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Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste România s-a reîntors la Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres).
La 9 septembrie s-a înapoiat la 

Moscova din călătoria făcută prin 
Uniunea Sovietică delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. al P.C.R.

La gara Leningradskaia din Mos
cova, membrii delegației au fost 
întîmpinati de D- S. Polianski, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. P. Rudakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., P. F. 
Lomako, vicepreședinte al Consi
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liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de alte persoane oficiale.

împreună cu delegația română 
s-au înapoiat la Moscova A. N. 
Șelepin, membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al- P.G.U.S., și cele
lalte persoane oficiale sovietice 
care au însoțit-o în vizita prin 
Uniunea Sovietică.

Mina Dilja. Schimbul condus de minerul Badea Cristea — din 
brigada iui Bănci lâ Aurel — este gata pentru a intra în mind.

Recepția oferită
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

MOSCOVA 9 (Agerpres). Trimișii 
noștri speciali transmit:

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Cf’ușescu, secretar general al Co- 
t(H®rtului Central al Partidului Co
munist Român, a oferit în saloa
nele Ambasadei Române din Mos
cova o recepție Cu prilejul vizitei 
în Uniunea Sovietică a delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România.

Din partea sovietică au partici
pat tovarășii L. I. Brejnev, prim-
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. N. Șelepin, “membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. A. Miurisep, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., V. N. Novicov, 
P. F. Lomako, V. E. Dîmșiț, mem
bri ai C.C. al P.C.U.S., vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., A. A. Gromîko,
membru al C.C. al 
nistrul Afacerilor

P.C.U.S., mi- 
externe al

U-R.S.S., I. K. Jegalin, membru al
A'

C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România, și alte persoane oficiale.

La recepție au participat membrii 
delegației de partid și guverna
mentale române — tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. at P.C.R,, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.C.R.. ambasadorul Repu
blicii-' Socialiste România în Uniu.- 
nea Sovietică.

In timpul recepției, care vs-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, cor-
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Toți indicatorii pot fi îndepliniți
Dezbaterea cifrelor de plan pe 

anul 1966 în cadrul R.C.M.-ului 
Petroșani a constituit un prilej de 
trecere în revistă a realizărilor ob
ținute în acest an, stabilirea mă
surilor în vederea obținerii de noi 
succese în anul viitor.

Colectivul de muncitori ceferiști 
de pe raza de activitate a R.C.M.- 
ului Petroșani a reușit să obțină 
pînă în prezent însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan. Astfel, planul 
de transport a fost depășit cu 0,15 
la sută, rulajul vagoanelor de mar
fă a fost îmbunătățit cu 14,77 la 
sută. A crescut cu 2,52 la sută sar
cina statică a încărcării vagoane
lor și cu 8,98 la sută tonajul net 
pe tren de marfă iar tonajul brut 
este cu 5,28 Ia sută mai mare ca 
cel planificat. Viteza comercială a

trenurilor de călători a fost îmbu
nătățită cu 1,07 Ia sută, iar a ce
lor de marfă cu 27,52 la sută. A 
crescut, de asemenea, numărul tre
nurilor marșrute cu 21,18 la sută. 
Din realizările obținute se poate 
trage concluzia că sarcinile de plan 
pe anul 1965 vor fi îndeplinite îna
inte de termen.

In anul 1966, datorită continuei 
creșteri a producției de cărbune 

și planul de transport afectat R.C.M.- 
ului Petroșani a sporit. Astfel, la 
tone încărcate va crește cu 1,40 
la sută, la tone km/marfă cu 4,77 
la sută, rulajul vagoanelor de 
marfă va fi mai mic cu 15 la sută, 
iar staționarea vagoanelor va tre
bui să fie și ea redusă cu 10 la 
sută față de norma actuală.

dială, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Aleksei Kosîghin au rostit 
toasturi.

NIVELE.

Dezvoltarea eco
nomiei naționale 
în perioada 1966 
— 1970 și sa
tisfacerea cerințe
lor crescînde ale 
populației necesi
tă sporirea și uti
lizarea cît mai eficientă a resur
selor de energie primară, spori
rea producției de energie electrică 
și termică într-un ritm superior
ansamblului industriei. Directi
vele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. cu privire la valorifi
carea surselor energetice și 
electrificarea țării în perioada
1966—1975 subliniază în mod deo
sebit necesitatea creșterii într-un 
ritm mai accentuat a extracției de 
cărbuni. în vederea economisirii și 
valorificării superioare a rezerve
lor de țiței și gaze, a asigurării în 
cît mai mare măsură, din resurse 
interne, a nevoilor' de energie pri
mară cerule de dezvoltarea susți
nută și echilibrată a economiei na
ționale.

Intemeindu-se pe o analiză pro
fund științifică a resurselor natu
rale ale țării noastre, Directivele 
Congresului reliefează că în ba
lanța generală de energie primară 
ponderea cărbunelui va crește in 
1975 la aproximativ 20—21 la sută, 
fată de circa 10 la sută cît va re
prezenta la sfîrșitul anului 1965 
(preliminat). In totalul puterii elec
trice noi ce va fi instalată în ur- . 
mătorii zece ani, care însumează 
10 milioane kW, o contribuție în
semnată va avea amplificarea ter
mocentralei pe bază de cărbune 
de la Craiova pînă la o putere de 
1 milion kW și construirea a încă 
două termocentrale pe bază de 
cărbune cu o putere de aproxima
tiv 1 milion kW fiecare. Produc
ția de cărbune extras va trebui să 
crească fată de anul 1965, de 1,7 
—1,8 ori la sfîrșitul cincinalului și 
de 2,9—3,3 ori în 1975.

Realizare acestor prevederi e 
pe deplin posibilă, statul îngrijin- 
du-se sistematic, încă din anii pla
nului șcsenal, de asigurarea bazei 
materiale necesare, prin efectuarea 
unor ample cercetări și lucrări 
geologice. Au fost puse astfel în 
evidență rezerve de cărbuni în 
toate bazinele de importantă eco
nomică cunoscute pînă în prezent. 
Din totalul acestor rezerve, 88 la

sută se află con
centrate în două 
bazine — și anu
me, în bazinul de 
huilă din Valea 
Jiului și în bazi
nul de lignit din 
Oltenia de vest. 

Dezvoltarea producției de căr
bune la nivelul stabilit pentru 
cincinal presupune continuarea 
susținută a lucrărilor geologice în 
cele două principale bazine de căr
buni, în vederea obținerii unui ra
port cît mai just între creșterea 
rezervelor de categorii superioare, 
a determinării cît mai exacte a 
calității acestor rezerve, în spe
cial în bazinul Văii Jiului, unde o 
parte dintre cimpurile de ex- 

. ploatare conțin cărbuni coc-
sificabili. Efectuarea lucrărilor
geologice în bazinul de lignit din 
partea vestică a Olteniei va permi
te delimitarea cimpurilor miniere 
susceptibile a fi exploatate în 
Cariere și determinarea condițiilor 
de extracție economică. Este im
perios necesar ca, prin amplasarea 
cît mai judicioasă a lucrărilor geo
logice și executarea lor cu utilaje 
moderne, să se obțină, în termene 
utile pentru întocmirea documenta
ției tehnice, toate informațiile care 
să asigure exploatarea zăcămintelor 
cu maximă eficientă economică.

Intrarea în funcțiune a noilor 
unități la termenele și capacitățile 
prevăzute constituie o condiție 
hotărîtoare pentru realizarea sarci
nilor ce-i revin industriei carboni
fere, deoarece din întreaga pro
ducție de cărbune prevăzută a se 
extrage în 1970 — 20—22 milioane 
de tone — aproximativ 25 Ia sută 
vor proveni din mine și cariere 
noi. Prin dezvoltarea minelor exis
tente și deschiderea de noi mine, 
cantitatea brută de huilă extrasă 
la sfîrșitul cincinalului în bazinul 
Văii Jiului va crește la 8—8,5 
milioane de tone, adică de 1,4—1,5 
ori fată de realizările anului 1965. 
Ponderea producției de lignit din 
bazinul Olteniei va crește, în tota
lul producției de cărbune a țării, de 
la aproximativ 11 la sută, cît repre
zintă în prezent, la 30—33 la sută în 
1970 și la aproape jumătate în 1975. 
In unele zone colinare și de 
luncă din bazin, condițiile de sff-

(Continuare in pag. 3-a)

Ing. Victor GÎRJOABA
secretar general 

în Ministerul Minelor

ACTUALITATEA
• Cu prilejul comemorării a 75 

de ani de la moartea poetului 
Vasile Alecsandri, In sala Teatru
lui de Stat din Petroșani va avea 
loc mîine, la ora 19, un recital 
Alecsandri. Actorii teatrului vor 
recita versuri din opera poetului 
și vor interpreta „Trei cînticele 
comice", comedia „Arvinte și Pe
pelea", două scene din drama is
torică „Despot Vodă".

• Azi, la ora 17, în sala de spec
tacole a clubului sindicatelor din 
Petrila va fi prezentat un program 
de diafilme pentru copii. Diafilmele 
cuprind basme și fragmente din

călătoria unor cineaști în jurul 
lumii.

• La librăria din Petroșani a so
sit ieri un nou lot de cărți. Dintre 
cele mai interesante titluri de cărți 
politice sosite amintim : „Raport la 
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român", „Consti
tuția Republicii Socialiste Româ
nia", iar dintre cele de literatură 
beletristică „Viceregii" de Fede
rico De Roberti, „Taina cavaleru
lui de Dolenga", „Nuvele" volu
mul I, II și III de Liviu Rebreanu, 
„Pieile roșii" de Mihai Gheorghe 
Andrieș.
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PROBLEMELE MAJORE AIE ȘCOLII
în dezbaterea cadrelor didactice

IN ZILELE № 7 SI 8 SEPTEMBRIE A AVUT LOC LA PETROȘANI CONSFĂTUIREA CA- 
DRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE CULTURA GENERA LÂ, PROFESIONAL ȘI TEHNIC AL 
VA« JIULUI.

ACEASTA eONSBATUiib, LA LUCRĂRILE CĂREIA AU PARTICIPAT PESTE 500 ÎNVĂȚĂTORI 
$1 PROFESORI, A CONSTITUIT UN BOGAT SCHIMB DE EXPRRlENȚĂ PENTRU FIECARE PARTICI
PANT INDICIND, IN ACBLAȘ1 TIMP, SARCINILE CE STAU IN BA ȚA ȘCOLII ÎN VIITORUL AN DE 
INVAȚĂMÎNT.

Învățămîntul — în pas cu cerințele vieții
Școala, ргівоіраіиі izvor de cul

tură ș| fecior de civilizație, va 
cuprinde în țara noastră în urmă- 
mătorii cinci ani aproape un sfert 
dm populație.

(Din Raportul la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului)

Consfătuirea cadrelor didactice din 
învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic, a avut loc, în 
acest an, in condițiile puternicului 
avlnt creator în muncă al întregului 
nostru popor determinat de progra
mai măreț elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului, precum și de 
istorica sesiune a Marii Adunări Na
ționale care a adoptat legea funda
mentală a patriei — Constituția Re
publicii Socialiste România.

In multilaterala și complexa sa ac
tivitate, partidul nostru acordă o a- 
tențle deosebită și permanentă dez
voltării și perfecționării fnvățămîn- 
tului de toate gradele. Datorită gri
jii partidului și statului, în anii șe- 
senalului învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic a cu
noscut o puternică dezvoltare și 
perfecționare, marcată prin generali
zarea învățămîntului obligatoriu de 
8 ani, lărgirea învățămîntului tehnic 
și profesional, perfecționarea pro
cesului instructiv-educativ potrivit 
cerințelor ridicate de construcția so
cialismului, cuprinderea unui număr 
din ce fn ce mai mare de oameni ai 
arancii fn acțiunea de completare a 
studiilor, dezvoltarea bazei materia
le a învățămîntului. Dacă în trecut 
milioane de familii de muncitori și 
țărani săraci erau puși în situația 
să-și rupă plinea de la gură, pentru 
a cumpăra manuale școlare, sărace 
In conținut, dar extrem de scumpe, 
sau de a nu-și trimite copiii la școa
lă, fn anii șesenalulul milioane de 
părinți au fost scutiți de către partid 
și de stat de grija procurării manua
lelor școlare. Incepînd din anul șco
lar 1960-1981 toți elevii din învăță- 
mfntul obligatoriu au primit manua
le școlare în mod gratuit ceea ce 
constituie o mare realizare a parti
dului și statului nostru. Din acest
an școlar gratuitatea manualelor s-a 
extins și la învățămîntul mediu.

Partidul Comunist Român, statul 
nostru au acordat, de asemenea, o 
grijă părintească cadrelor didactice, 
pregătirii lor profesionale și politice, 
condițiilor lor de muncă și de viață, 
înconjurîndu-ie cu toată căldura. 
Corpul didactic poartă o caldă re
cunoștință partidului și statului pen
tru grija permanentă pe care i-o 
poartă în ceea ce privește ridicarea 
continuă a nivelului de trai și crea
rea de condiții tot mai optime de 
miincă.

Pentru dezvoltarea bazei materia
le a învățămîntului în Valea Jiului 
s-au făcut mari eforturi de către 
partid și statul nostru. Astfel, nu
mai în perioada 1959-1964 s-au alo
cat investiții de aproape 100 000 000 
lei din care s-au construit școli 
moderne în toate orașele Văii Jiu- 
InL Acum, în cele 38 unități școla
re învață 18590 de copii sub supra
vegherea atentă a 592 cadra didacti
ce din care 317 învățători.

Condițiile materiale create1 de 
perfid și guvern.au dat și dau poslbi- 

iilatea. desfășurării 
procesului de în- 
vățămînț In condi
ții optime, ele per
mit educarea mul
tilaterală a elevi
lor, formarea unor 
oameni culți și 
temeinic pregătiți 
pentru viață, con

structori de nădejde ai societății so
cialiste și comuniste.

Dezvoltarea economică și socială 
în următorii 5 ani ridică sarcini 
sporite în fața învățămîntului de 
toate gradele, în vederea pregătirii 
cadrelor necesare economiei și cul
turii, a educării omului nou, a ridi
cării nivelului cultural și de conști
ință a întregului popor.

Amploarea sarcinilor pe care Con
gresul al IX-lea al partidului le pune 
în fața învățămîntului se desprinde 
cu deosebită claritate din Raportul 
Comitetului Central și Directivele 
Congresului. Pînă în 1970 vor tre
bui să fie pregătiți 310 000 de munci
tori calificați, 130 000 de cadre me
dii și 110 000 de specialiști cu studii 
superioare: ingineri, economiști, pro
fesori, medici etc. In anii care ur
mează se va extinde învățămîntul 
mediu, care va cuprinde licee de 
cultură generală și licee de specia
litate. De asemenea, unul mare nu
măr de oameni ai muncii care se 
vor califica la locul de muncă va 
trebui să li se creeze condiții pen
tru a-și completa nivelul de cunoș
tințe profesionale și de cultură ge
nerală.

înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
mărețe și nobile care revin școlii în 
lumina documentelor celui . de-al 
IX-lea Congres al partidului impune, 
în primul rînd, consolidarea și dez
voltarea rezultatelor obținute pînă 
în prezent în generalizarea învăță
mîntului obligatoriu de 8 ani, învă- 
țămînt care reprezintă temelia de 
bază a școlii noastre. Pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor trasate de partid 
cadrele didactice, sfaturile populare 

Partlelpantii 

la consfătuire 

urmăresc cu viu 

interes dtzbatb- 

rtlb pe morgi- 

rtea referatelor 

prezentate.

organizațiile U.T.C. trebuie să ma
nifeste o grijă deosebită spre a 
crea o opinie de mașă in vederea 
școlarizării tuturor copiilor, de a 
convinge pe toți părinții de necesi
tatea și obligativitatea ca fiii și fi
icele lor să termine școala de 8 ani.

Pregătirea condițiilor pentru tre
cerea la mărirea duratei învățămîn
tului obligatoriu este strîns legată 
de ridicarea nivelului procesului in
structiv — educativ în actuala școa
lă de 8 ani care trebuie să asigure, și 
poate asigura, temeinice cunoștințe 
de cultură generală. In anii care 
vor urma, învățămîntul mediu va 
cunoaște o substanțială îmbunătățire 
calitativă; el va cuprinde licee de 
cultură generală și licee de specia
litate. Liceele de specialitate vor 
asigura, pe lingă pregătirea de 
cultură generală, temeinica cunoș
tințe profesionale, absolvenții lor 
avtnd posibilitatea de a-și continua 
studiile în învățămîntul superior 
sau de a deveni cadre medii. îmbu
nătățirea procesului instructiv-edu
cativ cere ca personalul didactic să 
acorde o deosebită atenție pregăti
rii cit mai temeinice a lecțiilor. Ri
dicare nivelului calitativ al predări
lor presupune dig partea profesori
lor o pregătire multilaterală, stăpî- 
nirea tuturor problemelor legate de 
disciplina pe care o predau și chiar 
a celor înrudite. In pregătirea tine
rei generații o atenție deosebită tre
buie acordată formării concepției 
științifice despre lume și societate, 
cunoașterii politicii partidului nos
tru in conducerea operei de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

Școlii îi revine înalta misiune de 
a forma constructorii unei noi so
cietăți, de a ie da a educație cores
punzătoare cerințelor societății so
cialiste, de a face din elevi oameni 
cu o personalitate multilaterală, dez
voltată, devotați cauzei partidului. 
Cadrele didactice din Valea Jiului, 
în frunte cu comuniștii, trebuie să-și 
pună toate cunoștințele șl elanul lor 
de muncă în slujba înfăptuirii aces
tor sarcini trasate de partid.

Mai mare atenție 
studierii psiho- 
pedagogice a elevului

STĂNESCU ALEXANDRU 
directorul Școlii generale 

din Paroșeni

„Cunoaștem cu toții și ne place 
să subliniem in toate ocaziile că 
o trăsătură dominantă a documen
telor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. o constituie caracterul lor 
realist-științific, izvorît din cu
noașterea precisă a obiectivelor, 
posibilităților și mijloacelor de 
care dispunem în economie si teh
nică, in știință și cultură. Cu atît 
mai mult în domeniul învățămîn
tului, muncii trebuie să i se Im
prime un asemenea caracter.

In ultimii ani, cadrele didactice 
din Valea Jiului au obținut suc
cese inseminate, atît în pregătirea 
politico-ideologică cit șl In cea 
metodică și de specialitate.

Aceste rezultate iși găsesc re
flectarea în asigurarea celei mai 
corespunzătoare orientări în acti 
vitatea didactică, în capacitatea 
de-a rezolva cu diseernămlnt pro
blemele esențiale ale scolii.

Prea puțin s-a făcut însă, în do
meniul studierii psihopedagogice a 
elevului și acest puțin influențea
ză în mod negativ asupra calită
ții muncii instructiv-educative.

Centrul de greutate al activită 
ții noastre trebuie deplasat spre 
aspectul cunoașterii și al eventua
lelor corectări sau ajutorări a po
tențialului de muncă al elevului.

Colectivul didactic de la Școala 
generală din Paroșeni a făcut cî- 
teva încercări In acest sens care 
su dat rezultate promițătoare. De 
aceea, consider că studierea psiho- 
medico-pedagogică a elevilor ar pu
tea să constituie obiectul unor largi 
discuții în cadrul cercurilor peda
gogice".

Să nu uităm privirile 
iscoditoare ale elevilor

CERNEA VICTORIȚA 
profesoară la Școala medie Petrila

„împrejurările prin care noi a- 
vem ocazia să ne impunem perso
nalitatea in fata elevilor, să le 
fim exemplu în muncă și conduită 
sint multiple și ele decurg din con
tactul permanent pe care îl avem 
cu aceștia.

Dacă vom transmite cunoștințe 
bazate pe o vastă cultură gene
rală și pe o temeinică documentare 
dacă ne vom strădui să cunoaștem 
preocupările șl irămintările lor 
bucuriile și necazurile și-i vom ci

juta cu sfaturi chibzuite ne vom 
ciștiga fără Îndoială stima și cal
da lor prețuire.

In toate aceste împrejurări tre
buie să acordăm atenție exemplu
lui nostru personal, în ce privește 
conduita, iinuta și modul de viată.

Sd nu uităm nici o clipă marea 
putere de pătrundere, de analiză 
critică pe care privirile iscoditoare 
ale elevului le au asupra limitei 
exterioare, asupra imbtăeămintii și 
comportării noastre.

Cu atît mai mult, cu cit pentru 
mulfi elevi unii pedagogi constituie 
modelul pe care caută să-1 imite și 
în legătură cu care iși iormează un 
scop al muncii lor.

Aceasta este forța exemplului 
personal pe care personalitatea pe
dagogului o exercită asupra ele
vilor".

Accent pe însușirea 
cunoștințelor

BIRO MARTIN
directorul Grupului Școlar minier 

din Petroșani
După ce a relevat pe larg des

pre dezvoltarea pe care o va cu
noaște în anii viitori învățămîntul 
profesional și tehnic, tovarășul 
Biro a vorbit despre minunatele 
condiții de studiu create elevilor 
în școlile de tpate gradele,

— Astăzi școala noastră este do
tată cu mobilier corespunzător, la
boratoare bine înzestrate, material 
didactic bogat, profesori bine pre
gătiți, adică tot ce se cere pentru 
a forma muncitori la nivelul ce
rințelor industriei.

El a arătat în continuare că 
școala fste necontenit ■sprijinită ■ 
de întreprinderea tutelară, respec
tiv Combinatul carbonifer Valea 
Jiului, care, prin unitățile în sub
ordine, creează condiții optime <ѵч- 
vilof de a-și desfășura orele d>-.. 
practică în ateliere sub îndruma-' 
rea celor mai buni meseriași.

— O problemă care se cere dis
cutată aici — a> spus în continuare 
vorbitorul — privește nivelul de 
pregătire al celor care se prezintă 
la examenele de admitere. Uneori 
ne vin elevi, ce-i drept puțini la 
număr, slab pregătiți care nu fac 
față probelor orale și scrise. Do
cumentele celui de-al IX-lea Con
gres al partidului au ridicat, cu 
deosebită tărie, problema calității 
în toate domeniile de activitate. 
De aceea șe cere ca șt în munca 
educativă să punem pe prim plan 
ridicarea nivelului cunoștințelor 
predate in școală. Mobilizați de 
organizațiile de partid din școli, 
colectivele didactice vor trebui să 
acorde o atenție sporită predării 
lecțiilor șj însușirii de către elevi 
a cunoștințelor predate la clasă. 
Numai în acest fel se poate afir
ma că educatorul și-a făcut con
știincios datoria.

întărirea colaborării 
ca familia

BARTHA PAVEL
dirăcțorul Școlii generale nr. 3 ►

Petroșani
„Alături de școală, familia ăsta 

al doilea factor căruia îi revine 
sarcina de a contribui la dezvol
tarea armonioasă a copilului. Dat 
fiind faptul că elevii Iși petrec cea 
mai mare parte a timpului In fa
milie, școala trebuie să Îndrume 
părinții in permanență, să le im, 
prime răspunderea pentru supra
vegherea atentă a timpului liber, 
a celui destinat pregătirii lecțiilor 
și să le urmărească anturajul. Ve
riga principală în asigurarea cola
borării se cimentează prin vizitele 
periodice la domiciliul elevilor, 
prin antrenarea părinților la rezol
varea problemelor educativă

Succesul colaborării cu familia 
va spori și mai mult dacă educa
torii nn vor pierde din vedere că, >> - 
COhcomitent cu educarea școlarilor. 
trebuie să se ocupe și de ridicarea 
nivelului pedagogic al părinților"

guvern.au


CEI MAI SILITORI
Ba din birou sînt îpttașe

tabele, formulare de diferite tipuri, 
centralizatoare. Țăcănitul mașinii de 
câloqlețt Șțcbperă în riștimpuri ей* 
vintele oamenilor. Toți' cei prezențl 
Sînt bine dispuși, chiar puși .pe glu
me. Sîntem în biroul sectorului IV 3 
de la mina Lupeni.

Ziarul care a făcut cunoscut că 
acest colectiv a ocupat în luna au
gust primul loc în „clasamentul 
hărniciei" se află pe biroul șefului 
de sector. Două luni la rînd au fost 
cși mai silitori din Valea Jiului: în 
iulie au înscris cea mai înaltă depă
șire iar în august cel mai ridicat 
procentaj. Cum au reușit aceasta г Ce 
își propun pentru viitor oamenii de 
a*i? Aceasta a fost de fapt tema 
convorbirii avute сц șeful sectorului, 
tînărul inginer Coroban Mircea.

— Sîntem bucuroși că în ultimele 
- . lupi colectivul nostru a reușit șă-și 

îndeplinească și depășească în mod 
ritmic sarcinile de plan. Dacă după 
patru luni — și asta datorită în bu
nă parte condițiilor de zăcămlnt și 
în parte lipsurilor din munca noas
tră — minusul s-a ridicat la 2 100 to
ne cărbune, acum situația s-a schim
bat în bine; după Opt luni, ain cu
mulat o depășire de 3 955 tone de 
cărbune'. Cum se explică î Este în 
genei\_ vorba de lucruri cunoscute : 
aprovizionarea brigăzilor cu materia
le, îmbunătățirea asistenței tehnice în 
toate schimburile, asigurarea posturi
lor planificate la abataje, folosirea 
judicioasă a orelor de muncă.

Avînd în vedere că sîntem unul 
din sectoarele cele mai mecanizate 
din Valea Jiului dispunem In 
prezent de două haveze, un plug de 

Г cărbune, două frontale sînt susținu
te metalic etc. —- am acordat o deo
sebită atenție întreținerii și reviz :i- 
rii la timp a utilajelor, asigurării cu 
piesele de schimb necesare. Aici aș 
scoate în evidență, pentru vrednicia 
și perseverență dovedită în muncă,

„Circus Variete*1
va veni la Petroșani

In^/cadrul schimburilor culturale 
pe J are țara noastră le promovea
ză, orașul Petroșani va găzdui în 
perioada 15—19 septembrie, zilnic 
la ora 20, iar duminică și în mati
neu la ora 16, spectacolul muzical 
de varietăți „Circuș Variete" cu 
artiști din R. P. Mongolă, R. P. 

* Bulgaria, U.R.S.S, și România. Cir- 
, cui are o capacitate de 2 MO de 

J jocuri $i se va instala în piața 
halelor.

Programul concertului spectacol 
susținut de orchestra Roșu-Negru a 
Radioteleviziunii din Sofia cu so
lista Mimi Talarcova, ‘cuprinde nu
mere originale ale artiștilor cir
curilor din Ulan Bator, Moscova, 
Sofia șț București în frunte cu duo 
Kaftansk.i, omul orchestră Gegea, 
iluzioniștii Lepas și jongleria mo
dernă a duo-ului Ivan și Hristina 
Botev, acrobații sub cupolă duo 
Banea.

Momentele vesele ale spectaco
lului vor fi susținute de Vașile 
Tomazian. In regia lui Grigore 
Dumitrache se reușește să se pre
zinte un spectacol de varietăți in- 

pe lăcătușii popre Anton, Sîrbu Con- 
ttantln și Balog Ioan, electricianul 
Țîțu Ilie, pe maiștrii Cojocaru Vic
tor, Lupulescu Constantin, Materna 
Iosif și Gherghina Petru. Și lista ră- 
mîne deschisă. Doar numai partea e- 
lectromecanică numără în jurul a 
100 de oameni...

— Dar despre partea minieră ce 
ne puteți spune ?

— La ceie trei frontale din stra
tul 15 sînt plasate brigăzi omogene, 
bine calificate, conduse de briga
dieri destoinici — minerii Lucaci 
Andrei, Biaga Mihai și GyOrgy Ale
xandru. Realizări frumoase înscriu 
șl brigăzile de la pregătiri conduse 
de minerii Golita Dionisie și Sirop 
Constantin. Toate brigăzile de la a- 
bataje au depășit în luna de curînd 
încheiată sarcinile la producția ex
trasă și randament. Ortacii lui 
Sirop, cu toate că le-au dat de 
furcă falii, viituri de apă și laminări, 
au realizat în preabatajul din stra
tul 13 o depășire de 240 m c și au ob
ținut un randament cu 0,70 tone pe 
post mai înalt decît cel planificat. 
Bineînțeles, mai sînt și alți oameni 
care își aduc în mod deosebit apor
tul la realizările sectarului. Mă gîn- 
desc la maiștrii minieri KOncse Ente
ric, Glovicska Stefan, Pîrvu Pândele 
și Costinaș Teodor, la artificierii Me- 
saros Gavrilă și Gencse Alexandru, 
la locțiitorul meu, tehnicianul Am- 
bruș Dionișiș.

— Și pentru viitor ce vă propu
neți ?

*- Să acordăm o atenție mai mare 
lucrărilor de pregătire; altfel he 
găsește începutul anului viitor fă
ră linie de front suficient asi
gurată. Iar pentru viitorul apro
piat, pentru această lună, colectivul 
nostru este hotărît să extragă pes
te plan, în jurul a 1 000 de tone; 
asta dacă nu o să ne ofere surprize 
sectorul de transport...

FR. VETRO

terpretat de cei mai reprezentativi 
artiști ai genului din țările res
pective.

Biletele se pot cumpăra din timp 
la agenția teatrală a orașului în 
baza cererilor instituțiilor cît și 
de O.N.T. Carpati Petroșani care 
organizează, la cerere, excursii cu 
preț redus cu autocare sau tren 
din orice parte a regiunii pentru 
vizionarea acestui spectacol.

CRĂCIUNESCU VALERIU

Exploatarea minieră ANIHOASA
ORGANIZEAZĂ ÎN ZIUA DE 16 SEPTEMBRIE 1965, UN CONCURS 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

fit. — maiștri minieri principali
— maiștri electro-mecanici principali 

(fi — maiștri minieri 
yS — maistru elecfro-mecanic
Cererile se vor depune la Biroul personal al exploatării.

Brigada condusă de minerul Cazan Stelian, de la sectarul III al minei Uilcani a înscris. Ia
luna august, o depășire a sarcinilor de plan de 20 la sută.

IN CLIȘEU : Ci ți va membri ai brigăzii, Înainte de a intra in subteran,

(arhive • energie • căldură • lumină
(Urmare din pag. l-a)

dimentare a strațelor permit ex
ploatarea cărbunelui prin cariere, 
ceea ce reprezintă mari avantaje 
economice. Raportul de descoper- 
tare în zonele colinare se va situa 
în jurul a 7 m c pe tonă, iar adîn- 
cimea de exploatare va ajunge 
pînă la 150 m. Prin folosirea unor 
utilaje moderne de mare capacita
te, productivitatea muncii va fi de 
8—9 tone pe post, față de 2 tone 
cît va fi productivitatea maximă la 
minele din acest bazin, iar prețul 
de cost al tonei extrase nu va 
depăși 60 la sută din costurile 
exploatării în subteran.

Deschiderea în termene cît mai 
scurte a carierelor, realizarea unor 
capacități anuale de 2—5 milioane 
tone vor fi posibile în primul rînd 
pe baza folosirii celei mai avansate 
tehnici. Pentru atingerea acestor 
obiective, vor fi introduse utilaje 
moderne. Prin punerea în funcțiune 
a noilor cariere, producția extrasă 
la suprafață în 1975 va reprezenta 
aproximativ 30 la sută din produc
ția de cărbune a țării.

Sporirea considerabilă a produc
ției în anii viitorului cincinal nece
sită aplicarea în continuare a unui 
amplu program de măsuri, trans
puse în practică de ministerul nos
tru și colectivele exploatărilor car

bonifere, altele — cu sprijinul ra
murilor și organelor centrale că
rora le revin sarcini în acest do
meniu. Pe baza indicațiilor date de 
conducerea de partid și de stat, mi
nisterul stabilește, pentru fiecare 
întreprindere și an, indicatorii de 
plan pînă în 1970, în vederea luării 
din timp — inclusiv pe plan local 
— a tuturor măsurilor care să a- 
sigure realizarea întocmai a sar
cinilor de producție începînd din 
prima lună a viitorului cincinal.

Intrucît termenele de punere în 
funcțiune a noilor capacități sînt 
extrem de scurte, iar investițiile 
respective trebuie să asigure fon
durilor cheltuite o eficacitate teh
nică și economică maximă, este ne
cesar ca documentația tehnică să 
fie elaborată Ia timp și de bună 
calitate, adoptîndu-șe cele mai va
loroase realizări apărute în dome
niu] mineritului, aplicabile condiți
ilor specifice fiecărui bazin din țara 
noastră. încă în acest an minis
terul va lua măsuri care să asigure 
creșterea capacităților de proiec
tare.

îmbunătățirea activității de cer
cetare cu caracter, aplicativ In ca
drul întreprinderilor, orientarea 
tematicii institutului de cercetări 
miniere al ministerului spre rezol
varea obiectivelor majore ale pla
nului tehnțe se impun ca cerințe 
imediate, deoarece specificul bazi
nelor necesită soluționarea neîntâr
ziată a unor probleme importante. 
Este evident că ridicarea nivelului 
activității în acest domeniu pre
supune o preocupare mai stărui
toare din partea ministerului, în
deosebi în ce privește coordona
rea lucrărilor, întărirea bazei ma
teriale a/ cercetării, organizarea 
documentării tehnice.

Mecanizarea în continuare a 
principalelor operații ale procesu
lui de producție prezintă o Im
portanță deosebită. In acest sens, 
s-a prevăzut ca proporția de 
mecanizare a încărcării la îna
intarea în galerii să crească în 
1970 la 50 la sută, față de 20 

la sută cît e in prezent; me
canizarea tăierii și încărcării căr
bunelui în abatajele cu front 
lung va crește de Ia aproximativ 
4 lâ sută, la aproape 20 la sută 
față de totalul producției din aba
taje; susținerea metalică a aba
tajelor se va extinde de la aproape 
28 la sută, la 50 la sută din totalul 
producției din abataje și se va 
trece la susținerea metalică cu 
deplasare mecanică.

înzestrarea noilor mine și a ex
ploatărilor existente cu tehnice 
modernă pune cerințe sporite In 
fața constructorilor de mașini, 
Livrarea la termen și la un înalt 
nivel calitativ a unor utilaje 
de bază — stîjpi și. grinzi meta
lice pentru susținerea abataje
lor, locomotive Diesel și sondeze 
în construcție antigrizutoasă, trolii, 
perforatoare și ventilatoare, vago- 
nete de mină de mare capacitate, 
pompe de evacuare a apelor, 
aparate de protecție — va contri
bui la sporirea producției de căr
bune atît în anii viitorului cincinal, 
cît și în perioadele următoare. 
Considerăm necesar ca minișterul 
nostru și alte foruri centrale să 
examineze împreună posibilitatea 
organizării mai raționale а repara
țiilor de utilaje.

Realizarea amplului program de 
dezvoltare a industriei carbonifere 
impune ca atît ministerul nostru, 
cît și conducerile întreprinderilor 
să acorde o deosebită atenție re
crutării și calificării cadrelor ne
cesare. Pînă în 1970 vor trebui să 
fie pregătiți 25 000 de muncitori, 
2 000 de maiștri și tehnicieni.

însuflețiți de obiectivele ce le au 
în față, oamenii muncii din indus
tria carboniferă, comuniștii, orga
nizațiile de partid își vor mobiliza 
toate forțele și energia creatoare, 
aducînd o importantă contribuție le 
înfăptuirea prevederilor Directive- 
lor Congresului al IX-lea al parti
dului.

(Articol publicat fn „Scînteia" 
nr. 6 734),

PROGRAM DE RADIO
11 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Cin 
tace patriotice; 5,25 Jocuri româ
nești interpretate de fanfară; 5,45 
Cîntece de voie bună; 6,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 6,10 
Interpret! de muzică ușoară; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 Pie
se instrumentale de mare popu
laritate,- 7,00 Radiojurnal 7,15 Cîn
tece de excursie; 7,35 Anunțuri, 
muzică; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 Sumarul presei; 8,30 Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor peș
tii; 9,00 La microfon melodia pre
ferată; 9,45 Maeștri ai arcușului; 
10,00 Buletip de știri; 10,03 Pa
gini din operele lui Weber,- 11,08 

>e corale de Ion Croitoru, 11,21 
Soția de balet „Priculiciul" de Zeno 
Vancea,- 11,44 Melodii vieneze, 
12,00 Buletin de știri; 12,03 Cu 

ctntecul și dansul prin lumea în
treagă; 12,35 Program de cintece, 
12,50 Concert de prînz; 13,45 Mu
zică ușoară; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Recomandări din program; 
14,10 Muzică ușoară; 15,00 Concer
tul nr. 1 în sol minor pentru pian 
și orchestră de Felix Mendelsohn- 
Bartholdy, 15,30 Săptămina litera
ră; 16,00 Radiojurnal. Buletin me 
teprologic; 16,15 Arii de coloratură 
din operete; 16,30 Emisiune muzi 
cală de )a Moscova; 17,00 Muzică 
ușoară; 17,15 „Zilele Vașile A- 
lecsandri", 17,45 Pagini muzicale 
clasice interpretate de Katerina 
Valente,- 18,00 De ce ? De unde ? 
De cind ?; 18.20 Melodia populară 
și interpretul preferat; 18,40 Ra- 
diosimpozion. Uzina coordonatoare 
și colaboratorii ei; 18,55 Program 
pentru iubitorii de romanțe; 19,25 

Varietăți muzicale; 20,00 Radioga- 
zeta de seară; 20,30 Muzică de dans 
de Radu Șerban,- 20,45 Noapte bu 
nă, copii; 20,55 Muzică de dans; 
21,30 Recitalul violoncelistului Pablo 
Casals; 21,40 Cîntece de petrecere 
și jocuri populare; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 „O seară la Mamaia"; 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Tarantele,- 7,45 Recoman 
dări din program; 7,50 Melodii 
populare cerute de ascultători; .8,20 
Pagini orchestrale din operete,- 9,00 
Buletin de știri; 9,03 Melodii popu
lare, 9,20 Program muzical pentru 
cei mici; 9,30 Roza vinturilor, 10,00 
Cvartetul de coarde nr. 2 în la 
minor de Nicolae Bulcliu; 10,35 
Melodii de estradă; 11,00 Buletin 
de știri; 11,03 Selecțiuni din opera 
„Fata din Far West" de Puccinii 
11,50 Partea I din oratoriul „Tu- 
dor Vladimirescu" de Gheorghe 
Dumitrescu; 12,35 Muzică populară 

interpretată de Angela Buciu șt 
Constantin Chisăr, 13,00 Buletin de 
știri; 13,03 Muzică ușoară; 13,30 
Noi înregistrări de muzică corală, 
13,40 Soliști români de operă ; Mag
da Ianctilescu, Elena Cernei, Viorel 
Ban și George Corbeni; 14,09 Poe
mul simfonic „Tasso" de Llszt, 
14,30 Recomandări din program, 
14,35 Popas folcloric pe plaiuri 
muntenești, 15,00 Buletin de știri, 
15,10 Piese de estradă, 15,30 Val
suri și polci interpretate de fanfa
ră, 15,45 Ansambluri corale de 
amatori; 16,30 Duete celebre din 
opere; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Muzică popu
lară interpretată de ion Lulcan, 
І/’.ЗО Anunțuri, reclame, muzică, 
18,00 Opereta „Frumoasa mea 
doamnă" de Loewe; 19.00 Buletin 
de știri; 19,05 Citită pentru dvs. 
orchestra de estradă a Radiotele
viziunii; 19,30 Pagini de călătorie 
— Cu scriitorii noștri pe drumu

rile Moldovei de nord; 2Q,00 Festi
valul de muzică ușoară — „Zagreb 
1965",- 20,30 Cîntec și joc din dife
rite regiuni ale patriei; 21,00 Ra
diojurnal. Sport; 21,20 Canțonete 
de De Curtis, Tagliaferi și Di Ca* 
pua; 21,40 Mic dicționar de muzi
că ușoară; 22,30 Mari interpreți de 
operă, 23,00 Buletin de știri, 23,05 
Din capodoperele muzicii simfoni

ce, 23,50 Program pentru amatorii 
dansului; 1,52 Buletin de știri.

Cinema toțrraf e
11 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Romulus și Remus, REPUBLICA: 
întâlnire la Ischia, VULCAN : Ha- 
tari, seria I—II, CRIVIDIA: Dra
goste la zero grade, PAROȘBNI : 
Misterele Parisului; LUPENI — 
MUNCITORESC : America, America.
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Evoluția politică din бгесіа
ATENA 9 (Agerpres).
Activitatea politică din capitala 

Greciei a cunoscut miercuri seara 
o nouă întorsătură revenind de 
fapt la același punct la care s-a 
aflat la sfirșitul săptămînii trecu
te. Intr-o declarație dată publicită
ții la Atena, Papandreu a făcut 
cunoscut că a rupt negocierile cu 
liderul Uniunii național radicale 
Canellopoulos întrucît acesta, sub 
presiunea majorității grupului par
lamentar E.R.E., a ridicat noi рте- 
tenții printre care, luarea de mă
suri severe împotriva manifestan,- 
ților care cer să fie apărată ordi
nea constituțională. Aceste noi 
propuneri ale lui Canellopoulos au 
fost respinse de Papandreu. El a 
adăugat că partidul său insistă a- 
supra cererilor de creare a unui 
guvern interimar cu sarcina de a 
organiza alegeri libere în cadrul

Crearea unui Teatru 
al Europei

PARIS 9. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

In cadrul Mesei rotunde organi
zată de Comitetul european de co
operare economică și culturală, ca
re s-a deschis la Vichy, Andre 
Julien, fostul director al Teatrului 
Națiunilor, a anunțat crearea a- 
nul viitor la Paris a unui Teatru 
al Europei. Acest teatru — în lim
ba franceză — va prezenta publi
cului opere clasice, moderne și 
contemporane ale popoarelor Eu
ropei. Proiectul a fost comunicat 
și Direcției artelor și literelor din 
Ministerul Afacerilor Culturale al
Franței.

Acțiuni armate 
ale patriciilor congolezi

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres).
Patrioții congolezi au atacat în 

cursul zilei de miercuri două ora
șe din provincia Kivu, desfășurînd 
lupte cu trupele guvernamentale. 
Unul din orașe este Nzombe, si
tuat la aproximativ 100 kilometri 
sud-vest de Bukavu, capitala pro-

Uraganul „Beisy“ 
face ravagii

NEW YORK 9 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

țărmul sudic al Floridei a fost de
vastat miercuri de uraganul „Betsy", 
unul din cele mai distrugătoare 
cicloane care s-au abătut asupra 
teritoriului S.U.A. în ultimii ani.

Potrivit informațiilor transmise 
de biroul meteorologic din Miami, 
uraganul, care a atins o viteză de 
220 km pe oră, a distrus totul în 
drumul său pe o suprafață cu un 
diametru de 1 000 de kilometri, pro- 
ducînd pagube materiale de mai 
multe milioane dolari și moartea a 
trei persoane. Agenția France 
Presse menționează că în portul 
Key West, orașul cel mai sudic ai 
S.U.A., vasele de pescuit de mare 
tonaj au fost împinse de puterea 
vîntului pînă pe străzile orașului. 
La Miami, situat mai la nord, vîn- 
tul a atins viteza de 160 km pe 
oră. Valuri gigantice depășind 2 
pînă Ia 6 metri au inundat orașul. 
Bulevardul principal al orașului a 
fost transformat într-un adevărat 
torent pe care pluteau arbori dez
rădăcinați și stîlpi de telegraf. 
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termenului constitutional de 45 de 
zile.

In fața situației actuale obser
vatorii politici din Atena sublinia
ză că, după toate probabilitățile, 
grupul deputaților disidenți ai U- 
niunii de centru vor încerca în 
zilele următoare să formeze un 
nou guvern cu sprijinul Uniunii 
național radicale și a partidului 
progresist, avînd de astă dată în 
frunte pe liderul Partidului progre
sist (de dreapta) Spyros Markezi- 
nis. In legătură cu aceasta actualul 
prim-ministru interimar Tsirimokos 
a avut miercuri întrevederi cu fos
tul premier Athanasiadis Novas și 
cu Stefanopoulos, fost vicepremier 
în guvernul condus de Papandreu.

Agenția France Presse relatează 
că paralel сц aceste discuții con
tinuă eforturile grupului disident 
de a atrage noi deputați ai Uniu
nii de centru care au rămas fideli 
lui Papandreu, pentru a se putea 
constitui o majoritate suficientă în 
parlament. Pînă în prezent, arată 
agenția, aceste încercări n-au dus 
la nici un rezultat.

Miercuri seara în sala teatrului 
„Gloria" din Atena și în împreju
rimile sale a avut loc un miting 
organizat de E.D.A. în sprijinul a- 
părării ordinei constituționale. La 
miting, la care au luat parte 10 000 
de persoane a rostit o cuvîntare 
liderul grupului parlamentar al 
E.D.A., Ilias Iliu. El a subliniat că 
Papandreu continuă să fie prim- 
ministru, întrucît el a fost adus în 
fruntea guvernului prin votul po
porului grec.

Autoritățile grecești au masat în 
apropierea teatrului „Gloria" și pe 
străzile învecinate importante for
te de politie. După terminarea mi
tingului participantii s-au îndreptat 
spre piața Concordiei, împrăștiin- 
du-se în liniște.

vinciei. Potrivit rapoartelor parve
nite la Leopoldville, trupele care 
se apărau în acest oraș au cerut 
urgent întăriri pentru a face fată 
loviturilor patrioților. Cel de-al 
doilea oraș atacat de partizani a 
fost Kavimvira, situat la aproxi
mativ 95 kilometri sud de Bukavu, 
în apropierea frontierei cu Burundi.

Surse militare din Leopoldville 
au afirmat că cele două atacuri au 
fost efectuate de grupuri de parti
zani care își au baza în regiunea 
Fizi, la aproximativ 200 kilometri 
sud de Bukavu.

DIN NOU INCERTITUDINE...
Instalarea guvernului provizoriu 

dominican a dus oare la reglemen
tarea definitivă a crizei politice 
care a zdruncinat timp de pește 
patru luni mica țară din regiunea 
mării Caraibilor ? încă înaintea ce
remoniei care a marcat semnarea 
„actului de reconciliere" numeroși 
observatori și-au exprimat îndoiala 
cu privire la un asemenea rezul
tat. Evenimentele ce au urmat nu 
au făcut altceva decît să confir
me aceste păreri.

La numai două zile după insta
larea guvernului provizoriu ziarul 
„New York Times" a relatat că 
între președintele acestui guvern. 
Hector Garcia Godoy, și militarii 
ce sprijină forțele generalului Im- 
bert Barreras s-a produs „o gravă 
încordare". Pretextul opoziției mi
litarilor de dreapta față de noul 
guvern l-a constituit hotărîrea lui 
Godoy de a suprima autonomia de 
care se bucura centrul de antre
nament al forțelor armate domini
cane. Acest centru depindea direct 
de generalul Elias Wessin, „omul 
forte" al dreptei dominicane, care

Situației din Vietnam
Ororile săvîrșite de trupele americane

TOKIO 9 (Agerpres).
Ziarul japonez „Hokkaido Sim- 

bun" publică un reportaj în care 
descrie ororile săvîrșite de trupele 
americane în Vietnam. „Numai în- 
tr-o singură zi, scrie ziarul, avia
ția americană a efectuat 532 de 
zboruri, bombardînd regiuni elibe
rate ale Vietnamului de sud". Zia
rul arată că în aceste zboruri sînt 
folosite bombe de 1-2 tone, capa
bile să ardă totul pe o rază de 
2 000 metri pătrați, împrăștie sub
stanțe toxice, care distrug vegeta-

„COȘMOS-85“
MOSCOVA 9 (Agerpres).
După cum ’ transmite agenția 

TASS la 9 septembrie în Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-85". Pe bordul satelitului 
este instalat aparataj științific pen
tru continuarea studierii spațiului 
cosmic în conformitate cu progra
mul anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

BUGETUL FRANȚEI
PARIS.
Consiliul de Miniștri a aprobat 

proiectul de buget al Franței pe a- 
nul 1966. Capitolele venituri și 
cheltuieli însumează 106,05 miliar
de franci, ceea ce reprezintă un 
spor de 6,95 la sută fată de anul 
precedent. Capitolul cheltuieli pre
vede sporuri importante față de 
bugetul în curs Ia construcția de 
autostrăzi ■— 40 la sută; telecomu
nicații — 13 la sută; cercetări ști
ințifice — 27 la sută; educație — 
11 la sută și cheltuieli militare — 
5,63 la sută.

LA ZAGREB

J-a dssrhis liioiil inlemational de toamnă
ZAGREB 9 (Agerpres).
La 9 septembrie, I. B. Tito, pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, a des
chis TîrgUl internațional de toam
nă de la Zagreb

La festivitatea de deschidere a 
tîrgului au fost de față Petar Stăm- 
bolici, președintele Vecei Executi
ve Federale a R.S.F.I. și alte per
soane oficiale iugoslave, precum șl 
Janoș Kadar, prim-secretar al 

a anunțat, prin intermediul postu
lui de radio aflat la baza militară 
San Isidro, că „forțele armate au 
fost puse in stare de alarmă". A- 
celași post de radio a afirmat că 
militarii de dreapta și-au modifi
cat atitudinea față de „actul de

Comentariul zilei
reconciliere" care prevedea ca 
cele două grupări militare rivale 
să fie reintegrate în forțele armate 
dominicane regulate. Iată, așadar, 
că în Republica Dominicană s-a 
ajuns din nou la un impas politic. 
„In ciuda instalării unui guvern 
provizoriu civil, — arată „New 
York Times" — orașul Santo Do
mingo continuă să aibă aspectul 
unei tabere militare".

Principala dispută se duce asu
pra problemei respectării „Actului 
de reconciliere". Forțele constitu- 
ționaliste au arătat că nu vor preda 

ția, bombe incendiare și gaze to
xice. După părerea ziarului, acțiu
nile militare ale Statelor Unite în 
Vietnam au ajuns la acel stadiu 
cind ele nu pot fi numite altfel 
decit „război împotriva omului". 
Dar, subliniază ziarul, S.U.A. apli
că tactica nu numai de distrugere 
a populației, ci și a întregii vege
tații.

Un protest justificat
HANOI 9 (Agerpres).
Intr-o notă adresată Comisiei in

ternaționale de supraveghere și 
control din Vietnam, misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei Populare vietnameze 
protestează împotriva faptului că 
în ultimele 5 luni S.U.A. au trimis 
în Vietnamul de sud noi trupe de 
geniu cu un efectiv de 5 000 de 
oameni pentru construirea de baze 
militare americane. Cu aceste efec
tive, precum și cu contingentele 
noi de lupfă trimise în această re
giune, se spune în nota de protest, 
S.U.A. și aliații lor urmăresc lăr
girea și modernizarea bazelor te
restre, aeriene și navale america
ne. menite să servească pentru noi 
raiduri împotriva populației sud- 
vietnameze și noi atacuri aeriene 
împotriva R. D. Vietnam și a zo
nelor eliberate din Laos.

Nota de protest subliniază că a- 
ceste acțiuni violează în mod fla
grant prevederile acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam, care interzic introducerea 
de trupe străine în Vietnamul de 
sud.

P.M.S.U., care se află la odihnă în 
Iugoslavia.

La acest tîrg participă anul a- 
cesta 6 300 de expozanți din 60 de 
țări, printre, care și Republica So
cialistă România. întreprinderile ro
mânești expun o gamă largă de 
produse ale industriei constructoa
re de mașini, electrotehnice, utilaj 
petrolier, produse chimice și far
maceutice și produse ale industri
ilor bunurilor de larg consum.

armele, așa cum prevede acest do
cument, pînă ce generalul Wessin 
nu va renunța la postul de coman
dant suprem al forțelor armate și 
nu va părăsi țara. Această poziție 
este motivată prin faptul că Wes
sin, sprijinit de cele mai reacțio
nare elemente din țară, a fost prin
cipalul organizator al campaniei 
de represiuni și teroare întreprin
se împotriva poporului dominican, 
atît înainte cît și după răscoala 
populară din luna aprilie.

Rezolvarea problemei dominicane 
se înscrie în contextul mai larg 
al dreptului acestui popor de a-și 
hotărî singur soarta. Or, în pre
zent în această țară continuă să 
fie menținute forțele intervențio- 
niste ale O.S.A. „Ar fi greșit — 
scrie ziarul chilian „Ultima Hora" 
— să se considere că criza domi
nicană este rezolvată definitiv șl 
favorabil. Atît timp cit pe terito
riul acestei țări va rămîne un sin
gur soldat străin, poporul domini
can nu își va recuceri cu adevărat 
libertatea deplină".

I. RETEGAN
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NICOSIA. Agenția Associated 
Press anunță că un purtător de 
cuvînt al guvernului cipriot a a- 
nunțat că avioane militare turcești 
au violat miercuri spațiul aerian 
al Ciprului, zburînd deasupra coas
tei de nord și a orașului Kyrenia.

BERLIN. La 8 septembrie a sosit 
la Berlin o delegație guvernamen
tală a R.A.U. condusă de Ahdel 
Moneim Kaissuny, vicepreședinta al 
Consiliului executiv al R.A.U., în
sărcinat cu economia și finanțele, 
care va lua parte la ședința de 
constituire a Comisiei economice 
mixte a R.D.G. și R.A.U.

In timpul vizitei sale în R. D. 
Germană, Kaissuny va vizita. Tîr- 
gul internațional de toamnă de la 
Leipzig, precum și întreprinderi și 
instituții din R.D.G.

TOKIO. Agenția „Kyodo Țusin" 
anunță că în regiunea dd^nord a 
insulei Kyushu au început anevre 
militare japono-americane. *La a- 
ceste manevre, care vor dura o 
săptămînă, participă avioane de 
vînătoare și bombardament cu 
reacție ale celor două țări.

NEW YORK. Centrul spațial 
Houston (Texas) a publicat miercuri 
250 de fotografii făcute de cosmo
nauta americani Charles Conrad și 
Gordon Cooper în timpul celor 8 
zile de zbor efectuat în Cosmos la 
bordul nav.ei „Gemini-5". Majori
tatea fotografiilor, informează a- 
gentia Associated Press, reprezintă 
relieful scoarței diferitelor regiuni 
terestre.

WASHINGTON. Vorbind în fața 
Comisiei naționale pentru lupta 
împotriva criminalității, L. Johnson, 
președintele S.U.A., a arătat că cri
minalitatea, mai ales în rîndul ti
neretului, "Reprezintă un pericol so
cial. El a însărcinat comisi ^ă în
tocmească un program „de păsuri 
eficace pentru lichidarea cr.mina- 
litătii" și să fie studiate cauzele 
creșterii criminalității organizate în 
Statele Unite. Creșterea criminali
tății reprezintă „o palmă pe obra
zul Americii", a spus președintele.

PARIS. Un specialist german, dr. 
Helmut Schulze, propune o meto
dă originală pentru vindecarea ne
vrozei pricinuite de obsesii. Pa- 
cienții sînt instalați într-un planor 
și ridicați în văzduh. Speriati, ei 
uită imediat de obsesii. După opt 
sau 15 zboruri — afirmă medicul 
— toate simptomele nervoase dis
par. El nu precizează, însă, dacă 
bolnavii s-au vindecat cu adevărat 
sau socotesc că e mai prudent 
să-și ascundă tulburările.

CIUDAD DE MEXICO. Un auto
buz cu 40 de pasageri s-a prăbușit 
îritr-o prăpastie în apropierea loca
lității Telolopan (Mexic). 20 de per
soane și-au găsit moartea, alte 20 
au fost grav rănite.

BRAZZAVILLE. Guvernul a hotă- 
rît să naționalizeze toate școlile e- 
lementare și de cultură generală 
particulare sau care funcționează pe 
lingă bisericile catolice.

STOCKHOLM. In Suedîa a fose 
inaugurat un nou port maritim ul
tramodern. Portul de la Luleea 
este in cea mai mare parte auto
matizat și este deservit de numai 
100 de muncitori, avînd o capaci
tate de încărcare de 8 000 tone mi
nereu pe oră.

ANKARA. La 14 septembrie va 
pleca spre Cipru un nou contin
gent de trupe turcești care va în
locui o parte din ofițerii și șolda- 
tii turci aflați pe insulă. Operațiu
nea se face cu consimțămîntul gu
vernului cipriot.
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