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I Din agenda 
întrecerii 
socialiste

De Ia începutul anului și pînă 
la jumătatea lunii septembrie, co
lectivul explotării miniere Aninoa- 
ea a înscris realizări superioare 
sarcinilor de plan la toți indica- 

principali. La plusul de 11800 
de cărbune extrase în pri- 
8 luni, minerii aninoseni au

torii
tone
mele

4 pag. 25 bani

Luni de activitate rodnica
După 8 luni de activitate 
randamentul planificat pe 
tare a fost depășit cu 18 
bune pe fiecare post, iar
tul de cenușă din cărbunele 
pediat preparației din Petrila a 
mai mic decît cel admis.

rodnică, 
exploa- 
kg căr- 
procen- 

ex- 
fost

De curînd, la Aninoasa a
încheiat bilanțul prețului de

8 luni din 
economie

pe primele 
rezultînd o 
lei.

fost

cosi
an.acest

de 535 000

extinderea inițiativelor valoroase, 
printre care extragerea a două 
cîmpuri pe aripă și schimb la a- 
batajele cameră, exploatarea ra
țională a utilajelor și instalațiilor 
din dotare, îmbunătățirea asisten
tei tehnice și a aprovizionării bri
găzilor cu materiale, în munca în
suflețită a brigăzilor de la abataje 
care au în frunte pe minerii Da
vid loan. Cristea Aurel, Schnei- I

der Francisc, Dediu Vasile, Asma- 
randei Augustin, Palko loan, Stan 
Silviu și altele.

la Bucu-

Plovdiv, 
oprit în

Succesele 
ninoasa își

adăugat în prima jumătate a lunii 
septembrie o depășire de 350 tone.

colectivului 
găsesc explicația

minei A-

spre lumea de a-

cuvînt, se poate spune 
importantă manifestare 
prestigiu, care a atras

în întrecerea socialista 
va pleca într-o excursie 
cu autocarul ONT -Car-

Această a- 
coincide cu posibilita- 

care Uniunea Artiștilor 
le-a oferit-o, de a se ma
in grup, prin organizarea 
lor expoziții colective la

a con- 
și gra- 
puter 

minier, 
de

psihică 
integre, 
izvorul

gravuri, la gravurile cu acul șl 
dalta sau schițele monumentale de 
mozaicuri

Pe drept 
că această 
artistică de
atentia specialiștilor și a unui nu
meros , public, este încununarea 
unui deceniu de muncă rodnică 
prestată de artiștii , și graficienii 
cenaclului U.A P. din Petroșani.

• Mîine dimineață un grup de 34 de mineri 
fruntași și evidențiați 
de la E. M. Aninoasa 
de trei zile prin tară
păți. Excursioniștii vor vizita obiective indus
triale și social-culturale din orașele Tg. Mu
reș, Bacău, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Brașov, 
Sibiu, precum și hidrocentrala „V. I. Lenin" 
de la Bicaz.

Cenaclul artiștilor plastici

mine- 
Miiller E? 
de la sec- 

de investi- 
minei ■ Lo- 
execută 

lucrări

Brigada 
rului 
duard 
torul 
ții al 
nea
diferite 
de calitate supe
rioară pentru cen
tralizarea produc
ției la mina II.

In fotografie : o 
parte din mem
brii brigăzii.

privind

o suprafață de 20

călătoria, membrii 
oprit apoi în co-

SOFIA 16 (Agerpres). — Trimișii 
noștri speciali transmit:

Continuîndu-și vizita în Republi
ca Populară Bulgaria, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al? C.C. 
al P.C.R., au vizitat regiunea Plov
div. Oaspeții români au fost inso 
țiți de tovarășii Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. ai 
P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Lîcezar A. 
vramov, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar și Gheorghi Bogdanov, am
basadorul R. P. Bulgaria 
rești.

In drum spre orașul 
membrii delegației s-au
localitatea Zvînicevo. Au fost vi
zitate serele moderne de aici, ca
re se întind pe 
de ha.

Continuîndu-și 
delegației s-au
muna Brestanița, unde au vizitat 
Gospodăria agricolă cooperativă de 
muncă „Viața nouă".

In piața din fața căminului cul
tural, a avut loc o întîlnire prie
tenească cu locuitorii comunei, ca
re au făcut o călduroasă primire 
delegației române.

După întîlnirea care a avut Ioc 
în piața din fata căminului cul
tural, membrii delegației române 
și persoanele oficiale bulgare ca
re ii însoțesc au vizitat o secție 
de sortare a strugurilor pentru ex
port, precum și terenurile culti
vate cu viță de vie și porumb iri
gat ale cooperativei.

Președintele cooperativei, Liuben 
Andreev, a vorbit oaspeților despre 
rezultatele obținute de cooperativă

! prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Plovdiv și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

La înapoierea spre Sofia, mem
brii delegației au făcut un scurt 
popas la stațiunea de odihnă Bo- 
roveț din Munții Rila.

popor. In amintirea acestei vizite, 
delegația română a oferit daruri 
căminului cultural.

Convoiul oficial de mașini se 
îndreaptă apoi spre Plovdiv. Clă
dirile și străzile orașului erau îm
podobite sărbătorește. Miile de lo
cuitori ieșiți să salute delegația 
purtau buchete de flori și pancar- 
de pe care erau înscrise clivinte 
de salut la adresa poporului ro
mân, a Partidului Comunist Ro
mân, a prieteniei trainice dintre 
cele două popoare.

Oaspeții români s-au îndreptat 
spre Combinatul de metale nefe
roase „Dimităr Blagoev". însoțiți de 
inginerul șef al combinatului, Gheor
ghi Abrasev, membrii delegației 
au vizitat principalele secții de 
producție, luînd cunoștință de pro
cesul tehnologic de obținere a zin
cului și plumbului. Peste tot pe unde 
au trecut, membrii delegației ro
mâne au fost salutați cu căldură 
de muncitori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru primirea priete
nească făcută și a urat muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, 
tînărului colectiv al combinatului 
spor în muncă și multe bucurii în 
viata personală.

Comitetul regional Plovdiv al 
P.C. Bulgar și Comitetul executiv 
al Sfatului popular orășenesc au 
oferit un prînz în cinstea membri
lor delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România. Prînzul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășii Konstantin Ghiaurov,
— al cărei 
ticultura și

Tovarășul 
felicitat pe 
rîndu-le să 
cese și mai
brilor gospodăriei,• OS.T.A. — București a programat un tur

neu prin Valea Jiului cu spectacolul „Astă 
seară... muzică ușoară" Printre interpreți se 
numără cunoscuții soliști de muzică ușoară 
românească Roxana Matei, Norocel Dimitriu. 
Dorian Ionescu. George Damian și Filomeia 
Călin Azi, Ja ora 18 și la ora 20,30, specta
colul va fi prezentat publicului din Lupeni în 
sala palatului cultural din localitate.

Cenaclul Uniunii Artiștilor Plas
tici din Petroșani este creația unu. 
grup de tineri absolvenți ai Insti 
tutului „Ion Andreescu" din Cluj, 
care cu 10 ani în urmă se stabi
leau în Valea Jiului pentru 
slitui un nucleu de pictori 
ficieni. Peisajul inedit, de 
nică industrie cu specific
natura încîntătoare, chipurile 
oameni cu o structură 
deosebită, cu. caiactere 
pline de viziune — iată
inepuizabil de subiecte care a in
spirat pe tinerii artiști plastici 
La acest început de toamnă fru
moasă, ei aniversează 10 ani de la 
constituirea cenaclului 
niversare 
tea pe 
Plastici 
nifesta 
primei
București, în sălile Fondului Plas
tic de pe bulevardul Magheru. Ex
poziția constituie un real succes 
al tuturor pictorilor și graficieni-

specific îl formează vi- 
pomicultura.
Nicolae Ceaușescu a 

harnicii cooperatori, u- 
obtină în viitor suc- 

mari spre binele mem- 
al întregului

IVTERVIL

Mîine pregătit de azi!
Cariera de piatră Bănită furni

zează calcar metalurgic combina
telor din Hunedoara și Reșița, unde 
acesta este folosit în furnale la 
elaborarea fontei.

Desfășurarea ritmică a muncii în 
carieră — chiar în perioada ano
timpului nefavorabil — este o con
diție importantă pentru asigurarea 
realizării sarcinilor de plan' și li
vrarea calcarului necesar combina
telor siderurgice. Conducerea ca
rierei ține cont de această cerin
ță și a trecut la luarea măsurilor 
pentru crearea condițiilor necesa
re ca încă din primele zile ale

la 10 ani

noului an de muncă activitatea să 
se desfășoare în bune condițiuni.

Răspunzînd la întrebarea „Cum 
pregătiți succesele de mîine încă 
de azi", tov, Străuțiu Florin, șeful 
carierei de calcar din Banița, a 
relatat următoarele aspecte mai 
importante.

„Mîine — pregătit de azi"
este o cerință care mobilizează în 
prezent tot colectivul 
tru pregătirea tuturor 
necesare ca încă din 
de muncă, planul pe 
fie realizat ritmic.

Măsurile — la înfăptuirea 
ra se lucrează deja intens 
referă la probleme atîl din
niul direct al producției și necesi
tăților carierei cît și din cel elec
tromecanic, aprovizionare, trans- 
port-auto și altele, care toate au 
influentă asupra activității colec
tivului în primele luni ale noului 
an, în scopul realizării ritmice a 
sarcinilor de plan ce ne revin.

Experiența ne-a învătat că con
centrarea producției pe un front 
mai îngust dă rezultate bune, 
aceea, am trecut la divizarea 
rizontului II în 
B) în care scop 
pușcăm separat 
a început deja
următoare va fi urgentată. Tot în 
carieră, vom introduce vagonete 
noi, cu caracteristici superioare. 
De aceea, acum se execută probe
le necesare pentru a alege tipul 
de vagonet care corespunde cel 
mai bine necesităților brigăzilor. 
O altă lucrare în curs de execu
ție este nivelarea vetrelor pe dis
tanța dintre frontul de lucru și

nostru pen- 
conditiilor 

primele zile 
noul an să

căro- 
— se 
dome-

lor hunedoreni, dintre care 10 
semnează cele aproape 50 de ex
ponate Aici întilnim cele mai va
riate genuri de lucrări — de la 
simplul desen în creion pînă la 
pictura in acuarelă, tempera sau 
ulei, de la linogravuri sau xilo-

maisînt selecționate cele 
dintre cele mai izbutite lu- 
ale lor, o chintesență a tu- 
experiențelor și căutărilor 

a realizărilor care s-au 
fiecare

Artiștii plastici din Valea 
■4iulu: la București. • 20 ex
poziții de grup în 10 ani. • 
expoziții personale. • De 9 
ori. peste hotare.

lucrări în cele 20 de expoziții 
grup organizate în Valea Jiu- 
sau în alte localități din tară, 

mai pot aminti apoi cele 11 ex-

Aici 
bune 
crări 
turor
artistice, 
putut umări an de an la 
dintre cei prezenți de fiecare dată 
cu 
în 
lui 
Se
poziții personale a patru dintre ei, 
care au avut loc în ultimii ani, 
precum și participarea de 9 ori а 
lui Matyaș, Tellmann, 
Walter și F. Imling la 
internaționale de la 
Geneva. Helsinki, Viena, 
neția. Budapesta etc.

Sint succese înscrise fiecare 
lături de aceasta, care timp 
trei săptămîni este deschisă 
București, ca o încununare a unei 
munci pline de pasiune <•' talent 
creator.

De 
o- 
și 

să
două trepte (A 
forăm găuri ca 
treptele Lucrarea 

și în săptămînile
Silvester, 

expozițiile 
Moscova, 
Riga, Ve-

a- 
de 
la

I. STRĂUȚ (Continuare in pag. 3-a)
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EXEMPLUL PERSONAL
AL EDUCATORULUI

MUNCA BE EDUCARE

Partidul ți «latul nostru au În
credințat școlii Înalta misiune de 
a forma constructori activi și con
știent! ai socialismului și comu
nismului, oameni cu o personali
tate armonioasă, multilateral dez
voltată, de a pregăti cetățeni 
culți, luminați, înarmați cu profun
de și puternice convingeri și sen
timente morale-cetățenești, cu tră
sături de voință și caracter. A- 
ceasta presupune o perfecționare 
continuă a măiestriei pedagogice 
a cadrelor didactice. Avem cadre 
didactice, cum sint tov. Murgu 
Maria de la Școala generală nr, 2 
î.upeni, Simionescu Constantin de 
la Școala generală de la Valea 
de Pești, Moșie Maria de la liceul 
din Petroșani, care înțeleg prin 
măiestrie pedagogică, nu o simplă 
transmitere a noțiunii ci, în pri- 
mul rînd, stăpinirea temeinică a 
disciplinei predate, efort perma
nent pentru lărgirea propriului o- 
rizont cultural. . ,

Profesorul care nu studiază per
manent și nu se preocupă de tot 
ce-i nou în disciplina predată ris
că să fie, în scurtă vreme, depă
șit de actualitate.

Avem in școlile noastre cadre 
didactice care, prin pregătirea lor, 
prin eforturile depuse, au ținut lec
ții bune, cu un Vădit conținut ști
ințific, bine orientate din punct 
de vedere politico-ideologic. 
Lecții bune și la un nivel 
corespunzător principiilor pe
dagogice au ținut tovarășii Daniel 
Lucia, David Nicol ae, Tițescu Mă
ria, Stoican Elena, Bălășoiu Ata- 
Hasia, Giurgiu Maria, Bădău Vic
tor și alții.

G preocupare permanentă pen
tru tratarea, de pe poziții partini
ce a lecțiilor predate, a existat și 
la tovarășii Popescu Felicia, Jurca 
Gheorghe, Bogdan Elisabeta, ca
re în lecțiile de geografie 
au căutat să lege cunoștin- 
țele predate de problemele con
struirii socialismului. Mai există și 
unii învățători și profesori care 
predau lecții rupte de viață, lipsite 
de conținutul științific necesar și 
care, prin lipsa lor consecventă in 
pregătire, n-au contribuit în mă
sură necesară la instruirea și e- 
ducarea elevilor.

Munca educativă poate aduce e- 
ducatorului mari satisfacții. Știm, 
din propria noastră experiență, că 
în activitatea instructiv-educativă 
nu este de ajuns să posedăm o te
meinică pregătire profesională șl 
metodică. Educatorul exercită o 
influență educativă asupra elevi
lor, nu numai prin conținutul și 
modul de a expune materia învă
țată, prin indicațiile și observa 

Prof. PlRIIANU SIMION 
vicepreședinte 

al Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular Petroșani

— tai-»»

țiile, sfaturile directe date clasei, 
ci și prin calitățile sale proprii.

Ca să educi copilul în mod just 
trebuie să-l cunoști, ca să-l cu
noști trebuie să-1 studiezi, iar in 
acest sCop se Cere să te apropii, 
să ai Încredere în el. Pro
fesori ca Bădău Victor, Nicu- 
lescu Vasile și alții folosesc 
cu pricepere această formă de e- 
ducație, reușind să dobindească 
încrederea elevilor.

Avem insă și profesori, cu o 
pregătire temeinică, dar care, ne- 
procedînd cu tact pentru a căpăta 
încrederea copiilor, nu obțin re
zultatele cele mai bune. Dobindi 
rea încrederii elevilor este la rln- 
dul ei in strinsă legătură cu au
toritatea educatorului. Autoritatea 
însă se cîștigă, pe lingă o temei
nică pregătire profesională, prin 
priceperea de a lucra cu elevii și 
totodată, exigență față de ei. Au
toritatea nu este rezultatul unei 
calități inăscute, ci se dobîndește 
în* procesul muncii cu elevii, ca 
efect al îndeplinirii cu competen
tă și în mod conștiincios a obli
gațiilor profesionale și sociale, lu
cru de care trebuie să tină cont 
în special profesorii tineri care se 

SCOALĂ-ЕОІІСАТІЁ
PENTRU CADRELE 
DIDACTICE

In loc de concluzii
• Reîmprospătarea fondului de hărți geografice, cu lucrări 

noi care să corespundă actualității.

• înzestrarea școlilor cu aparate de proiecție, picupuri și 
magnetofoane.

• Să se amenajeze în școli muzee de științe naturale.

• Să se acorde atenție sporită activității de cercetare știin
țifică in școli.

află în primii ani de activitate.
Măiestria pedagogică este o în

sușire foarte complexă care are la 
bază priceperea educatorului de a 
studia multilateral copilul și de a 
se folosi de rezultatele acestei cu
noașteri in realizarea sarcinilor e- 
ducative. Tactul pedagogic, tonul 
just tn raporturile cu elevii, acor
darea atenției cuvenite clasei, im
punerea ritmului cuvenit lecției, 
utilizarea cu dibăcie a conținutu
lui — cum procedează tovarășii 
Zaharia Maria, Păunescu Aneta, 
Bicoi Evdochia — și gradarea a- 
cestora in scopuri educative, de
termină buna dispoziție a elevilor 
pentru lecție și ere ază premizele 
succesului. Educatorul trebuie 
să fie exigent, dar să nu fie 
străin de copii. Să nu se depărte
ze de ei. dar nici să nu meargă 
pină acolo incit să cadă în fami- 
llarișm. In fața copiilor se cere ho- 
tărîre, consecvență, voință, princi
pialitate. La toate acestea se a- 
daugă o comportare civilizată in 
toate ocaziile și o ținută demnă. 
Majoritatea cadrelor din orașul 
nostru regional, ca expresie a con
dițiilor create de organele de 
partid și de stat, a relațiilor noi, 
socialiste dintre oameni, a princi
piilor etice ale societății noastre 
socialiste, a muncii politico-educa
tive desfășurate de partid, consti
tuie exemplu demn de urmat pen
tru elevii lor.

Munca de educare a tinerei ge
nerații este o muncă complexă, 
plină de răspunderi, pentru al că
rei succes se străduiesc, zi de zi, 
cadrele didactice, părinții, întregul 
nostru popor.

Ea pretinde din partea educato
rului Un nivel ideologic-politic ri
dicat, dragoste fierbinte pentru 
munca de a da patriei un tineret 
cu Înalte calități morale, devotat 
partidului și poporului nostru, gata 
să depună toate eforturile pentru 
înflorirea continuă a economiei și 
culturii noastre naționale, curajos 
cinstit, sincer. Educatorul trebuie 
să fie în primul rînd Conștient de 
importanța muncii sale și să-și dea 
seama de un fapt elementar pe 
care adesea unii din noi îl uităm : 
că munca de educație o facem în 
toate manifestările noastre, cînd 
salutăm, cînd punem o notă, cînd 
mustrăm sau cînd lăudăm, cînd a- 
vem o convorbire individuală sau 
cind vorbim clasei, cînd predăm 
sau cind ascultăm. Știm că elevii 
la virsta copilăriei și chiar ado
lescenței, își făuresc modele de 
urmat. Modelul poate fi un erou 
dintr-o Carte, părinții, un coleg 
măi mare. învățătorul și profeso
rul au posibilitatea de a fi mai 
des acest model, deoarece au cu
noștințe măi multe, experiență, îi 
îndrumă, îi ajută direct.

In centrul preocupărilor colecti 
vului școlii unde lucrez a stat cu 

noașterea elevilor, element esen
țial în munca educativă. In acest 
scop comisia diriginților a acordat 
o atenție deosebită întocmirii ca
ietului dirigintelui cu Observațiile 
la clasă.

Ca dirigintă, în cadrul asisten
telor efectuate la clasa pe care o 
conduc, am urmărit comportarea 
elevilor in diferitele ore de curs. 
Cine nu știe că munca și succe

sele clasei la diferite materii nu 
sint aceleași! Să dau, drept exem
plu, un caz: Un elev cu activitate, 
mediocră la ora mea, avea succe
se la orele de științe naturale. Am 
asistat la oră, am studiat elevul 
in desfășurarea lecției, activitatea 
lui și pe cea a profesoarei. Am 
constatat că elevul avea pasiune 
pentru studiul științelor naturale. 
Am observat apoi că la lecțiile de 
literatură îl creștea interesul cînd 
acestea aveau tangență cu lucruri 
din domeniul științelor naturii. Am 
căutat să aleg, din cînd în cînd. 
texte pentru analiză gramaticală 
cu' conținut apropiat de preocu
pările lui. Rezultatul a fost că a- 
cest elev, în termen relativ scurt, _v 
a depășit starea de indiferență și 
a devenit mult mai activ la ora de 
limba română. Este un lucru cert 
că pe măsură ce dirigintele își 
cunoaște mai Pine elevii vede cla
sa mereu cu alți ochi și poate 
descoperi în fiecare o tendință, O 
preocupare, o pasiune care poate 
fi dirijată spre dezvoltarea lui 
multilaterală.

Comisia diriginților sub îndru
marea conducerii școlii, a acordat 
atenția cuvenită orelor de dirlgen- 
tle cu conținut etic. Am pus ac
centul pe educația patriotică pen
tru a sădi la elevi dragostea față 
de cuceririle revoluționare ale po
porului nostru, condus de partid, 
evocînd file din trecutul istoric de 
luptă al comuniștilor și utecișttlor, 
ilustrind munca avtntată de azi 
din tara noastră pentru desăvirși- 
rea construcției socialismului

Pentru a cultiva dragostea pen
tru cultura poporului nostru am 
folosit, la orele de dirigenție, al
bume confecționate de elevi, dis
curi cu poveștile lui Creangă, a- 
flate în discoteca școlii, iar într-o 
oră, consacrată pictorului Grigo- 
re-scu, am folosit diafllme.

Nu am neglijat nici orele de di
rigenție cu teme In măsură să a- 
jute lă formarea unor trăsături de 
caracter cum sint curajul, munca 
perseverența, cinstea, sincerita
tea, tovărășia, prietenia. Munca de 
educație a tinerei generații este o 
cheetiune de mare răspundere pe 
care mă străduiesc să o duc la în
deplinire.

Prof. DOINA SICLOVAN
Școala generală nr. 1 Petroșani

Pe marginea consfătuirii 
cadrelor didactice

Modernizarea —* cerință 
imperioasă a epocii noastre

Dezvoltarea științei și tehnicii 
Intr-un ritm nemaicunoscut pină 
acum a impus modificări cores
punzătoare șl in domeniul pre
gătirii cadrelor necesare econo
miei și culturii. In consecință, 
termenul de modernizare și-a lăr
git sfera de influentă, roStindU-se 
nu numai atunci cînd este vorba 
de cei care lucrează in fabrici și 
uzine, ci și de cei care muncesc 
cu răbdare pentru plămădirea o- 
mului nou. Se Vorbește, așadar, 
cu tot mai multă insistentă de o 
modernizare a mijloacelor de pre
dare a lecțiilor.

Astăzi, în contrast cu trecutul. 
In dotarea școlilor de cultură 
generală se găsesc mii și mii de 
aparate pentru proiecția statică 
(epidiascoape și diaproiectoare), 
numeroase școli au aparate de 
proiecție cinematografică proprii, 
picupuri și magnetofoane.

Folosirea acestor aparate de 
către profesori impune Îndrepta
re* atenției In două direcții: una 
legată de partea tehnică, adică 
de minuirea lor cu îndeminare, 
iar alta de partea metodică. A- 
ceasta din urmă are în vedere

modul de organizare a lecției, 
stabilirea momentului cînd tre
buie folosită proiecția, particula
ritățile imaginilor proiectate, par
ticularitățile de vîrstă ale elevilor 
și nivelul lor de dezvoltare.

Unele încercări 
de aplicare a ei

In general, școlile din Valea

tului lor de cunoștințe.
La geografie, pe lingă materia

lul tradițional, harta, profesoarele 
Popescu Felicia, Brînzan Elena și 
Bogdan Elișabeta au întrebuințat 
in mod curent diafilmul, atit în 
predarea noilor cunoștințe, cit și 
In recapitularea și sistematizarea 
lor.

Profesorii de limba română An- 
toce Gheorghe, Șiclovăn Doina. 
Stoican Elena și alții au folosit 
diafilmele atunci cînd s-au predat 
lecțiile despre viața și opera lui 
EminesCu, Creangă și Caragiale,

prinde pe elevii claselor a V-a și 
a VI-а să pronunțe corect voca
lele nazale, profesorul Gordin 
Ioan le-a dat mai întîi posibili
tatea să ascultp pronunțarea mo
del a acestora după disc. Apoi, a 
citit el însuși, inregistrînd pe ban
dă de magnetofon o serie de cu
vinte care cuprindeau vocale na
zale. In continuare au fost Înre
gistrate aceleași cuvinte în lectu
ra unui elev. După ascultarea 
bandei, profesorul a cerut elevi
lor să compare cele două pronun
țări, șă indice cuvintele rostite

Sa fie folosite mai larg 
mijloacele moderne de predare

le folosesc cu stingăcie și nu dau 
roade.

La aceste neajunsuri se adaugă 
și altele legate de aspectul în
zestrării școlilor cu materialele 
necesare. Nu puține au fost șco
lile care au reclamat nu numai 
lipsa diafilmelor, dar chiar șl a 
epidiascoapelor.

Numeroși vorbitori și-au mani' 
testat dorința ca Secția învăță- 
mint a Sfatului popular al ora
șului Petroșani, în comenzile de 
material didactic pe care le face 
anual, să aibă in vedere în spe
cial școlile mai slab înzestrate 
De asemenea, cu ocazia contro
lului efectuat in școli s-ar putea 
studia și problema înlăturării sto
cului de aparate de ттіар fol e- 
xistente la unele асай * 
buire* lor la oale cat an dHM* 
de ele.

Jiului dispun în momentul de față 
de material didactic variat, făcînd 
posibilă modernizarea predării 
lecțiilor.

Dacă acum cîțiva ani preocupă
rile pentru modernizare se mani
festau sub forma unor Încercări 
răzlețe și mergeau mai mult pe 
linia stimulării interesului elevi
lor pentru lecție, astăzi nu există 
școală care să nu manifeste preo
cupare pentru înțelegerea mai a- 
dlncă de către elevi a materialu
lui predat, pentru lărgirea Orizon

iar profesorul Trancău loan și al
ții au folosit, in predarea operei 
lui Arghezi, discuri cu înregistrări 
din poezia argheziană în lectura 
autorului.

însușirea corectă a limbilor 
străine de către elevi a stat In 
centrul atenției profesorilor Gor
din Ioan, Soba Magdalena și Ser- 
bu Marta, care au folosit in mod 
curent discurile din colecția „Șă 
învățăm limba franceză fără pro
fesor". La școala generală nr. 1 
Petroșani, de pildă, pentru a-1 de

incorect de colegul lor și să pro
nunțe din nou corect.

Modernizare, dar cu ce?
încercările de pină acum sint 

departe de a fi satisfăcătoare și 
de aceea trebuie depus un mare 
volum de muncă pentru a se pu
tea vorbi de generalizarea unor 
metode bune. Deocamdată, mai e- 
xistă multe cadre care, fie că au 
□ idee foarte vagă despre mijloa
cele moderne de predare, fie că

In școlile din Valea Jiului nu 
s-a organizat pină acum nici o 
lecție-film, in multe cazuri con
stituind o noutate și pentru ca
drele didactice. Tot secția învăU 
mint ar veni in ajutorul șcnHlar 
apelind fie la Arhivă NatMMM 
de filme, fie la Direcția mMM 
cinematografice din Deva.

Posibilități există, tntae ме
та! să fie folosite

N. ARQBSEaNU
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La finisarea firelor de mătase se 
cere multă exigență din partea 
fiecărei muncitoare. Numai astfel se 
poate asigura o bună calitate a fi
relor de mătase.

In clișeu depănătoarea Lăzăreanu 
Mana controlîndu-și munca.

Miile — pregătit de nil
(Urmare din pag. l-a)

rostogol,- au început primele lu
crări de betonare a gurii galeriei 
de transport și Se sapă un canal 
de scurgere a apelor pentru a e- 
vita inundarea terenului în peri
oada ploilor.

Printre alte măsuri, se numără 
executarea unei remize și a unei 
camere de reparații pentru 16co- 
motive, a unei linii de garaj pentru 
vagonetele de rezervă, construirea 
unui depozit sutberan de carbu
ranți, punerea în stare de funcțio
nare a 3 grupuri de forță, a 2 com- 
presoare, 4 locomotive Diesel, 3 
grupuri de iluminat, 1 pompă de 
motorină în scopul evitării între
ruperilor în procesul tehnologic al 
carierei.

Colectivul carierei de calcar 
Bănită a înregistrat multe succese 
în activitatea Iui de pînă acum. 
Planul pe semestrul I șl pe lunile 
Iulie și august a fost depășit cu 
sute de tone calcar. Iar pe pri
mele săptămini din luna septem
brie avem, de asemenea, o depă
șire de peste 2 000 tone calcar la 
sarcinile de plan la zi. Noi sîntem 
hotărîți ca acest ritm de muncă 
să 4 menținem în continuare. De 
aceea succesele viitoare le pregă
tim încă de azi. Aceasta este che
zășia realizărilor mereu mai fru
moase pe care preconizăm să 
le obținem în noul an de muncă.

Be tna^rnd Petroșani—СгітемИа

Circulația rutieră 
s& fie mai bine asigurată!

Lucrările de construcție a șose
lei care leagă Petroșaniul cu res
tul regiunii sint urmărite cu ma
re interes de oamenii muncii din 
întreaga Vale a Jiului. Noua șo
sea modernizată va crea condiții 
mai bune de circulație rutieră, u- 
șurînd transportul de mărfuri și 
de oameni, va duce la scurtarea 
timpului folosit de mașini pentru 
a traversa porțiunea respectivă de 
drum și in același timp se va re
duce șl uzajul mașinilor care cir 
culă pe acest traseu.

Strădaniile depuse de construe 
torii de drumuri au început să dea 
unele rezultate. A6tfel, circulația a 
fost deja trecută pe noile trasee 
balastate: la pîrîul Bolii, la ser
pentina de vîrf de la Peșteța Bolii 
la debleul dealului Bănită, la tra
versarea pîrîului Merișor, iar în 
prezent se depun eforturi susți
nute de către constructori pentru 
a trece circulația și pe porțiunea 
cuprinsă între podul din mijlocul 
satului Merișor și vîrful dealului 
Crivadia (pe traseul peste deal pe 
lîngă linia ferată și podul cel 
lung) ca și în dreptul lotului de 
deal de la triaj C.F R.-Petroșani

Eforturile muncitorilor si tehni
cienilor constructori dă a da în 
folosință — balastate — cît mai 
multe porțiuni din traseul noului 
drum modernizat, merită să fie a- 
preciate. Realizările sint însă um
brite de un aspect deosebit de 
neplăcut în munca „drumarilor" 
nepăsarea pentru asigurarea unor 
condiții acceptabile de circulație 
a autovehiculelor pe porțiunile 
vechi’ șosele. Conducerile șantie
relor I.P.L.S.T. de la Bănită și Paș
te) a Bolii nu dau nici o atenție 
întreținerii porțiunilor de drum a 
Hate în lucru, pentru ca acestea 
să corespundă circulației curente 
Cîteva exemple:

Frin dreptul triajului C.F.R. Pe
troșani se lucrează la mai multe 
podețe și poduri noi de beton. 
Nicăieri, drumurile de ocol nu în
trunesc condițiile unei bune cir
culații : îngust, înclinat, plin de 
giopi La fel, imediat după trece

Șoferul autocamionului
Autocamionul 26 034 MD se în

torcea acasă de la București. Era 
incărcat cu materiale fapt ce im
punea o răspundere mai mare 
pentru conducător. In legănările 
mașinii gindul șoferului a zburat, 
pentru o clipă, spre casă. ,,'Ja tace 
o baie bună și seara va merge 
poate la vreun film...".

Mașina fugea pe asfaltul fier
binte al șoselei apropiindu-1 de 
casă cu fiecare kilometru. Ctnd a 
ajuns în Petroșani șoferul Pop 
Aurel și-a dus mașina la punc
tul de descărcare.

...Telefonul dispecerului de ser
viciu de la I.R.T.A. Petroșani a su
nat insistent. Cel de la capătul 
firului cerea un camion care să 
plece Imediat ia București după 
materiale pentru Combinatul car
bonifer.

— N-am în garaj nici o mașină 

rea pe sub podul liniei ferate, la 
Peștera Bolii, o porțiune de drum 
nu-' balastată. O asemenea ttare 
<»te și la cele două capete de in- 
irare pe serpentinele de aici, (atît 
in partea dinspre gară cit șl din
spre Bănița) unde drumul prezintă 
gîtuiri, valuri. Conducerea șantie
rului Peștera Bolii cunoaște aceste 
greutăți întîmpinate de autovehi
culele care circulă pe aici, dar nu 
ia măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trecere pe porțiunile 
respective.

Platoul Băniței are și el puncte 
grele care se ridică în fata mași
nilor punînd la o serioasă încer
care rezistența lor... Astfel, imediat 
după ce șoseaua traversează linia 
ferată și pînă în centrul comunei 
(chiar și prin fâța sediului șantie 
rului) sint numeroase porțiuni pe 
care constructorii le-au atacat des- 
făcînd jumătate de terasament și 
apoi au plecat mai departe, lăsînd 
terenul răvășit, cu făgașuri, peste 
care este foarte greu de trecut. 
Porțiuni proaste sint și în centrul 
Merișorului, apoi lîngă pasajul de 
cale ferată Crivadia $i punctul de 
intersecție al traseului nou eu șo
seaua veche (jos in Crivadia). în
deosebi Cînd ploile fac terenul a- 
lunecos, este foarte greu pentru 
mașini să circule pe porțiunile 
respective. Constructorilor de dru
muri Ie revine sarcina să ia mă
suri pentru îmbunătățirea stării 
porțiunilor de șosea mai grele 
unde în prezent se lucrează, ca 
circulația mașinilor să nu fie stîn- 
jenită chiar dacă plouă: pe tim
pul cît lucrează, constructorii tre
buie să asigure condițiile unei bu
ne circulații rutiere I

Sînt cerințe perfect justificate 
si de care trebuie să se tină sea
ma ! Gospodarii Văii Jiului, tova
rășii din cadrul Sfatului popular 
orășenesc care răspund de respec
tivele probleme să controleze mal 
îndeaproape respectarea de către 
constructorii de drumllri a acestei 
îndatoriri I

ȘT. MIHAI

— a spus dispecerul. Primă Care 
sosește v-o trimit.

Sunetul scurt al unui claxon a 
făcut ca portarul să deschidă latg 
cele doua canaturi ale porții ga
rajului. Mașina 26 034 a intrai în 
curte și s-a oprit la locul de par
care. Ieșind din birou, dispecerul 
s-a îndreptat către șoferii) Care 
tocmai cobora.

— Avem o comandă urgentă 
pentru București. Trebuie făcut 
un transport pentru combinat. 
N-am o altă mașină ca s-o trimit...

— Bine. Mă duc eu, a zis șo
ferul, fnțelecjînd ezitarea dispece
rului. Plec peste două ore.

Comunistul Pop Aurei lucrează 
la I.R.T.A. Petroșani din 1961. I-a 
plăcut meseria de șofer și de a- 
ceea a învățat-o temeinic. La în
ceputul acestui an 1 s-a încredin
țat conducerea unei mașini noi.

IN LOC PE CRONICĂ
Miercuri după-amieză, în cadrul 

campionatului categoriei B, seria 
Ii-a, pe stadionul din Lupeni a 
avut loc Intllnlrea restanță dintre 
formațiile Minerul din localitate și 
C>F.R. Arad. Cu toate că gazdele 
au învins la scorul de 2—0, me
ciul a fost în general de o slabă 
factură tehnică. Jucătorii ambelor 
echipe au făcut greșeli elementa
re, printre cate menționăm pasele 
greșite, date adversarilor și impre
cizia șuturilor, lucru inadmisibil 
unor echipe din categoria B. Unii 
suporteri înflăcărați ai echipei 
Minerul vor fi, poate, tentați să 
Susțină că recenta deplasare în 
R. P. Bulgaria a obosit echipa. A- 
ceastă apreciere nu este nicidecum 
exactă. De-a lungul celor 90 de 
minute ale întilnirii nu s-au sem
nalat, la jucătorii ambelor echipe, 
nici o oboseală fizică și nici epui
zare, ci numai lipsa de voință și

Sortarea buștenilor nu este o treabă ușoară. Totuși tovarășii
Mironescu IOăn și Ursache Gheorghe (în clișeu) o fac cu îndemînare

și pricepere. Atlt ei cît și ceilalți membri ai echipei de Sortare con
tribuie la realizarea șl depășirea sarcinilor de plan de către gaterul 
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marca „Bucegi", cu care a făcut 
deja numeroase drumuri, execu- 
tind cu conștiinciozitate transpor
turile cerute de beneficiari.

Om harnic, tovarășul Pop lu
crează în așa fel îneîi mașina iui 
e întotdeauna întreținută. Pișa 
ei arată Că în cele 8 luni trecute 
din anul in curs, are realizate 
peste 4 600 lei economii la planul 
de cheltuieli afectate pentru în
treținere. Pe lingă economii, a 
reușit să-și întreacă șl sarcinile 
de plan. De la începutul anului 
pînă la 15 septembrie a realizat 
195 000 tone kilometrice, cu 26 900 
tone kilometrice peste indicele 
planificat.

Pentru punctualitatea de care a 
dat dovadă în serviciu și modul 
exemplar în care își îndeplinește 
sarcinile care i se încredințează, 
comunistul Pop Aurel se bucură 

slaba pregătire tehnică individuală. 
Cotroază șl Ologu ди pierdut u- 
șor mingea In fața unor apărători 
mediocri și au ratat ocazii de gol 
din care ar fl marcat și... specta
torii. Doar Precup și Plelah ău mai 
dat atacului unele sclipiri de faze 
spectaculoase, dar și acestea repe
de stinse.

Fotbaliștii arădeni s-au apărat 
în mod dezorganizat, supranume- 
ric, constituind o echipă ușor de 
depășit. Contraatacurile lor spora
dice s-au soldat cu șuturi slabe 
la poarta lui Mihalache, trase de 
la distanță. Singurul jucător ară
dean care s-a remarcat In cele 
două reprize a fost Vlad. Arbi
trul Drug Vasile din București a 
condus cu scăpări Cele două for- 
matii. In minutul 35 el nu a acor
dat un gol valabil, marcat d« e- 
chlpa C.F.R. Arad.

V. STRÂUȚ

de stima și aprecierea colectivu
lui din care iace parte. Spre deo
sebire de alți colegi ai săi, șo
ferul Pop face, întotdeauna, trans
porturile programate fără delegat 
din partea beneficiarului, dove
dind un înalt simț de răspundere, 
o grijă deosebită pentru bunurile 
încredințate spre transport. Promp
titudinea cu care-și face datoria 
cu determinat multi beneficiari 
ai I.R.T.A. Petroșani să-1 prefere.

Modest, gata întotdeauna să-ți 
dea o mină de ajutor, așa cum 
șade bine unul comunist, Pop Au
rel s-a ocupat și de calificarea 
noilor cadre. A Împărtășit din cu
noștințele sale ajutorilor de șo
feri Șeuleanu Vasile și Miclea 
Viotel care, ascultîndu-i povețele, 
au reușit să ia examenul de șofer, 
iar în prezent, lucrează în această 
frumoasă meserie.

M. CHIOREANU

PROGRAM
' PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de

știri; 5,06 Cintece patriotice; 5,25 
Marșuri sportive; 5,45 Mujică 
populară din diferite regiuni ale 
tării; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Melodii distrac
tive; 6,35 Muzică de estradă; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Interpret! de muzică 
ușoară; 7,30 Sfatul medicului: 
Varicele; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Pagini orchestrale din opere
te; 8,00 Sumarul presei; 8,06 
Fragmente din suita „Peer Gynt" 
de Grieg; 8,30 „Ga pe Mureș, pe 
la noi" — emisiune de muzică 
populară; 9,00 La microfon, melo
dia preferată; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Fragmente din opera 
„Pescuitorii de perle" de Bizet; 

■fi' 11,00 Prelucrări corale de Tudor 
Jarda și Sergiu Sarchizov; 11,45

DE RADIO
18 septembrie

„Melodii... melodii"; 12,00 Buletin 
de știri; 12,03 Din folclorul mu
zical al popoarelor,- 12,35 Program 
de polci; 12,50 Concert de prinz; 
13,45 Ilustrate muzicale; 14,00 Bu
letin de știri; 14,10 Melodii în
drăgite; 15,00 Concertul în re mi
nor pentru vioară și orchestră de 
Schumann; 15,45 „Mlndre-s cînte- 
cele noastre"; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Tenori de operetă; 16,30 E- 
misiune muzicală de Ja Moscova; 
17,00 „Pe claviatura pianului" — 
muzică de estradă; 17,15 Citind 
din volumul „Scrieri" (IX) de Tu
dor Arghezi; 17,30 Muzică vocală 
de Etnii Monțla,- 17,45 Program de 
muzică ușoară; 18,00 De ce. De 
unde, De cînd ?; 18,20 Melodia
populară și interpretul preferat; 
18,40 Radiosimpozion; 18,55 Pro
gram de romanțe,- 19,25 „Cînt

pentru tine" — muzică ușoară; 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,30 
Muzică ușoară; 20,45 Noapte bu
nă, copii,- 20,55 Dansați cu noi; 
21,40 Cîntec, joc și voie bună — 
emisiune de muzică populară; 22,00 
Radiojurnal < Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Program pentru a- 
matorii dansului; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Cîntă Kiril Semov; 7,50 
Melodii populare cerute de ascul
tători; 6,20 Muzică din opereta 
„Valsurile Vienei" de Strauss- 
Monezy; 8,50 Piese pentru pian 
de Rameau; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 Gintă orchestra de muzică 
populară „Doina Olteniei" din 
Craiova; 9,20 Cîntece pentrii Cel 
mici; 9,30 Roza vlnturilor; 10,00 
Simfonia I în mi minor de Dimi
tri» Cuclin; 10,35 Plase concer
tante de estradă; 11.00 Buletin de 
știri; 11,45 Sonata pentra vioară 
și pian de Sabin Drăgoi; 12.20

Arii din operete; 12,35 Melodii 
populară; 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Melodii din filme; 13,30 
„Cîntăm patria socialistă" — pro
gram de cintece; 13,40 Pagini a- 
leSe din muzica de Operă; 14,10 
Mărea fantezie pentru pian șl or
chestră pe motive poloneze de 
Chopin,- 14,35 Concert de print; 
15,00 Buletin de știri; 15,10 Val
suri și tangouri celebre; 15,30 So
liști de muzică populară: Radu 
Simion și Dumitru Muțiu; 15,45 
Gintă corul de copii al Radiotele- 
viziunii; 16,00 Program interpretat 
de orchestra Filarmonică de stat 
„Banatul" din Timișoara, dirijor 
NiCOlae Boboc; 16.30 Arii din o- 
perele lui Verdi; 17,00 Radiojur
nal; 17,15 Cîntă Angela Moldo
van; 17,30 Anunțuri, reclame, mu
zică; 18.00 ODere-ta : „Prințesa Cir
cului" de Kalman,- 19,00 Buletin 
de știrb 19,05 Din melodiile lui 
Ion Vasilescu; 19,30 Pagini de că
lătorie : „Prin Franța și Spania".

Note de drum de Dan Deșllu,- 20,00 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii; 20,30 Drag mi-e 
cîntecul și jocul; 21,00 Radiojur
nal. Sport; 21,20 Canțonete; 21,40 
Mic dicționar de muzică ușoară; 
22,35 Voci ce nu se pot uita; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Din creația 
mozartiană; 23,50 Ritmuri vechi și 
noi muzică de dans,- 1,52 Bule
tin de știri.

Cinematografe
18 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un lucru făcut la timp; REPU
BLICA : Săritură în întuneric; 
LONEA: LaleaUe neagră; VUL
CAN : Pădurea spînzuraților — Se
ria I și II,- CRIVIDIA : Germanie, 
steluțele tale,- PAROȘENI : ' Rebe
lul magnific; LUPENI: Cei trei 
mușchetari — seria I și II,- BÂR- 
BĂTENI: Străinul — seria I și II.
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OSTILITĂȚILE INDO-PAKISTANEZE militari americani
SRINAGHAR 16 (Agerpres).
Agențiile de presă au relatat 

joi despre noi lupte ce au avut 
loc între trupele indiene și cele 
pakistaneze.

Referindu-se la un comunicat o- 
ficial publicat la Delhi, agenția 
France Presse transmite că trupele 
indiene, aflate la 7 kilometri nord 
de orașul pakistanez Sialkot, au 
efectuat o manevră de învăluire 
pentru a ocupa calea ferată din
tre Sialkot și Pasru. Totodată, co
municatul anunță că la frontiera 
dintre Pakistanul de est și statul 
indian Assam au avut loc puter
nice schimburi de focuri de arti
lerie. Agenția Press Trust of In
dia a anunțat că, în urma unor 
violente lupte de tancuri, trupele 
indiene au ocupat un oraș impor
tant din regiunea Jammu. Surse 
ale ministerului apărării al Indiei 
au anunțat, potrivit agenției U.P.I., 
că trupe indiene au luptat joi

Azi se întrunește 
Consiliul de Securitate

NEW YORK 16 (Agerpres).
Ea sediul Organizației Națiuni

lor Unite s-a anunțat că la 17 
septembrie se va reuni Consiliul 
de Securitate pentru a lua în dis
cuție conflictul indo-pakistanez

Cheltuielile militare ale
WASHINGTON 16 (Agerpres).
Congresul american a aprobat 

miercuri proiectul de lege privind 
cheltuielile militare ale S.U.A. pe 
exercițiul financiar care se încheie 
la 30 iunie 1966. Potrivit bugetu
lui, cheltuielile militare ale S.U.A.

Vești din țările socialiste
La Tirana s-a creat 
Institutul de biologie 
și chimie

TIRANA 16 (Agerpres).
La Tirana a luat ființă un „In

stitut de biologie și chimie". El va 
concentra activitatea științifică des
fășurată pînă in prezent de facul- 
tatea de științe naturale, muzeul 
de științe naturale, grădina bota
nică și va îndeplini sarcinile ce
rute de dezvoltarea economiei și 
a industriei chimice din R. P. Al
bania.

Automatizarea elaborării 
șarjelor de oțel

DONEȚK 16 (Agerpres).
Procesul de elaborare a șarjelor 

la peste 50 la sută din cuptoarele 
Martin din uzina metalurgică din 
Mekeevka (Ucraina) a fost auto
matizat. Acest sistem a fost elabo
rat de către oamenii de știință din 
Kiev și Donețk. Aparatajul dotat
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CERCETĂRILE ÎNTREPRINSE pen

tru descoperirea unui șlep cu 600 
tone de clor in cisternă, scufun
dat în fluviul Mississippi de ura 
ganul „Betsy", și care reprezintă 
un pericol potențial pentru viața 
locuitorilor orașului Baton Rouge, 
au dus la un prim rezultat. Specia
liștii au ajuns la concluzia că șle
pul nu se găsește în imediata a 
propiere a orașului.

PROCURATURA VEST- GERMA - 
NA a făcut cunoscut că ofițerul 
american Gerald Werner, acuzat 
de a fi ucis o tinără din localita
tea Bayreuth (Germania occiden
tală), va fi judecat de un tribunal 
vest-german. Procesul va începe 
săptămîna viitoare.

LA 15 SEPTEMBRIE AU DECLA
RAT GREVĂ aproape 100 000 de 

pentru a trece canalul Icchogil, In 
vederea înaintării spre marele o- 
raș pakistanez Lahore, ele aflîndu- 
se la numai 9 kilometri de oraș.

Surse din Rawalpindi, citate de 
agenția France Presse, au relatat 
că pe frontul din regiunea Sialkot 
trupele pakistaneze au respins a- 
tacurile unităților indiene, provo- 
cîndu-le pierderi. In sectorul La
hore, trupele pakistaneze au înre
gistrat, potrivit acelorași surse, noi 
progrese, iar în sectorul Gadro au 
cucerit un post întărit indian. Ra
dio Caraci a anunțat că la sud. 
de Lahore, trupele pakistaneze au 
pătruns joi pe o distanță de 9 ki
lometri pe teritoriul indiarț. Avia
ția pakistaneză a efectuat raiduri 
asupra bazei militare Barrackpore, 
situată la 23 kilometri de Calcutta. 
Citind postul de radio Caraci, a- 
genția Associated Press, mențio
nează că aviația indiană a bom
bardat din nou, joi, orașul Pesha
war.

Cu acest prilej secretarul general 
al O.N.U., U Thant va prezenta un 
raport asupra discuțiilor pe care 
le-a avut în India și Pakistan cu 
conducătorii celor două țări.

S.U.A.
în următorul an financiar se vor 
ridica la 47,8 miliarde dolari. A 
fost inclusă în buget și suma de 
1,7 miliarde dolari cerută de pre
ședintele Johnson Congresului pen
tru acoperirea cheltuielilor milita
re legate de războiul din Vietnam.

cu dispozitive de calcul și coordo
nare, ușurează considerabil munca. 
Fără intervenția o(elarului poate 
ii asigurat regimul termic optim. 
Acest sistem a ridicat productivi
tatea cuptoarelor și a micșorat con
sumul de combustibil cu 6 la sută. 
Introducetea automatizării in oțe- 
lării a dus la economii anuale de 
40 000 de ruble.

In ritm rapid
PHENIAN 16 (Agerpres).
Programul de dezvoltare a pro

ducției de energie electrică în 
R.P.D. Coreeană se Înfăptuiește in
tr-un ritm rapid. Numărul genera
toarelor pentru hidrocentralele și 
termocentralele mari este astăzi de 
1,3 ori mai mare decît în 1944. iar 
producția de energie electrică a 
crescut in aceeași perioadă de 3,2 
ori. Totodată, a fost extinsă re
țeaua de linii energetice, care este 
astăzi de 14 ori mai mare decît cea 
existentă cu 30 de ani în urmă.

muncitori metalurgiști din Rio de 
Janeiro. Greviștii revendică majo
rarea salariilor.

INTENSE SCHIMBURI DE FO
CURI au fost semnalate miercuri 
In apropiere de orașul Coro, capi
tala statului Falcon, intre o patru
lă guvernamentală și forțele de 
partizani din Venezuela. Agenția 
Associated Press relevă că este 
pentru prima dată cînd în această
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localitate s-a produs o angajare 
directă între partizani și trupele 
guvernamentale.

UN AVION AL COMPANIEI AE
RIENE SUD-VIETNAMEZE „Air 
Vietnam" s-a prăbușit joi dimi
neață la puțin timp după decolare 
în apropiere de Quang Ngai. In 
acest accident și-au pierdut viața

f 1ETNAM Pes,e»“ dEscoși din lupta
Trupele americane folosesc gaze toxice 
împotriva populafiei pașnice

SAIGON 16 (Agerpres).
Trupele americane, australiene, 

sud-vietnameze și neozeelandeze, 
care întreprind începînd de marți 
o operațiune combinată în regiu
nea Ben Cat n-au reușit nici mier
curi noaptea să ia contact cu for
țele patriotice. Trupele care parti
cipă la această operațiune au fost 
supuse in repetate rînduri unor a- 
tacuri prin surprindere. In rîndul 
militarilor australieni și neozeelan 
dezi, menționează agenția U.P.I.. 
au fost înregistrate pierderi. Nici 
un patriot sud-vietnamez nu a fost 
ucis sau capturat.

Citind un comunicat al coman
damentului patrioților sud-vietna- 
mezi, agenția de presă Eliberarea 
anunță că în timpul operațiunilor 
desfășurate în luna august, forțele 
patriotice au scos din luptă peste 
o mie de militari americani. Nu
mai în regiunea bazei aeriene de 
la Da Nang o subunitate de infan
terie marină americană, atacată de 
forțele patriotice, a pierdut peste 
170 de oameni. In această perioa
dă, patrioții sud-vietnamezi au ata
cat puncte întărite, baze militare

O greșeală 
dureroasă

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Intr-o cuvînlare pregătită pentru 

a fi rostită în Senatul american, 
senatorul William Fulbright, preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru 
relații externe, a declarat că in
tervenția americană în Republica 
Dominicană a fost o „greșeală du
reroasă" bazată pe sfaturi diploma
tice nerezonabile. Politica ameri
cană privind criza dominicană, a 
spus senatorul. potrivit agenției 
U.P.I., s a manifestat, la început, 
printr-o „timiditate exagerată", iar 
apoi printr-o „reacție excesivă". 
Fulbright consideră drept „erona
te" informațiile pe care președin
tele Johnson le-a primit în legă
tură cu situația din Republica Do
minicană, și în baza cărora a or
donat intervenția armată a S.U.A. 
în această tară. După părerea Iui 
Fulbright, administrația americană 
„a acționat pornind de la premisa 
că mișcarea dominicană ar fi con
trolată de comuniști, premisă care, 
adaugă el, nu s-a verificat atunci 
și nici nu a fost dovedită pînă în 
prezent" „Dacă politica aplicată de 
S.U.A. în criza dominicană va fi 
promovată și în viitor, aceasta ne 
va face să devenim inamicii tutu
ror revoluțiilor și aliații oligarhi
ilor nepopulare și corupte din a- 
ceastă emisferă".

39 din cei 40 de pasageri care se 
aflau Ia bordul avionului.

EPIDEMIA DE VARIOLĂ care 
bînluie în regiunea Overri din Ni
geria a făcut pînă în prezent 35 
de victime. Potrivit ziarului „Mor
ning Post", în regiunea Oouta au 
fost înregistrate pînă acum 135 de 
cazuri de variolă. In regiunile con
taminate au fost trimise de urgen
tă echipe de medici.

SURSE ALE MINISTERULUI A- 
FACERILOR INTERNE ALE SUDA
NULUI au declarat că unitățile de 
securitate din orașul sudic Juba 
au descoperit într-o mănăstire 
mari cantități de armament, medi
camente și alimente. Aceleași sur
se menționează că armamentul des
coperit aparținea unor cercuri care 
urmăresc separarea de Sudan a 
regiunilor meridionale.
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aeriene, depozite de combustibil, 
cazărmi și alte obiective militare. 
Ei au distrus 88 de avioane dis
locate la bazele aeriene de la 
Bien Hoa și Soc Change.

Phung Van Cung, vicepreședin
te al Prezidiului Frontului națio
nal de eliberare și președinte al 
Societății de Cruce Roșie a pa
trioților sud-vietnamezi, a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă Statele Unite pentru folo
sirea de gaze toxice împotriva 
populației pașnice din localitatea 
Vinh Quang, provincia Binh Dinh. 
In declarație se arată că, paralel

NORVEGIA

Negocieri pentru formarea 
noului guvern

OSLO 16 (Agerpres).
Liderii celor patru partide neso- 

cialiste care au ieșit învingătoare 
la alegerile generale de duminica 
trecută au început negocierile pen
tru formarea noului guvern. Acesta 
va fi primul guvern constituit de 
alte partide decît cel muncitoresc 
(de tendință social-democrată) du
pă 30 de ani de guvernare.

Pentru funcția de prim-ministru 
candidează liderul partidului libe
ral, Bent Roeiseland, precum și li
derul partidului conservator John 
Lyng, care a condus guvernul timp 
de trei luni în 1963. Surse informa
te arătau joi dimineața că compo 
ziția noului guvern va fi cunos 
cută la sfirșitul acestei săptămîni 
Liderii coaliției formate din parti
dele conservator, liberal, partidul

„Planul de prosperitate" 
al guvernului englez

LONDRA 16 (Agerpres).
Guvernul britanic a dat publici

tății joi programul său de perspec
tivă în domeniul economiei, intitu
lat „Plan de prosperitate". Progra
mul prevede o creștere pînă în 
1970 a produsului social total al 
Angliei cu 25 la sută. Totodată, 
sînt propuse măsuri în vederea e- 
liminării dificultăților financiare 
prin accelerarea exporturilor, mic
șorarea importurilor, instituirea u- 
nor restricții asupra investițiilor 
britanice în străinătate și restrîn- 
gerea ajutorului pentru țările in 
curs de dezvoltare. Planul preco
nizează, de asemenea, dezvoltarea 
agriculturii, și îndeosebi a crește
rii vitelor, cu scopul de a reduce 
importurile de produse agricole. 
Sînt propuse măsuri pentru com
baterea dumpingului practicat de 
unele țări străine pe piața brita
nică și încurajarea industriei en-, 
gleze. Guvernul se angajează să 
studieze împreună cu guvernul 
francez „cum și în ce măsură" ar 
putea fi pus în practică proiectul 
construirii unui tunel sub Canalul 
Mînecii. In ce privește folosirea 
mijloacelor financiare, aproximativ 
2 miliarde de lire sterline vor fi 
absorbite în perioada menționată 
de redresarea balanței de plăti, 
rambursarea împrumuturilor făcute

Evoluția navei cosmice „Mariner-4“
WASHINGTON 16 (Agerpres).
Administrația Națională pentru 

problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N A S A.) a 
anunțat miercuri că nava cosmică 
„Mariner-4", lansată la 28 noiem
brie anul trecut în direcția plane
tei Marte, continuă să transmită 

cu folosirea bombelor cu napalm, 
aruncătoarelor de flăcări și sub
stanțelor chimice toxice, infanteriș
tii marini americani au răspîndit 
în această localitate gaze toxice 
— armă interzisă de dreptul inter
național și condamnată de opinia 
publică mondială. Declarația cere 
Crucii Roșii internaționale - și so
cietăților de Cruce Roșie din toate 
țările, organizațiilor democratice și 
opiniei publice ' progresiste să în-^ 
treprindă acțiuni pentru a sili Sta
tele Unite să renunțe la planurile 
lor privind folosirea de gaze to
xice și alte arme chimice ca mij
loace de război în Vietnamul de 
sud și să-și retragă toate trupele 
și armamentul din această țară.

------ %

de centru (fost agrarian) și 
partidul creștin-popular ar fi 
ajuns, de asemenea, la o înțelege
re asupra reședinței Parlamentului 
norvegian. Anunțarea formală a 
compoziției noului guvern se aș
teaptă să aibă loc de abia după 8 
octombrie, cînd fostul prim-ministru, 
Gerhardsen, care a deținut această 
funcție 17 ani, va depune demisia 
guvernului său.

Comentatorii politici țin să sub
linieze că indiferent cum se va 
constitui noua echipă guverna
mentală, politica externă a Norve
giei nu va suferi, probabil, schim
bări importante. Norvegia rămîne 
membră a N.A.T.O., respingînd 
însă în continuare amplasarea de A 
baze străine sau de arme atomica 
pe teritoriul ei.

în străinătate, sporirea cheltuieli
lor militare. Restul de 6 miliarde • 
lire sterline vor fi alocate chel
tuielilor administrației (care ar ur
ma să sporească cu 27 la sută) șt 
altor capitole ale bugetului. Se 
prevăd și unele măsuri în dome
niul social.

Agenția Reuter relevă că guver
nul laburist speră ca acest docu
ment. publicat în preajma confe
rinței anuale a partidului laburist, 
să atenueze într-o oarecare măsu
ră nemulțumirea crescîndă din rîn- 
durile partidului față de măsurile 
nepopulare adoptate în ultimele 
luni.

Observatorii exprimă îndoieli in 
legătură cu caracterul real al pre
vederilor planului. Date fiind frec
ventele crize de creștere care au 
punctat lenta expansiune din ulti
mele două decenii, după părerea 
unui mare număr de experți eco
nomici obiectivele noului program 
economic laburist par greu de 
realizat, scrie agenția France Presse. ,’tz 
Cu atît mai mult, continuă agen
ția, cu cit. ca urmare a diverselor 
restricții economice impuse de gu
vern pentru a depăși ultima criză 
financiară, primii doi ani ai pla
nului riscă să se caracterizeze 
printr-o recesiune economică.

date științifice despre praful cos
mic, radiația cosmică și cîmpul 
magnetic interplanetar. Inr prezent 
„Mariner-4", se află la aproxima
tiv 292 milioane kilometri de Pă- 
mînt, depășind cu 500 de ore tim
pul de funcționare stabilit inițial.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 66. Tei. interurban 322, automat 269. Tiparul i I.P.H Subunitatea Petroșani 40 369


