învățăminte. Am putut admira 
pe întreg parcursul arta celor doi 
mari făuritori de frumuseți: meș
terul natură care a săpat în stîn- 
că nepieritorul tablou al Cheilor 
Bicazului, Lacul Roșu — unul din
tre cele mai frumoasa lacuri din 
țară, văile apelor, 
rilor de munte, 
etc.

Calălalt meșter,

cascadele riu- 
figurile eoliene

a barat drumul Bistriței, for- 
un lac artificial pe o lun- 

de 35 km. și a făcut să a- 
p? harta tării Oneștii, Vie-

Studenții 
istorice

Muz jul
casa in

mai
N, Grigorescu,

au
ca :

de
care
mare

ION BURETEA 
student

Micul colectiv de 
șantierului Petrila a 
acesta multe strădanii pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. A pră
dat blocul C cu 27 apartamente, 
a asfaltat drumuri și alee, a zu
grăvit exterior blocuri etc.

Paralel cu aceasta constructorii 
de pe șantier au început construc
ția la alte două noi blocuri, avînd 
în total 50 apartament;. Datorită 
muncii însuflețite, pînă acum 
noile blocuri au fost ridicate cont- 
plat în roșu și tencuite în inte
rior. In prezent, sub conducerea 
maistrului Kinal Gheorghe, brigă
zile de tancuitori 
Budică Gheorghe și 
execută tencuielile
cela două noi blocuri, iar instala
torii conduși de Vasiu Petru, mo
zaicarii lui Volintiru Marin și e- 
lectricianii din echipa lui Dăian 
loan au trecut la executarea fi
nisajelor interioare.

Eugeniu Obrea
Lucrarea este consacrată prezen

tării inițiativei R. P. Romîne în 
problema educării tineretului în 
spiritul ideilor păcii, respectului 

l reciproc și înțelegerii între po
poare. Ea analizează conținutul 
propunerilor țării noastre, propu
neri izvorîte dintr-o politică ce 
promovează consecvent principiile 
coexistenței pașnice, argumentează 
oportunitatea acestei inițiative, 
precum și etapele parcurse pînă 
în prezent, — începînd cu sesiu
nea a XV-a a Adunării Generale 
a O.N.U. —, în lupta politico- 
diplomațică în jurul inițiativei ro- 
mînești.

P. UNGUR

conduse de 
Kinal loan 

exterioare la

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦
♦♦
♦A
♦
♦

♦

IN ORELE LIBERE

PROGRAM DE RADIO
28 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me. 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vinturilor, 9,25 
Melodii populare din diferite re
giuni ale țării, 10,30 Melodii dis- 
tractive, 11,27 Muzică populară,
12.30 Creații rominești de muzică 
ușoară, 14,00 Din comoara folclo
rului nostru, 15,00 Muzică ușoară, 
15,45 Actualitatea literară în zia
rele și revistele noastre, 16,15 Vor- 
bește Moscova ! 17,10 Muzică de 
estradă, 18,00 Program muzical 
pentru fruntași în producție din in
dustrie și agricultură, 19,00 In pas 
cu știința, 20,25 Muzică de dans, 
21,25 Program de romanțe, 22,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Muzică ușoară, 11,15 Buchet 
de melodii populare, 12,05 Muzică 
de estradă, 13,00 Muzică populară,
13.30 „In excursie", muzică ușoa
ră, 15,30 Din cele mai cunoscute 
melodii, 16,30 Știința în slujba 
păcii, 17,00 Cîntă soprana Arta 

Fiorescu și tenorul Vasile Teodo- 
rian, 18,30 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară, 19,30 Pe teme in
ternaționale, 19,40 Muzică 
Iară cerută de ascultători, 
Muzică ușoară romînească, 
Serenade din operete, 21,10 Muzi
că de dans, 21,45 Agendă teatrală, 
22,00 Muzică de dans, 22,25 Con- 
cert din opere.
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Popa

Titlul e 
se poate de 
e doar baza 
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Constantin,

Zn fiecare 
după-amiază, la 
clubul minerilor 
din Anincasa
își dădeau întîlnire, după șut, 
multi ortaci. Unii încingeau a- 
prigi dispute la șah, alții întoc
meau texte și repetau roluri în 
brigada artistică de agitație sau 
in echipa de teatru. Fanfara, 
echipele de dansuri și celelalte 
formații care-și desfășoară acti
vitatea în cadrul clubului erau 
și ele oaspete permanente ale 
lăcașului de cultură din comuna 
de pe vale. De citva timp 
clubul nu mai are musafiri, 
nu se poate. El a fost luat 
primire de constructori, cu
dul bun de a-1 face mai mare și 
mai frumos. Nu-i zi însă ca oas
peții lui obișnuiți să nu treacă 
măcar pentru citeva clipe să 
vadă in ce stadiu se află lu
crările. Apoi se grăbesc spre în
căperile puse provizoriu la dis
poziție pentru repetiții, șah, 
rummy, biliard și bibliotecă.

Alene, vagone- 
de rambleu in- 
șoferului 
pozitiv cu

potrivit. In 
producției, 
se numără
Negraru Gheorghe, s-au pus te
meinic pe lucru. Material din 
viață și muncă au berechet. In 
scurtă vreme, brigada artistică 
de agitație va cinta în versuri 
și muzică pe cei harnici, pe evi
dențiat! in lupta pentru calitatea 
cărbunelui și realizarea de eco
nomii. Spre hazul spectatorilor, 
brigada va înfiera pe cei certați 

indisciplinați și 
șist în

Do
mul- 
care 
pro- 

cărui

Ia revedere pentru a doua zi. 
Cînd ziua Începe să se îngine 
cu noaptea, spre sala unde au 
loc repetițiile cu piesa „Colec
ția" își îndreaptă pașii artiștii 
amatori din comună. Repetiția a 
început. Tînărul 
tar în sectorul 
terpretează rolul 
bre, un personaj
tă putere de convingere 
caută să-l lămurească pe 
tesorul de chimie, în a 
serviciu este, să o rupă defini
tiv cu trecutul.

Cu sirg se străduiește să-și 
învețe rolul și vagonetarul Popa 
Eugen, interpretul inginerului A- 
tanasiu și funcționara Besoi Cor
nelia, lăcătușul Valea Petru și 
toți ceilalți. Să-i lăsăm să-și în
vețe temeinic rolurile și să tre
cem să vedem ce fac membrii 
brigăzii artistice de agitație.
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cu N.T.S.-ul, pe 
pe acei ce dau 
cărbune.

La rîndul lor,
muzicală, în 
despre lupta 
bunăstare,

celelalte formații 
străduiesc ca la

loc dc

elevii pregătesc 
care se 
țăranilot
Pregătiri J
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♦vizitat tno-

Mărășești, 
istorie al 
a trăit Și 

• pictor al 
muzeu!

omul, care a 
făcut accesibilă traversarea mun
ților prin tuneluri, trecerea lor pe 
serpentine, la înălțimi amețitoare, 
care 
mind 
gine 
pară
toria, Săvineștii, Roznovul și alte 
localități, 
numsnte 
Doftana, 
partidului,
a creat cel 
nostru 
Bruchenthal din Sibiu și altele.

Pline de amintiri sînt zilele pe
trecute pe minunatul litoral ol 
Mării Negre. Frumusețile văzute

Se pregătește 
o nouă piesă

Scăpătat spre asfințit, soarele 
aruncă o ultimă privire luîndu-și

„De la noi,
din subteran44

Așa se intitulează noul pro-

artistice. 
inaugu- 
renovai,

o feerie 
vorbește 
pentru 
iac și 
Ele se
rarea clubului, complet 
sd prezinte programe bogate 
de o înaltă ținută artistică.

O. CRIȘAN

CINEMATOGRAFE
28 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Pînă mîine,- AL. SAHIA : Tu ești 
minunată,- PETRILA : Cabotinul; 
ANINOASA ; Pedro pleacă în Sie- 
ra,- VULCAN: Moartea în insula 
de zahăr,- PAROȘENI: După doi 
iepuri; LUPENI: Lumina de iulie,- 
URICANI: Tinerețea lui Maia- 
kovski.
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Lucrările
Adunării Generale a O.N.U.

ftilsm adresata de Viile Pessi ti Beție Buiitra 
grinolRi niBistru il finlandei

SfEW YORK 26 (Agerpres)
In ședința din dimineața zilei 

de 26 septembrie a Adunării Ge
nerale O.N.U., primul a luat eu- 
vîntul reprezentantul Republicii 
Arabe Yemen, Muhsin Agmad al 
Aini. Subliniind că este fericit să 
are posibilitatea să ia cuvîntul în 
ziua eînd se aniversează primul an 
de la revoluția yemenită, al Aini 
a criticat „intervenția străină cu 
arme și bani" în afacerile interne 
ale țării sale, care are drept scop 
să ajute la reinstaurarea „regimu
lui înapoiat, despotic și autocrat" 
alungat de la putere de poporul 
yemenit. Delegatul Yemenului a 
criticat, de asemenea, guvernul 
englez, pentru că încearcă .să cre
eze „un stat artificial în Yemenul 
de sud (Aden — n.r.), cu scopul de 
a menține dominația colonială în 
această regiune . a lumii.

La tribună a urcat apoi minis
trul afacerilor externe al Liberiei. 
Rudolph Grimes. El a propus ca 
Adunarea Generală O.N.U. să a- 
dopte o rezoluție care să invite 
toate țările lumii semnatare ale 
Tratatului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în trei 
medii să ceară puterilor nucleare 
continuarea tratativelor pentru a 
se ajunge la interzicerea experien
țelor nucleare subterane. El s-a o- 
cupat, de asemenea, de problema

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

Adoptarea de către subcomitetul juridic 
ai Camerei Reprezentanților S. U. A.

a unui proiect de lege antisegregaționist
WASHINGTON 26 (Agerpres)
După cum anunță agenția UP1 

subcomitetul juridic al Camerei 
Reprezentanților S.U.A. a aprobat 
un proiect de lege cu privire la 
drepturile civile care înlătură u- 
nele practici discriminatorii față 
de populația de culoare. Legea 
acordă populației de culoare drep
tul de a folosi hotelurile, restau
rantele și alte localuri publice pat-

Schimbarea de Ia Sanio Domingo
Pregătind și înfăptuind lovitura 

de stat de la 25 septembrie, gru
pul de militari care l-a înlăturat 
pe Juan Bosch — după numai 
șapte luni de la instalarea sa ca 
președinte — a proclamat un pro
gram politic ultrareacționar. De 
la asasinarea dictatorului Rafael 
Trujillo în mai 1961, care timp 
de trei decenii s-a autointitulai 
„părintele și binefăcătorul" domi
nicanilor. în Republica Dominicană 
s-au succedat' trei guverne și a 
fost proclamată în două rînduri 
starea excepțională. Faptul că de 
astă dată lovitura de stat a fost 
anunțată dinainte și cu toate a- 
cest'ea a izbutit — sau cum s-ar 
spune s-a produs cu „voia poll- 
tiai" — arată că anumite cercuri 
conducătoare dominicane care l-au 
acuzat pe Bosch că nu combate 
cu suficientă fermitate forțele pro
gresiste au hotărît să-l înlocuias
că.

Referindu-se la „una din prin
cipalele cauze" ale loviturii de 
stat, agenția Associated Press men
ționa o leg e care preconiza confisca
rea proprietăților celor ce s-au îmbo
gățit în timpul regimului lui Tru
jillo. Așadar, cei lezați de aplica
rea eventuală a acestei legi au 
pus capăt primului regim prezi
dențial instaurat în Republica Do
minicană la 27 februarie 1963 
după îndelungata dictatură truji- 
Uist'ă. In acest context, observa
torii și-au pus în mod firesc în
trebarea dacă schimbarea surve
nită nu înseamnă cumva o reve
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retragerii forțelor O.N.U. din 
Congo.

Ministrul afacerilor externe al 
Uruguay-ului, Alejandro Zorrilla 
de San Martin, a atras atenția, la 
fel ca și alțj vorbitori din țările 
latino-americane, asupra necesită
ții stabilizării prețurilor la mate
riile prime exportate de țările în 
curs de dezvoltare. Referindu-se la 
planul american „Alianța pentru 
progres", reprezentantul Uruguay- 
ului a declarat că țările latino-a
mericane nu trebuie să se bazeze 
pe efectele acestui plan, principala 
lor sarcină fiind dezvoltarea co
merțului exterior.

Ultimul a luat cuvîntul în șe
dința de dimineață, ministrul afa
cerilor externe al Austriei, Bruno 
Kreisky. El a salutat încheierea 
Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii și și-a ex
primat speranța că va fi posibilă 
încheierea unui acord între S.U.A. 
și U.R.S.S. pentru a se împiedica 
cursa înarmărilor în spațiul cos
mic.- In legătură cu problema Ti- 
rolului de sud, care formează o- 
biectul unui litigiu între guvernele 
Austriei și Italiei, B. Kreisky s-a 
pronunțat în favoarea unor trata
tive directe între guvernele celor 
două țări.

ticulare destinate populației. Le
gea prevede, de asemenea, crea
rea unei comisii cu dreptul de a 
lua măsuri împotriva practiciloi 
discriminatorii folosite la angaja
rea și promovarea cadrelor de cu
loare în instituțiile particulare.

Proiectul de lege urmează să 
fie discutat în Camera Reprezen
tanților.

nire la regimul trujillist de jalnică 
amintire, chiar în lipsa dinastiei 
defunctului dictator.

Ales cu o mare majoritate de 
voturi după 19 luni de la atenta
tul din 31 mai 1961, în cadrul 
unor alegeri la care partidele 
progresiste au fost împiedicate să 
participe, Bosch a avut da făcut 
fată dificultăților lăsate moștenire 
de perioada neagră a trujillismu- 
lui. Refuzînd să se sprijine pe 
masele populare, în ciuda aureo
lei ce și-o creease de „cărturar 
popular", Bosch a fost practic izo
lat, înlesnind calea aventurierilor 
din grupul militarilor spre putere. 
In scurta sa guvernare, fostul 
președinte a fost aproape în stars 
de război cu Haiti, după ce la 
23 aprilie ambasada dominicană 
de la Port au Prince a fost inva
dată de bandele lui Duvalier ; 
conflictul haitiano-dominlcan a 
creat o situație care amenința ca 
flăcările războiului să se întindă 
dincolo de litoralul insulei împăr
țită între cele două republici.

Imediat după anunțarea reuși
tei lovituri de stat de miercuri, 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a anunțat că retrage recunoaște
rea diplomatică a Republicii Do
minicane și sistează ajutorul în 
dolari. Purtătorul de cuvînt ame
rican a adăugat însă pe loc că 
este vorba de o procedură „nor
mală" da a rupe relațiile diploma
tice după ce un guvern care fu
sese recunoscut oficial de S.U.A. 
a fost' înlăturat, lăsînd în felul

HELSINKI 26 (Agerpres)
Viile Pessi și Hert'a Kuusinen, 

deputați în parlamentul finlandez, 
din partea Partidului Comunist 
din Finlanda, au adresat primului 
ministru al Finlandei. A. Karialal- 
nen, o scrisoare în care propun 
ca la consfătuirea primilor miniș
tri ai țărilor nordice, ale cărei 
lucrări au început la 25 septem
brie la Copenhaga, primul minis
tru al Finlandei să insiste pentru 
traducerea în viață a inițiativei 
președintelui Finlandei, Kekkonen,

Grija pentru sănătatea copiilor 
în R. S. C.

PRAGA 26 (Agerpres)
In Cehoslovacia grija pentru 

copii își găsește expresie și în a- 
tenția deosebită acordată pregăti
rii de cadre medicala pentru ocro
tirea sănătății celor mici. La Pra- 
ga există o facultate de pediatri? 
care a pregătit pînă în prezent 
peste 900 da medici pediatri. Anul 
acesta un număr de 140 de stu-
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Datoriile S. U. A.
WASHINGTON 26 (Agerpres)
Ziarul vest-german „Deutsche 

Zeitung" publică o corespondență 
din New York în care arată că 
potrivit ultimelor statistici date 
publicității de către Departamen
tul Comerțului al S.U.A., datoriile 
globale în S.U.A., cele publice 
împreună cu cele particulare, au 
atins cifra de peste un trilion de 
dolari. Ziarul arată că la sfîrșitul 
celui d=-al doilea război mondial 
aceste datorii erau de , numai" 400 
miliarde de dolari.

acesta ușa deschisă pentru o re
venire în orice moment. Nu au 
procedat oare într-un fel asemă
nător S.U.A. atunci cînd au re
cunoscut juntale din Peru, din Ar
gentina și altele? Grupul de mi
litari care a preluat puterea în 
Republica Dominicană nu a făcut 
un secret din faptul că a vrut 
„s-o ia înainte" manifestării ne
mulțumirii majorității populației 
pentru situația la care fusese con
damnată de dictatura trujillistă și 
care se perpetua de fapt sub re
gimul prezidențial ales. Din pri
mul moment al preluării puterii 
noii guvernatori de la Santo Do
mingo au anunțat un program care 
prevede între alte măsuri 
scoaterea în afara legii a parti

delor care sprijină comunismul 
sau se pronunță în favoarea lui 
Fidel Castro", abolirea Constitu
ției, dizolvarea Congresului. Ins
taurarea dictaturii militare cu tot 
cortegiul de măsuri începînd cu 
vînătoarea adversarilor și termi- 
nînd cu interzicerea activității or
ganizațiilor politice și a oricărei 
forme de exprimare a opiniei, de
parte de a vădi tărie, scoate în 
evidență tocmai slăbiciunea și in
capacitatea claselor dominante de 
a zăgăzui lupta populară.

Evenimentele din Republica Do
minicană constituie în ultimă ins
tanță o încercare brutală ds a 
înăbuși prin forță expresia ne
mulțumirii populare în plină des
fășurare.

ZÂNEL FLOREA 
comentator Agerpres 

privind transformarea țărilor nor
dice într-o zonă denuclearizată.

Propunerea președintelui Kekko
nen, se arată în scrisoare, este 
sprijinită pe larg în toate țările 
nordice. Sînt'em convinși, arată 
autorii scrisorii, că poporul fin
landez sprijină toate măsurile 
concrete și practice care pot sal
va Finlanda și alte țări nordice 
de pericolul unui război nuclear, 
contribuind prin aceasta la cauza 
păcii în întreaga lume.

denți vor audia cursurile anului 
întîi ale acestei facultăți. In a- 
celași timp, la Brno și Bratislava 
funcționează facultăți de medicină 
generală, care au secții de pe
diatrie.

In anul 1949 în Cehoslovacia 
existau aproximativ 400 de medici 
pediatri. In prezent, în R.S.C. își 
desfășoară activitatea peste 2 000 
de pediatri. In același timp, în în
treaga țară se lărgește rețeaua da 
dispensare pentru copii. Numărul 
acestor dispensare este de aproa
pe 5 000
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ALGER. Guvernele algerian și 
ghanez au încheiat' un acord prin 
care se deschide linia aeriană di
rectă ce leagă capitalele celot 
două țări, Algerul și Accra.

SANTIAGO DE CHILE. La 26 
septembrie s-a încheiat vizita de 
trei zile a președintelui R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, în Chile.

VRAȚA. Ziarul „Rabotnicesko 
Delo" anunță că pe lîngă satul 
Ciren, din regiunea Vrața, au fost 
descoperite zăcăminte de gaze na
turale. Au și fost instalate primele 
sonde. Prospecțiunile geologilor 
continuă.

LONDRA. Potrivit datelor Mi
nisterului Muncii, în cursul prime
lor opt luni din anul curent, în 
Anglia au fost înregistrate 1280 
de greve care au dus la pierde
rea a 1 148 000 zile muncă.

CAIRO. Ambasadorul Etiopiei la 
Cairo, Maias Andu'm, a anunțat că 
pînă în prezent 22 de state afri
cane au ratificat Carta unității A- 
fricane adoptată la Conferința șe
filor de state și guverne africane 
de la Addis Abeba.Aceste state 
au remis Secretariatului perma
nent al conferinței instrumentele 
de ratificare.

LONDRA. Potrivit relatărilor 
ziarului „Daily Telegraph", înce- 
pînd de săptămîna viitoare vor fi 
majorate în Anglia prețurile la 
majoritatea produselor lactate cu 
cel puțin 6 la sută.

LONDRA. Consiliul municipal 
din Birmingham a hotărît să ma
joreze chiriile, acțiune care a pro
vocat un puternic val de protest

Mii de persoane au semnat pe
tiția Partidului comunist care cere 
anularea majorării chiriilor. In 
luna octombrie, această petiție va 
fi prezentată ședinței Consiliului 
municipal.

TEL AVIV. La 25 septembrie
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Plina intervenție chiruroicaia pe țoiil in strica îe vest
ACCRA 26 (Agerpres)
Un grup de medici ghanezi, în 

frunte cu dr. Ismon, au făcut o 
intervenție chirurgicală pe cord, 
prima de acest' gen în istoria A-

Intensificarea mișcării 
patriotilor calumiiieni

BOGOTA 26 (Agerpres)
Agenția United Press Internatio

nal relatează că la 25 septem
brie președintele Columbiei, Va
lencia, a convocat o „conferință 
extraordinară" a conducătorilor 
militari pentru a lua în discuție 
noi măsuri în vederea „stăvilirii 
acțiunilor fără precedent" ale pa- 
trioților din Columbia.

Agenția menționează că această 
conferință a fost convocată în 
urma intensificării maxime din 
ultimele zile a mișcării patrioților 
columbian!.
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Manifestul C.C. al P.C. 
din Olanda

HAGA 26 (Agerpres)
Comitetul Central al Partidului 

Comunist din Olanda a dat' pu
blicității un manifest care cheamă 
pe oamenii muncii sâ întărească 
unitatea de acțiune în lupta pen
tru majorarea salariilor. In mani
fest se subliniază că, datorită gre
velor declarate de metalurgiști, 
constructori, muncitori portuari și 
tipografi au fost obținute succese 
însemnate în lupta pentru spori
rea salariilor. Marii patroni olan
dezi, se arată în manifest, obțin 
profituri pe seama muncitorilor 
datorită faptului că în Olanda sînt 
cele mai mici salarii în compara
ție cu cele din țările Pieței co
mune.

530 d° muncitori și funcționari de 
la întreprinderea „Iuval Gad" pro
ducătoare de țevi de oțel au de
clarat o grevă în semn de protest 
împotriva concedierii ilegale d 
către administrație a 50 de mur 
citori. Greviștii cer reprimirea Fa 
lucru a muncitorilor concediați.

OTTAWA. La Ottawa și-a înce
put lucrările o conferință japono- 
canadiană al cărei scop este re
glementarea relațiilor comerciale 
dintre cele două țări.

MADRID. In bazinul carbonifer 
Nalon din Ast'uria au avut loc 
ciocniri între minerii greviști și 
poliție. Ziarul ,,L' Humanite" re
latează că numeroși mineri au 
fost arestați și molestați de po
litie.

VARȘOVIA. In Munții Tatra din 
sudul Poloniei timpul s-a înrăută
țit brusc. La Zakopane plouă con
tinuu, iar în munți a început să 
cadă zăpadă. In Munții Tatra gro
simea stratului de zăpadă este da 
15 cm, iar temperatura a ajuns 
la minus 2 grade.

CIUDAD DE MEXICO. Agenția 
Associated Press relatează că în 
urma unei puternice inundații, 
40 000 de oameni dtn statul mexi
can Tabasco au rămas fără lo
cuințe. Această calamitate a fost 
provocată de ploile torențiale 
care au făcut ca rîurile Grijalva 
și Samaria revărsîndu-se să iasă 
din albiile lor.

SAN JUAN. După cum anunță 
agenția Associated Press, de la 25 
septembrie în Marea Caraibilor 
bîntuie uraganul Edith. El se de
plasează cu o viteză de 180 miie 
pe oră. Potrivit știrilor, uraganul 
Edith s-a abătut și asupra insule
lor Santa Lucia și Martinica, unde 
a pricinuit mari pagube. Un mare 
număr de case au fost dărîmat'e, 
iar o parte din plantații distruse.

fricii de vest. Trebuie relevat fap
tul că Republica Ghana este, de 
asemenea, prima țară din Africa 
în care s-a folosit noua formă de 
anestezie — electronarcoza.


