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După un trimestru 
de activitate

Angajamentele luate de colecti
vul atelierului de zonă C.F.R. din 
Petroșani, în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român prind viață. Pe primele trei 
luni ale anului, planul de reparații 
la vagoane a fost depășit cu 7 la 
sută. Prețul de cost ăl vagonului

La F. F. A. Viscoza Lupeni

Preocuflare
DtQlfo riöitarea nivelnloi 
cunoștințelor lehaite 
ale lucrătorilor

CERINȚE IN CONDUCEREA | INTERVIUL NOSTRU j 
POLITICĂ A ACTIVITATU ECONOMICE

Colectivul minei Vulcan a 
încheiat primul trimestru al 
acestui an cu succese impor
tante în întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea angajamen
telor luate în cinstea aniver
sării Partidului Comunist Ro
mân. Depășirea pe trei luni se 
cifrează la peste 4 000 tone de 
cărbune. îmbucurător este fap
tul că sporul de producție a 
fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii. La 
dobîndirea acestui succes au 
contribuit o seamă de factori. 
Dintre aceștia controlul și în
drumarea conducerii tehnico- 
administrative de către comi
tetul de partid al minei a a- 
vut o mare importanță.

In dorința de a afla felul în 
care se efectuează acest con
trol, eficiența lui, redacția a 
solicitat tovarășului COLDA 
ANDREI, secretarul comitetu
lui de partid al minei un in
terviu pe această temă. Iată 
întrebările puse și răspunsu
rile primite.

permanent sau l-ați exercitat 
doar atunci cind unele proble
me ale procesului de produc
ție au cerut 
acest lucru ?

in mod stringent

muncii de partid 
control sporadic,

— Controlul și îndrumarea 
de către comitetul de partid a 
conducerii tehnico-administra- 
tive a minei are un caracter

— In practica 
exercitarea unui 
pompieristic, nu-și are locul. Poți 
oare rezolva cu competență pro
blemele unei mine fără a cunoaște 
temeinic întreaga desfășurare a 
procesului de producție, a factori
lor care concură la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a angajamente
lor de întrecere, fără a exercita 
un control permanent ? Controlul, 
deci, trebuie să fie activ, perma
nent și multilateral. Atenția trebuie 
îndreptată bineînțeles spre proble
mele cele mai importante și la or
dinea zilei pe care le reclamă bu
na desfășurare a procesului de pro
ducție fără însă să se omită așa- 
zisele lucruri mărunte. Procesul de 
producție este asemănător mersu
lui unui angrenaj complicat. O mi
că deficiență dereglează funcțio
narea întregului angrenaj. Deci tre
buie efectuat 
nent, metocdc

un control perm a- 
și cuprinzător.

exercitați controlul— Cum
și care sini (actorii ce contri-

UNDE MERGEM AZI ?
LA PETROȘANI LA ANINOASA

• Cinematograful 7 Noiem- • Sala, .clubului, ora 18 . ------
brie, ora 10 și ora 16 — spec- program artistic dat de artiștii
tacole pentru elevi cu docu- amatori aninoseni.
mentar închinat celei de a 45-a 
aniversare a P.C.R. LA LUPENI

• Sala C.C.V.J., ora 18 —
concert de muzică ușoară dat • Sala clubului sindicatelor.
de formația clubului sindicate- ora 19 — spectacolul „In casa
lor. asta a dormit un zeu" (Amphi-

LA PETRILA
trion) prezentat de un colectiv 
de actori al Teatrului de sfat

• Sala clubului muncitoresc, 
ora 11 și ora 14 — spectacol

din Petroșani.

LA URICANI
pentru copii dat de Teatrul 
de păpuși din Alba Inlia; ora • Sala clubului muncito-
18 — program artistic dat de resc, ora 19 — program artis-
formațiile clubului. tic dat cu concursul artiștilor

LA LONEA
amatori și al tarafului de lău
tari din localitate.

• Vizionări de iilme la ci
nematografele din localitate. LA ISCRONI

LA VULCAN • Sala căminului cultural, 
ora 9, medalion literar și ci-

* Sala clubului muncitoresc. nematografic „Liviu Rebreanu"
ora 18 — program artistic pre- urmat de filmul „Pădurea spin-
zentat de formațiile clubului. zuraților".

A|i dovedit
Indiferent în ce domeniu 

de activitate muncești, înde
plinirea conștiincioasă a sar
cinilor îți produce o mare 
satisfacție. Constructorul pri
vește cu mândrie siluetele 
zvelte ale blocurilor, la a că
ror înălțare și-au adus partea 
de contribuție, gospodarii ce 
răspund de amenajarea și 
întreținerea parcurilor și zo
nelor veTzi, simt o mare sa
tisfacție văzînd oamenii mun
cii oprindu-se și admirând 
frumosul creat de ei.

In toate realizările se află 
materializată muncă ome
nească. Și, sub orice formă 
ar fi materializată, munca 
semenilor noștri, trebuie res
pectată, spre folosul nostru, 
al societății, pentru mîndria 
și demnitatea noastră de oa
meni, gospodari preocupați 
de îngrijirea și păstrarea bu
nului obștesc.

Majoritatea covârșitoare a

respectul 
fața de

cuvenit 
bunul

locuitorilor Văii Jiului do
vedesc grijă .și simț de răs
pundere față de curățenia 
și estetica orașului, participă 
cu entuziasm la acțiunile 
patriotice de înfrumusețare 
a localității în care trăiesc. 
Mai sínt însă unii care do
vedesc dispreț față de bunu
rile obștești. La Uricani, spre 
exemplu, te impresionează 
plăcut construcțiile înălțate 
aici în anii noștri. Nepermi- 
să și indignantă este însă a- 
titudinea unor locatari din 
blocuri care mai țin încă în 
baie diferite păsări, transfor
mă zonele verzi în imașuri 
pentru porci și orătănii. îm
potriva acestor oameni, a că
ror nepăsare aduce prejudi
cii bunului obștesc, s-a luaț. 
atitudine prin comitetele de 
locatari, în sesiunile sfatului 
popular. Unii însă continuă

buie la eiectuarea lui activă 
permanentă ?

— Metoda de a se cere condu
cerii tehnico-administrative a mi
nei și uneori și conducerilor sec
toarelor să prezinte în ședințele 
de comitet referate pe anumite te
me a fost practicată, dar nu este 
cea mai indicată. A-ți baza în ex
clusivitate controlul doar pe refe
rate, consider că-i o muncă biro
cratică, lipsită de eficientă. Spre 
a putea controla și îndruma cu 
competență activitatea de produc
ție este în mod imperios necesar 
să cunoști în mod amănunțit pro
blemele și aceasta în mod concret.

reparat a iost redus cu 17 la sută 
și s-au realizat pe această cale e- 
conomii în valoare de 32 000 lei. 
Astfel, angajamentele luate în cin
stea zilei de 8 Mai au fost depă
șite cu 6 Ia sută. In întrecerea so
cialistă, pe locuri de frunte s-au 
situat comuniștii Hoca Avram, Pa- 
vel Constantin, Pali Andras, Iliuță 
loan, Caritescu Ioan, Marița Ilie, 
Godeanu Ioan. Toate reparațiile e- 
fectuate au fost de bună calitate, 
iar rebuturile 
complet.

Tinerii din 
atelierului au
oțelăriilor hunedorene, în aceeași 
perioadă de timp, 11 000 kg de fier 
vechi. In acțiunea de colectare a 
fierului vechi s-au. evidențiat tine
rii Oprean Romulus, Polarcu Con
stantin, Miron Gheorghe și Gîdei 
Ioan.

au fost înlăturate

organizația U.T.C. a 
colectat și expediat

Interviu
D.

consemnat
CRIȘAN

de

(Continuare in pag. 3-a)
ZAHARIA BRUTARU 

corespondent

FESTIVALUL 
PRIMĂVERII

In cinstea aniversării 
Partidului Comunist Ro
mân, zilele trecute a a- 
vut loc î-n sala Palatu
lui cultural din Lupeni 
concursul artistic „Festi
valul primăverii“. Au 
participat formații artis
tice ale cluburilor mun
citorești din Paioșeni, 
Uricani și Lupeni, bri
găzile artistice de agi
tație ale minei Lupeni, 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
și cooperativa „Deser
virea" Lupeni.

Concursul a fost reu
șit, tinerii . artiști ama-

tori fiind aplaudați de
seori la scenă deschisă. 
Foarte bine s-au prezen
tat mai ales orchestra 
de muzică populară a 
clubului muncitoresc din 
Uricani, echipa de dan
suri, orchestra de muzi
că ușoară și formația de 
balalaici ale clubului 
muncitoresc din Lupeni 
și brigada artistică de 
agitație a cooperativei 
„Deservirea".

DUMITRU ANCUȚA 
corespondent

Un schimb al 
.brigăzii conduse 
de minerul Ti- 
moite Spiridon 
de la sectorul I 
al minei Uricani, 
evidențiată în în
trecerea socia
listă.

Lectorat tehnic
Ridicarea nivelului cunoștințelor 

tehnice ale colectivului fabricii stă 
în centrul atenției comitetului sin
dicatului. In fabrică funcționează 
un lectorat tehnic frecventat de 
peste 130 de salariați : ingineri, teh
nicieni, maiștri.

De la începutul anului și pînă 
în prezent în cadrul lectoratului 
s-au ținut trei conferințe printre 
care amintim: „Procesul tehnologia 
al fabricării firelor“, expusă de 
chimista Feier Maria; „Climatizarea 
secțiilor de producție din industria 
firelor artificiale“ expusă de ing. 
Ardelean Augustin. Ultima confe
rință a fost însoțită de o demon
strație practică făcută de tehnicia
nul Jula Vaier.

Muncă susținută 
cu cartea tehnică

Avînd o îndrumare permanentă 
din partea comitetului sindicatului, 
comisia inginerilor și tehnicienilor 
din fabrică și-a îmbunătățit activi
tatea cu cartea tehnică. In planul 
de muncă al comisiei se prevede, 
printre altele, întocmirea unor re
zumate ale lucrărilor de speciali, 
tate publicate în diferite reviste 
sosite la bibliotecă cu scopul de a 
le pune la-îndemîna celor intere
sați. Pentru ca aceste rezumate 'să 
fije citite- de -un' număr oîtr mai 
mare - de- lucrători., s-a' -hiat- măjt.uj'a 
de a fi difuzate în secții.

In dorința de a veni în sprijinul 
cititorilor, biblioteca tehnică, care 
numără în prezent peste 1 000 de 
volume, este mereu îmbogățită cu 
noi lucrări de specialitate apărute : 
reviste și publicații în limbile fran
ceză, germană, maghiară etc. care 
oferă posibilitatea punerii la curent 
a colectivului fabricii cu cele mai 
recente noutăți din domeniul in
dustriei de fire artificiale.

obștesc ?
să persiste în lipsuri. S-a gă
sit însă ac și pentru cojocul 
lor. Sfatul popular a dispu« 
amendarea tuturor acelora 
care transformă blocurile și 
zonele verzi în crescătorii de 
animale. Era oare necesară 
o asemenea măsură ? Fără 
îndoială că da. Sancțiunea 
materială e justă și pe deplin 
justificată împotriva tuturor 
acelora ce dovedesc lipsă de 
respect față de munca seme
nilor noștri, nepăsare fată 
de bunurile obștești.

Lipsa de respect față de 
bunurile create cu efort și 
migală îmbracă forme dife
rite. Cîți din locuitorii Petro- 
șaniuluî nu și-au petrecut în 
zilele frumoase de vară cite- 
va ore în parcul orașului a- 
menajat doar de cîțiva anL 
Unii dintre ei însă transpor
tau băncile pe iarbă, sau le

transformau în mese pentru 
jocuri de cărți, ori spre a-și 
etala cunoștințele de artiști 
în sculptură. Prea puțini însă 
dintre vizitatorii de fiecare 
zi ai acestui loc de recreare 
au luat însă poziție împotri
va lor. Dar iată c-a venit iar
na și iarba a fost acoperită 
cu un covor de zăpadă. Spre 
a cîștiga cîteva secunde, 
mulți dintre cei ce treceau 
prin parc o luau direct peste 
zona verde. Nu știau oare 
că-i zonă verde? Ba da, dar 
totuși nu s-au gîndit nici un 
moment că prin aceasta dis
trug un bun de folosință ge
nerală. Ar mai trebui amin
tiți părinții care permit co
piilor lor să se joace pe zo
nele verzi sau să zgârie ori 
să mizgălească casele scări
lor de la blocuri, toți acei 
ce ronțăie și aruncă coji de 
semințe la cinematografe, pe 
străzi, uită robinetele deschi
se și multe altele. Se impune

(Continuate in pag. 3-a)

M. C.

Noul magazin cu autoservire din cartierul Braâa- 
Lupeni se bucură de aprecierea cumpărătorilor.

IN cu șeii: Tînăra Boidoc Florica, comfilnteură 
stativele cu mărfuri.
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Rezultate la nivelul preocupării

Ia Li
de do-

Liceul din Uricani. Conducerea școlii discută cu cadrele didactice care predau Ia
Cadrele didactice de 

ceul Petroșani, animate 
rinta de a se achita în mod 
conștiincios de sarcinile ce 
I» revin în domeniul instruc
ției și educației, au depus e- 
forturi susținute încă de la în
ceputul anului școlar în di
recția ridicării nivelului lor 
profesional, politic șl ideolo
gic.

Ga urmare a muncii desfă 
surate de cadrele didactice și 
a mobilizării elevilor la stu
diul individual — baza însu
șirii cunoștințelor — Liceul 
Petroșani a obținut la finele 
trimestrului II un nrocentaj 
de promovați de 76 la sută 
fată de 71 la sută cît a obți
nut în primul trimestru, iar 
din aceștia peste 60 la sută 
au obținut medii de 7, 8/ 9 
ai 10.

Aceste rezultate bune au 
fost confirmate cu prisosință 
la Olimpiada de matematică, 
lirică, chimie si la concursul 
de literatură, faza regională, 
cere s-au ținut la Deva în zi
lele de 3 si 4 aprilie, și care 
au întrunit reprezentanți ai 
tuturor liceelor din regiunea 
Hunedoara. Ca și în anii pre
cedent!, Liceul Petroșani a 
reușit să se situeze la loc de 
frunte Din cei 47 de elevi 
concurenți, 23 au reușit să ob
țină premii si mențiuni, iar 9 
•u obținut dreptul de a parti
cipa la faza republicană. Prin
tre aceștia se numără elevii 
Martinovici Mihai, Ștefan So
rin, Săbău Margareta, Onciu 
Teodora, Bălan Toma, Jurca 
Ioan, Popescu Adina, Bredan 
Silvia din clasele a XI-a, Pă- 
răianu Sorin — care de altfel 
a fost singurul care a rezol
vat problema de matematică 
din regiune — Stan Vasile, La- 
zăr Tibor, Szep Alexandru, 
Vlădan Angela, Kozomos Io- 
sif, Toth Icsif și Dosa Elek 
din clasele a X-a, Ștefan Mir- 
cei. clasa a IX-a, Alexan-

dreșcu Emil, Ștefan Teodor, 
Horvath Atila, Tănase Ioan, 
Sțrachi Lucia. Cu asemenea 
elevi liceul nostru se poate 

■ mîndri pe drept cuvînt, iar 
exemplul lor este demn de 
urmat de fiecare elev din 
școala noastră.

Un aport substanțial în pre
gătirea acestor elevi l-au adus 
tovarășii profesori Ștefan Ani- 
ca, Băbeanu Maria, Bara Ar- 
pad, Butulescu Ioan, Csutak 
Ștefan, Turcu Aurora. Stoicu- 
ța Romulus, Băbeanu Radu și 
Ștoican Elena.

In vederea încheierii cu 
succes a anului școlar, colec
tivul de cadre didactice și-a 
propus ca în acest trimestru 
să-și intensifice munca de 
pregătire profesională, politică 
și ideologică, pentru a tran
smite elevilor cunoștințe cît 
mai interesante și temeinice, 
la nivelul cerințelor progra
melor analitice. De asemenea, 
vor folosi cu maximum de e- 
ficiență orele de laborator, ex
periențele, lucrările practice, 
materialul didactic ilustrativ

pemtru a obține rezultate cît 
niai bune la sfîrșitul anului 
școlar. Prin orele de medita
ții se vor urmări aprofunda
rea și fixarea capitolelor im
portante care implică o pregă
tire specială pentru lărgirea 
orizontului de cunoștințe al e- 
levilor iar în tematica orelor 
de diriginție vor fi cuprinse 
teme cu caracter etic, care să 
contribuie la formarea unui 
profil moral ridicat al elevi
lor noștri.

In acest trimestru o atenție 
deosebită se va acorda evi
tării supraîncărcării elevilor si 
în mod deosebit la clasele a 
Xl-a la materiile la care nu 
au examen de maturitate.

întreaga activitate instruc- 
Uv-educativă din școala noa
stră se va desfășura in așa 
fel încît să întîmpinăm cea 
de-a 45-a aniversare a P.C.R. 
cu rezultate bune în muncă, 
în instruirea și educarea noii 
generații.

Prof. VICTOR BÄDÄU 
directorul Liceului Petroșani

clasele I—IV telul cum se pregătesc pentru lecții.

întîmpla' 
fata.
era nici o 
îngrijorare.

EXCURSIE

PENTRU FRUNTAȘI
Și acum, după aproa

pe două săptămîni din 
acest ultim trimestru al 
anului școlar, elevii de 
la Școala generală din 
Iscroni mai discută des
pre frumoasa excursie 
pe care au făcut-o în 
vaoanța de primăvară, 
cu care prilej au vizitat 
și admirat orașe, locuri, 
frumuseți ale patriei 
noastre.

In această excursie, 
pe care conducerea șco
lii a organizat-o pentru 
elevii fruntași la învă
țătură și disciplină, ele
vii au avut posibilitatea 
să cunoască iureșul mun
cii avîntate de pe șan-

tiarele de Ia Slatina, Tg 
jiu și Craiova, frumoa
sele stațiuni balneocli
materice de la Căclula- 
ta și Călimănești, con
dițiile minunate de mun
că ale lucrătorilor de la 
Fabrica de pielărie din 
Sebeș și de pretutindeni 
pe unde au trecut.

Pentru elevii Nitai 
Ioan, Dîrță Margareta, 
Ceirna Zoița, Rădoi Cor
nelia, Munteanu Nicolae, 
ca de altfel pentru toți 
cei 40 de elevi fruntași, 
excursia a fost plină de 
învățăminte, instructivă 
și educativă totodată.

TITU CORNEA 
învățător

Cînd a ajuns acasă de la 
școală, Mariana a găsit-o pe 
mama ei indispusă. Se vedea 
că adineauri își ștersese la
crimile

— Iarăși s-a 
ceva ? — întrebă

In glasul ei nu 
urmă de milă, de
In afară de politețea obliga
torie altceva abia răsuna din 
întrebare.

— Tatăl tău... răspunse ma
ma făcînd un gest cu mîna în 
semn de răspuns

Soțul, într-adevăr, e mai 
nervos în ultimul timp. Noua 
sa muncă în producție impu
ne răspundere mai mare. Pe 
lingă aceasta — așa sim
te —■ nici în căminul fami
lial nu găsește suficientă în
țelegere, De multe ori s-a în
tîmplat că, ajungînd acasă de 
la serviciu, îl aștepta căminul 
gol și mîncarea răcită. Soția 
și fiica erau plecate după 
cumpărături, Ia teatru, sau la... 
plimbare

Fetita de 16 ani era cea mai 
bună prietenă a mamei. In 
ciuda vîrstei ei fragede, este 
serioasă, inteligentă, liniștită. 
E și sinceră și intimă. Socie
tatea ei senină răsplătește pe 
mama de plictiselile dimine
ților lungi, singuratice. Mama, 
în schimb, face orice pentru a 
fi pe placul fetiței. Dar nu 
vrea să observe că o răsfață 
că din cauza repetatelor „es
capade" neglijează învățătura 
și s-a întîmplat deja, ca din 
cauza comportării să intre în 
contradicție cu regulamentul 
școlar. Tot din acest motiv, 
în ultima vreme conflictele 
aprinse dintre soț și soție au 
devenit mai frecvente.

— Care 
țiuni ale 
fiica.

— Zice 
început
banchetul întreprinderii tu sin
gură ai apărut cu decolteu e- 
xagerat... Se zice că ai fost

inadmisibil de cochetă la vîr- 
sla ta.

— Nu înțeleg de ce nu-mi 
spune mie toate acestea ? 
L-aș întreba atunci dacă nu 
cumva ar dori să pun fular 
la rochița de seară... Adică 
pentru asta te-a jignit așa de 
tare ? — întreabă mai pe ur
mă Mariana.

— M-a acuzat că sînt în
găduitoare, că nu te educ cum 
trebuie... Și toate acestea mi 
le-a adus la cunoștință ner
vos, nerăbdător. Nu, dacă mai 
continuă așa nu mai pot sta 
mult alături de eJ.

Această răbufnire deja 
consterna pe fetiță.

— Ce intenție ai ?
— Intenție? Știu eu... 

am vreo in'cnlie ?! I-am
că dacă mai continuă cearta, 
ne vom despărți...

In timpul schimburilor de 
cuvinte cu soțul, într-adevăr 
1-a amenințat cu aceasta. Bi
neînțeles, numai supărarea 
scosese din ea astfel de gîn- 
duri — și atunci, și acum cînd 
repetase cuvîntul. Dar fetița 
nu cunoaște încă viața, capri- 

A 
in- 
în 
u-

o

dacă 
spus

Aceste cuvinte răsunau goa
le, fără greutate, fiindcă pînă 
acum niciodată nu o pusese 
la punct pe fetiță, cu toate că 
s-a întîmplat des, că fata își 
exprima păreri condamnabile 
despre tatăl său. Cum să fi 
avut dreptul să-i facă obser
vații, cînd și ea, soția lui, vcifc 
bea despre „ideile înapoiate" 
ale soțului cu același ton ?

Ce s-a întîmplat ? — răsuna 
în conștiința ei recunoașterea 
îngrozitoare. Doar ea a fost 
călăuzită de bunăcredintă. A 
vrut să-i asigure fetitei o ti
nerețe despre care ea, pe 
vremuri, numai visa. Si iată 
ce a ajuns I Un om egoist, 
care nu dă dovadă de nici o 
susceptibilitate sufletească, de 
sentimente curate, sincere. 
Cum de n-a observat aceasta 
pînă acum ? Doar a fost aver
tizată, dar ea..

— Să știi, nu numai tatăl 
tău a spus că te comporți î- 
nadmisibil la vîrsta ta I Si di
rigintele 
ția că o 
cu tocul 
mai mult

Fetița, 
ascultase 
umeri.

— Și dacă ți-a spus ce I... 
Tu m ai apărat doar... De alt^ 
fel — continuă pierzîndu-șf 
răbdarea 
portarea 
landala î 
tata, eu
partea ta. Totuși 
mie morală.

In aceste clipe, 
meii, distanta de un
jumătate, ce o despărțea de 
fiică, s-a mărit la 
Simțea că degeaba 
cercat să o strige 
întindă mîna. N-ar
apăra .. Sufletește nu avea tă
ria necesară... Era prea târ
ziu...

tău mi-a atras aten 
pereche de pantofi 
cui te interesează 
decît bacalaureatul.

care pînă atunci o 
cu mirare, dădu din

au fost noile obiec- 
lui ? — întreabă

că tovarășii săi au 
să-l discute. Că la

de pionieri 
desfășoară 
sub directa

Un aspect din interio
rul căminului studențesc 
nr. 3 al I.M.P.

ciile patimilor omenești, 
crezut cuvintele mamei și 
terveni cu tonul unui om 
toată firea, cu importanța 
nei adolescente :

— Eu nu-ți recomand acest 
lucru. In definitiv, recunoaș
te, tata cîștigă bine, trăim bi
ne alături de el... Mai bine 
rabdă-i capriciile.

Femeia se cutremură de par
că i-ar fi căzut cerul în cap. 
Acestei fete i s-a atrofiat com
plet conștiința I — gîndi ea. 
Nu o leagă altceva de tatăl 
său decît acest interes rigid ?

— Despre cine vorbești tu 
acum Despre tatăl tău ? — o 
întrebă mama și se miră și 
ea de glasul ei înăbușit. Nu 
uita, chiar dacă-1 critic în fa
ța ta, sînt soția lui. Tu ești 
copila lui și în orice împre
jurare ai datoria să-i porți 
respect...

— nu înțeleg 
ta, de ce 
Pe tine 
am stat

com
te bîlbîi a- 
te-a 
numai 
tu

jignit 
de 

îmi faci

în ochii fe- 
metru și

kilometri, 
ar fi în- 
sau să-i 

fi putut-o

Prof. ZOLTÁN IUHASZ
Liceul Petroșani

Munca să fie subordonată aceluiași scop

à * í
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■ Rt;t-

„Vreau să te fac om" 
se adresează flecare 

părinte copilului său, a- 
ceste cuvinte rezumînd 
năzuința sa cea mat 
fierbinte de a-și vedea 
mîine copilul om întreg. 
Pentru realizarea aces
tei năzuințe, colaborarea < influență educativă, 
părinților cu școala este 
o condiție hotărîtoare. 
Asupra elevului își exer
cită influența educativă 
mai mul ți factori, din
tre care de o mare im
portanță sînt școala, or
ganizația de pionieri și 
U.T.C. și familia. In 
școală elevul primește g 
îndrumare organizată și 
sistematică. Organizația 
" .’li și U.T.C. își

activitatea 
conducere a 

Dartidului și în 
colaborare cu 
contribuind la

viața de 
prin di-

strînsă 
»coafa, 

aotreoa-

rea elevilor Ia 
organizație, și 
ferite forme de muncă, 
la pregătirea lor pentru 
viață. Familia exercită 
prin însăși relațiile ca
re se statornicesc între 
membrii ei o anumită 

In 
fiecare familie există un 
anumit stil de viață, a- 
numite obiceiuri pe ca
re și le însușesc copiii. 
Acestea își pun, fără 
doială, amprenta 
comportarea copilului 
afara familiei. Munca 
ducativă desfășurată 
acești trei factori 
buie însă subordonată 
aceluiași scop: scopu' 
educației comuniste.

Cadre didactice de la 
Liceul Petrila ca: Plav 
Ileana, Stoica Cornelia, 
Popescu Ioan, Giurgiu 
Maria. Păunescu Geor-

în- 
pe 
în 
e- 
de

tre-

ge-ta și altele știu ce fel 
de oameni sînt necesari 
societății noastre socia
liste, știu cum pot fi 
formați asemenea oa
meni. In întâlnirile cu 
părinții am găsit unii to
varăși care greșit gîn- 
desc că elevilor le e su
ficientă educația primită 
în școală și că munca 
educativă a familiei nu 
este necesară. Acestora 
le-am răspuns hotărît că 
este doar un fel de a 
căuta o, justificare pen
tru faptul că nu se preo
cupă de buna educare 
a copiilor în familie. 
Cînd familia merge mi
nă în mînă cu școala și 
cu organizația de tine
ret în găsirea celor mai 
potrivite 
ceea ce 
școala își 
cretlzarea

mijloace, tot 
întreprinde 

găsește con 
în formarea

și consolidarea unor de
prinderi și convingeri 
adecvate. Cînd școala 
cere copiilor una, iar 
familia alta, lucrurile 
se petrec ca in legenda 
meșterului Manole : ceea 
ce construim noi este 
dărîmat de familie. Iată 
un caz: Elevul B. N, 
din clasa a IX-a dove
dise într-un timp apti
tudini în domeniul ști
ințelor exacte, dar pe 
parcurs a pierdut aceas
tă înclinație nefiind su
ficient de harnic. Părin
ții elevului nu s-au in
teresat de activitatea lui 
școlară, iar dirigintele 
nu a putut să-i informe
ze la timp, dovedindu-se 
.scumpi“ la vedere. E- 
ievul a rămas mulțumit 
?ă in sinul familiei este

lăsat în pace. Este lim
pede că dacă părinții ar 
fi manifestat răspundere 
pentru copilul lor, lu
crurile ar fi luat o altă 
întorsătură.

Calitatea de părinte 
nu înseamnă numai un 
simplu executant al in
dicațiilor date de școală, 
ci trebuie să realizeze a 
permanentă legătură cu 
școala, pentru a cu
noaște posibilitățile de 
care dispun copiii. Pă
rinții trebuie să fie con
știent! de faptul că vi- 
itorul copiilor lor de
pinde de înțelegerea cu 
care primesc ei sfaturile 
calificate venite la timp 
din partea școlii, care 
ti pot feri de greșeli.

Prof. LI VIL GROZA 
directorul Liceului Petrila



POPICK

ILTATE
■ESATISFÀCÀTOARE
La finele săptămînii trecute, mai 

precis In zilele de 28 și 27 martie 
a.c, echipa masculină — Parîngul 
Lonea — care a reprezentat regiu
nea noastră în campionatul repu
blican de popice pe echipe, a în- 
tilnit în prima etapă, pe teren neu
tru (Oradea), pe campioana regiu
nii Banat „Olimpia" Reșița, dețină
toare a titlului de campioană a tă
rii noastre.

Fără îndoială că, privită prin 
prisma cărții de vizită a echipei 
adversare, misiunea jucătorilor lo- 
neni era cît se poate de dificilă. 
Dară iată că, după consumarea a- 
cestei etape, campionii nu prea au 
strălucit de data aceasta, rezultatul 
înregistrat de ei (4 826 p.d.) nu re
prezintă un succes impresionant. In 
actualul campionat orășenesc cît și 
în alte ediții, nu numai jucătorii 
din Lonea, ci și alte echipe ca 
Voința Petroșani și Minerul Vulcan
au fost capabile de rezultate mult 
superioare celui obținut de reșițeni. 
Judecind în acest context se aștepta 
deci ca echipa Parîngul, avînd în 
vedere comportarea slabă a Olim
piei, să o depășească. Lucrurile 
însă nu s-au desfășurat așa. Anali- 
zînd atent comportarea fiecărui ju
cător lonean se constată că ea este 
extrem de inconstantă. Sínt zadarnice 
rezultatele excelente ale unui 
coechipier dacă un altul se com
portă sub orice critică. Iată că și 
la Oradea, situația a fost identică 
și pentru a vedea unde a fost 
punctul nevralgic al echipei redăm 
rezultatele fiecărui component: Al- 
bu Zoltán 738 p.d.; Haidu Iosif 792; 
Török Mihai 803; Tekar Edmund 
803; Török Aurel 837 și Balog Io- 
sif 803 p.d.

După cum se poate observa dacă 
ceilalți cinci componenți au obținut 
în general rezultate bune, primul 
jucător, Albu Zoltán, cu 738 p.d. a 
decepționat total.

Cauza acestei nereușite nu este 
decît una și anume : lipsa unor an
trenamente efectuate judicios și cu 
multă conștiinciozitate din partea 
fiecărui jucător. Acest neajuns tre
buie să-l remedieze în viitor echi
pa Parîngul Lonea, pentru a ne re
prezenta cu cinste în celelalte 
etape.

S. BĂLOI
activist C.S.O. Petroșani

ANUNȚ
I.P.I.P, DEVA — SECTORUL LIVEZENI

ĂNGAJEAZA IMEDIAT
3 excavatoriști calificați cu o 

vechime de cel puțin 3 ani în 
această profesie.

Salarizarea se face în acord, conform nor
melor în vigoare.

Informații suplimentare se pot lua de la se
diul sectorului din Livezeni.

Este interzis ca în timpul cuplării sau decuplării vago- 
netelor să se introducă capul sau corpul între vagonete.

FII ATENT ! NU ÎNCERCA SĂ CUPLEZI SAU SA DECUPLEZI VA- 
GONETELE ÎN TIMPUL MERSULUI FA ACESTE OPERAȚII NUMAI ÎN 
TIMPUL ÎN CARE CONVOIUL DE VAGONETE STA PE LOC.

Secția de con
strucții metalice 
a U.R.U.M. Pe
troșani execută 
ghidajele meta
lice pentru noile 
puțuri cu schip 
de la Aninoasa- 
sud.

IN CLIȘEU: Sti- 
vuirea ghidajelor 
confecționate.

III doveilit iwtttiil invenil 
față de hanii nhțtest ?

(Urmare din pag. l-a)

deci necesitatea de a smulge din 
rădăcini asemenea atitudini retro
grade, nedemne de zilele noastre. 
In această direcție organizațiile de 
bază de cartier, grupele de partid, 
sfaturile populare, comitetele de 
locatari și deputății vor trebui să 
desfășoare o permanentă muncă 
de educare a fiecărui cetățean în 
spiritul respectului și grijii față de 
tot ce s-a realizat. Cel mai eficient 
mijloc de combatere a acestor ma
nifestări retrograde este însă ati
tudinea promptă și combativă a 
celor din jur. Cetățeanul ce arun
că hîrtiile pe stradă, în autobuz, 
semințe in sălile de spectacole sau 
alte asemenea obiceiuri să fie o- 
bligat pe loc de cei care l-au vă
zut să-și repare greșeala.

Trăim vremuri de transformări 
și înnoiri demne de epoca noastră 
socialistă. Aceste înnoiri să se re
flecte și în atitudinea înaintată a 
tuturor oamenilor muncii. Să păs
trăm cu toții, cu grijă și spirit gos
podăresc ceea ce am înfăptuit.

Cerinfe în conducerea politică 
a activitàfii economice

(Urmate din pag. l-a)

trecînd pe la fiecare loc de mun
că în parte, văzînd personal ade
vărata stare de lucruri, stînd de 
vorbă cu membrii birourilor orga
nizațiilor de bază, cu comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii. Acest 
lucru nu se poate face de unul 
singur. De aceea am atras Ia exer
citarea controlului pe toți membrii 
comitetului de partid și ai birou
rilor organizațiilor de bază. Aș 
vrea să dau un exemplu in aceas- 
tă direcție. Intr-una din ședințele 
de comitet s-a analizat, printre al
tele, contribuția sectorului de trans
port la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. In prealabil insă, im 
preună cu cîțiva tovarăși din co
mitet am exercitat un control ri 
guros al desfășurării întregului 
transport. Cu acest prilej am con
statat că în prima parte a șutului 
transportul stagnează din lipsă de 
cărbune, ca în a doua parte să fie 
suprasolicitat. Iată deci o cauză de 
care nu se făceau vinovați tova
rășii de la transport.

— Spre ce probleme esen
țiale și-a îndreptat atenția co
mitetul de partid al minei in 
etapa actuală in domeniul e- 
conomic ?

— A nu ști să desprinzi esen
țialul înseamnă a nu putea să-ți 
îndrepți atenția spre cele mai im
portante probleme. Comitetul nos
tru de partid a analizat recent, 
spre exemplu, felul în care con
ducerea tehnico-administrativă s-a 
preocupat de aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice preconizate 
pe anul 1966. N-am făcut aceasta 
pentru motivul că treburile stau 
rău în această direcție, ci, ținînd 
seama de faptul că îndeplinirea 
sarcinilor sporite de plan ce ne 
revin pe acest an, a angajamente
lor de întrecere, este strîns legată 
de înfăptuirea în termenele stabi

PROGRAM DE RADIO
9 aprilie

■ PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Cîntece și jocuri 
populare; 5,40 Program de fanfară; 
5,50 Cîntece distractive; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 6,10 Muzică 
ușoară; 6,15 TRANSMITEM PENTRU 
SATE; 6,22 Jocuri populare exe
cutate la taragot de Ion Murgu; 
6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Melodiile dimine
ții; 7,30 Uverturi la operetele lui 
Suppe; 7,45 Cîntă Marina Voica si 
Trio Alpin; 8.00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Muzică populară din Mun
tenia,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9.30 Sfatul medicului : 
Sterilitatea,- 9,35 Pagini vesele din 
opere,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Potpuriuri de estradă; 10,30 
Roza vînturilor; 11,00 Cîntăreți ai 
plaiurilor noastre; 11,15 Revista lite
rară radio; 11,55 Muzică; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Cu microfo

lite a acestor măsuri. Și iată ce 
am constatat cu prilejul acestei a- 
naiize: Deși din cele 22 de mă
suri tehnico-organizatorice prevăzu
te pentru primul trimestru al a- 
nului, 14 au fost realizate integral, 
iar 5 parțial, totuși rezultatele nu 
ne mulțumesc pe deplin. Nu ne 
mulțumește nici faptul că la mina 
noastră se muncește încă în asalt, 
că mai sînt brigăzi ce nu-și înde
plinesc lună de lună sarcinile de 
plan, iar calitatea cărbunelui lasă 
de dori-t. Este o notă proastă pen
tru întregul colectiv faptul că mi
na noastră a fost penalizată cu 
2 308 tone de cărbune pentru ca
litatea lui necorespunzătoare. Spre 
aceste probleme precum și spre în
tărirea disciplinei și respectarea 
N.T.S.-ului ne îndreptăm în prezent 
toată atenția.

— Este oare controlul îmbi
nat cu un sprijin concret și e- 
ficient ?

— Sprijinul trebuie să fie fără 
îndoială un rezultat concret al 
controlului. De obicei, după ce se 
analizează o problemă importantă, 
se preconizează măsuri precise me
nite să ducă la remedierea lipsu
rilor, la îmbunătățirea muncii. A- 
plicarea lo-r este stabilită cu ter
mene și răspunderi atribuite mem
brilor comitetului de partid. Sar
cina concretă, împletită cu con
trolul pe teren întărește responsa
bilitatea tuturor membrilor comite
tului, tace ca controlul să tie ur
mat de un sprijin concret și efi
cient. .

In încheiere aș vrea să adaug că 
sîntem hotărîți să îmbunătățim ne
contenit controlul și îndrumarea 
conducerii tehnico-administrative, 
stilul nostru de muncă, spre a mo
biliza întregul colectiv la îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
de întrecere luate în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a Partidului 
Comunist Român.

nul prin sălile de concert ale Ca
pitalei; 12,45 REVISTA REVISTELOR 
ECONOMICE; 13,00 Arii din opere
tele lui Johann Strauss,- 13,15 Suita 
I de cîntece bănățene de Nicolae 
Ursu; ¡3,30 Refrene cunoscute; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Răspun
suri muzicale pentru iubitorii de 
folclor; 14,50 Suita „Impresii de la 
tară“ de Marțian Negrea; 15,00 
Ilustrate muzicale,- 15,15 Dialog pe 
teme coregrafice; 15,45 Cîteva me
lodii din opereta „Cîntec gitan" 
de Maurice Yvain; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,20 Prelucrări corale din 
folclor; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,00 Mici piese 
instrumentale,- 17,20 RADIOSIMPO- 
ZION,- 17,40 Cîntă Ilinca Cerbacev 
și Luigi Ionescu; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,13 Melodii populare in
terpretate de Dumitru Sopon și Ion

ÎNSEMNARE

Numai
la intrare?

Panouri, grafice și lozinci îngrijit 
lucrate te întîmpină la intrarea în 
incinta minei Petrila. Impresionează 
plăcut și fîntîna arteziană amenajată 
între clădirile birourilor exploată
rii. Aici, la intrare, domnește ordi
nea și curățenia.

In urmă cu două zile se lucra in
tens la refacerea gardului de sîrmâ 
din fata clădirii administrației.

Deci, la primul contact, imprésiû 
plăcută. Să vedem însă care este Si
tuația în cealaltă parte a incintei. 
Din păcate, aici nu se mai simte 
aceeași mînă de bun gospodar. Și 
iată cîteva exemple. Lîngă labora
torul C.T.C., mai multe bare me
talice stau îngrămădite în apropie
rea intrării. In dosul lămpăriei a 
fost improvizat un microdepozit 
de sticlă; mai multe cutii, cu și 
fără sticlă, înnegrite de ploaie și vre
me, stau rezemate de zid și copaci.

Si iată-ne în spațiul rezervat de
pozitului de lemn aflat în grijă 
(dar nici pe departe gospodărit așa 
cum se cuvine) sectorului X. Va
gonete răsturnate, lemn de diferite 
mărimi, esențe și vîrste, bucăți mai 
mari și mai mici de tablă, sîrină 
— poți întîlni aici. Și toate aces
tea dominate de o bandă transpor
toare, lungă de 12 metri, folosită 
pînă în urmă cu un an și intrată 
de atunci în dizgrație,- cu un ca
păt înfiptă în pămînt, cu banda de 
cauciuc desfăcută și unele piesă 
lipsă, agregatul are un capăt în
dreptat spre ceruri părînd să ceără 
îndurare unor divinități.

Să trecem dincolo de linia ferată 
îngustă. In apropiere să găsește 
culbutorul minei Dîlja și terenul 
ar trebui să-l administreze tovară
șii de la preparație. Și aici, la fel 
ca dincolo de linie, lanțuri de 
transportor ruginite (noi și vechi) 
fragmente de tablă, lemne felurite, 
multe intrate în putrefacție, tuburi 
de aerai, băltoace. Dincolo de lan
țul elevator, un teren de vreo 50 
de metri a fost transformat în de
pozit de bitum.

Este adevărat că în comparație cu 
anii trecuți, în gospodărirea incin* 
telor exploatării și preparației ș-a 
înregistrat un oarecare progres. 
Dar cum primăvara a sosit de mult, 
este timpul ca gospodarii de la Pe
trila să intre în acțiune; cu oa
meni salariat! sau prin mobilizarea 
tinerilor, și vîrstnicilor, la acțiuni 
patriotice. Pentru că un fapt e bine 
știut : dacă este — sau nu — a- 
menajat corespunzător locul unde 
muncești nu este nici pe departși 
o chestiune neglijabilă...

FR. VETR0

Șerban,- 18,30 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, 
FANTEZIE; 19,00 Din repertoriul 
lui Shirley Bassey și Louis Prima; 
19,15 Sport. Au cuvîntul crainicii 
reporteri; 19,30 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Pie
se de dans de Radu Șerban,- 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Romanță 
dumneavoastră îndrăgită; 21,15 In
vitație la dans; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Dans pentru toată lumOÎ; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
9 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Procesul aH>; REPUBLICA: Pingui
nul; LONEA — MINERUL: Mun
cile lui Hercule; 7 NOIEMBRIE: 
Nevasta nr. 13; CRTVIDIA: În
curcătură blestemată; LUPENI — 
CULTURAL: Șah la rege.
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„Luna-10
transmite

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Co
respondentul special TASS de la 
castrul de coordonare și calcul ca
re recepționează informațiile trans- 
măse de stafia sovietică „Luna-10" 
Mmntă că au fost recepționate da
tele așa-numitului „exprescontrol", 
a£că an fost verificate activitatea 
sstsaețor de bord și trăinicia lor. 
Dopă ce s-a constatat că totul este 
wkí, s-a trecut la recepționarea 
informațiilor telemetrice. Aparatele 
an recepționat pe secundă pînă Ia 
o sortă de semnale de diferite frec- 
ve«țe. tonuri, durate pe care, după 
os minut, le-au transformat în lim
bajul mărimilor fizice ca tempera
tura. înălțimea, viteza.

Vor trebui zile întregi de muncă 
pentru a compara, a verifica și a 
confirma toate aceste date teleme- 
trice. Dar poate că, în curînd, spe- 
ăa&știi care prelucrează informați
ile vor detecta norul de pulbere 
din jtmil Lunii și date despre in
tensificarea câmpului magnetic al 
Tjwwî

Legiferarea noii împărțiri 
administrative 
a Congoului

LEOPQLDVILLE 7 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Congo, ge- 
nervinl Mobutu, a semnat miercuri 
legea cu privire la noua împărțire 
afteunstrativă a țării. Intr-un dis- 
cuk radiodifuzat, generalul Mobu
tu a precizat că în loc de 21, Con- 
goul va avea 12 provincii. Leopold- 
vi e rămâne o entitate administra
tivă independentă de provincii. 
Membrii guvernelor și adunărilor 
provinciale actuale vor face parte 
<fis guvernele adunărilor noilor 
pvovinciL Fiecare provincie va a- 
veu un guvernator, asistat de unul 
aou doi viceguvernatori.

g PEKIN. Agenția TASS a- 
nunță că la 7 aprilie a sosit la 
Pekin o delegație comercială 
guvernamentală a Uniunii So
vietice condusă de I: Grișin, 
locțiitor al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S.

g PRAGA. La Ledvice, Pru- 
nerov și Pocerady, regiunea 
Cehia de nord, se desfășoară 
din plin lucrările de construc
ție și finisare a trei mari 0- 
biective energetice. Este vorba 
de trei mari termocentrale cu 
o capacitate totală de 1 880 
MW care vor folosi cărbuni 
din bazinul Sokolov.

• NEW YORK. Potrivit a- 
genției France Presse, Marea 
Britanie a cerut joi convoca
rea urgentă a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. pentru e- 
xamînarea situației din Rho- 
desia.

• LONDRA. Potrivit cifre
lor furnizate de Buletinul eco
nomic al agenției France 
Presse. flota comercială a Ma-

Lucrările Congresului 
al XXIIPlea

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
Joi s-au încheiat dezbaterile pe 
marginea Directivelor noului plan 
cincinal

A. N.
siliului 
rostit o
iere a discuțiilor pe marginea ce
lui de-al treilea punct al 
zi. El a spus între altele 
za Directivelor aprobate 
greș se va elabora în
4—5 luni planul cincinal, care va

al Uniunii Sovietice.
Kosîghin, președintele Con
de Miniștri al U.R.S.S., a 
scurtă cuvîntare de înche-

ordinii de 
că pe ba
de Con- 
viitoareie

dinlri! România ii luoosla
BELGRAD 7. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
La 7 aprilie, la Belgrad a fost sem
nat acordul de lungă durată pri
vind schimburile de mărfuri din
tre Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia pe perioada 
1966—1970. Din partea română, a- 
cordul a fost semnat de ministrul 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, iar din partea iugoslavă 
de secretarul federal pentru comerț 
exterior, Nikola Djuverovici.

Acordul prevede o creștere a 
schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări de peste două ori față 
de realizările din perioada 1961 — 
1965. Republica Socialistă România 
va livra mașini și utilaje, produ
se ale industriei electrotehnice, ale 
industriei petroliere și chimice, ci
ment, bunuri de larg consum, țe
sături de bumbac etc. 
său R.S.F. Iugoslavia va 
șini și utilaje, produse 
triei electrotehnice, șine

La rîndul 
livra ma- 

ale indus- 
de cale

ferată, laminate neferoase, acumu
latori, cabluri, celuloză, bunuri de 
larg consum etc.

rii Britanii, una din cele mai 
mari din lume, a înregistrat în 
anul 1965 un nou deficit în va
loare de 11 000 000 lire sterline.

g ALMA ATA. Sculpturi în 
piatră din secolele X—XIII în- 
fățișînd figuri umane au fost 
descoperite pe teritoriul Ka- 
zahstanului în regiunea pustie 
a munților Ciu-Iliisk (versan
tul nordic al Tian-Șanilor).

• WASHINGTON. La poli
gonul pentru experiențe nu
cleare din Nevada a avut loc 
miercuri o nouă explozie sub
terană — cea de-a 12-a 
cest an. Comisia pentru 
gia atomică a S.U.A. a 
tat că puterea acestei
riențe este de 20 de kilotone.

în a- 
ener- 

anun- 
expe-

• MNISEK BLIZ BRDY. La 
Mnisek Bliz Brdy (Cehia cen
trală) a fost dat în funcțiune 
un nou centru științific pentru 
cercetarea și dezvoltarea teh
nologiei producției de com- 
bustiibil destinat centralelor a- 
tomoeiectrice din Cehoslovacia.

al P.C.U.S.
în-fi defalcat apoi pînă la nivelul 

treprinderilor.
Congresul a fost salutat de 

prezentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din Guatemala, Li
ban, Irak, Olanda, Maroc, Tunisia, 
Bolivia, Martinica, al conducerii 
P.S.U.G. din Berlinul occidental, 
precum și ai unor partide și orga
nizații democratice din Angola, Ni
geria, Congo (BTazzaviile), Iran, 
Senegal.

După-amiază a avut loc o ședin
ță închisă.

re-

fé
al

Nikola Djuverovici, secretai 
deral pentru comerț exterior 
R.SÎF. Iugoslavia, a oferit un prînz 
în cinstea ministrului comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară.

Bomba nucleară americană a fost 
recuperată din adîncurile Mediteranei

MADRID 7 (Agerpres). — Bomba 
nucleară americană, pierdută cu a- 
proape trei lumi în urmă în apro
piere de coastele sudice ale Spa
niei, a fost recuperată joi din a- 
dîncurile Mării Mediterane. Aceasta 
pune capăt vastei operațiuni de 
cercetare și recuperare, desfășura
te timp îndelungat pe mare și us
cat de importante forțe militare a- 
mericane și spaniole. După cum se 
știe, bomba fusese, pierdută cu pri-

lejul ciocnirii la 17 ianuarie a u- 
nui bombardier american de tipul 
B-52 cu o cisternă aeriană deasu
pra regiunii Palomares din sudul 
Spaniei. Acest accident a provocat 
o creștere a radioactivității în re
giune și pagube importante popu
lației. Problema despăgubirilor 
care autoritățile
ma să le plătească populației 
a fost încă soluționată.

americane ar
pe 

nr- 
nu

S. II. A. sínt gafa să 
retragerea trupelor din

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Referindu-se la surse informate a- 
mericane, agenția U.P.I. anunță că 
Statele Unite urmează să aducă 
Franței la cunoștință că sínt gata 
să discute cu ea problema retrage
rii trupelor și instalațiilor militare 
americane de pe teritoriul francez.

VIETNAMUL DE SUD
£ Ofițeri, soldafi, tancuri și vehicule blindate 

saigoneze trecute de partea forfelor patriotice 
3 500 militari sud-coreeni uciși 
Fabrici de gaze de 
vest-german

SAIGON 7 (Agerpres). — Postul 
de radio al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud a 
anunțat că un grup de ofițeri și 
soldați aparținând armatei guverna
mentale sud-vietnameze s-a alătu
rat Frontului Național de Elibera
re. Ei au adus, de asemenea, opt 
tancuri și un număr de vehicule 
blindate, precum și. o mare canti
tate de muniții și materiale de răz
boi. Ofițerii și soldații care s-au 
alăturat Frontului Național de Eli
berare fac parte dintr-un regiment 
care încă din cursul lunii martie a 
refuzat să dea ascultare ordinelor 
guvernului de la Saigon și să par
ticipe la operațiile împotriva Fron-

fupră construite cu ajutor

tului Național de Eliberare în pro
vincia Thu Dau Mot.

★
SAIGON 7 (Agerpres). — In le

gătură cu plecarea în Vietnamul de 
sud a regimentului 26 al trupelor 
sud-coreene, pentru a participa la 
intervenția armată alături de for
țele americane în Vietnam, Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
relatează că numai în lunile ianua
rie și februarie 1966 în Vietnamul 
de sud au fos_t uciși în luptele cu 
forțele Frontului Național de Elibe
rare 3 500 de militari ai armatei 
sud-coreene.

— Prezi- 
al Frontu- 
a dat pu- 
declarație

discute
Franfa

conținută 
să fie re- 

și care

Această propunere este 
într-o notă care urmează 
misă guvernului francez 
constituie răspunsul Washingtonu
lui la memorandumul francez din 
31 martie.

Se precizează că nota cere gu
vernului francez clarificări privind 
utilizarea în comun a bazelor 
facilităților militare franceze „în 
ventuaiitatea unui conflict".

De asemenea, se apreciază
nota va solicita Franței despi^t- 
biri importante legate de transfe
rul comandamentelor integrate 
a bazelor militare americane de 
teritoriul francez.

Și
e-

că

și
pe

In 
la 
al 

Abe id

gu- 
Italiei și S.U.A. s-a ivit o 
în privința facilităților a- 
în mod reciproc societă- 
transporturi aeriene. Se a- 

avea

*
ROMA 7 (Agerpres). — Intre 

vernele 
dispută 
cordate 
ților de
firmă că guvernul italian ar 
intenția sa abroge tratatul aerian 
bilateral dintre cele două țări în
cheiat în 1948, ca răspuns la refu
zul autorităților americane de a o- 
feri societății aeriene italiene „A- 
litalia" înlesniri . similare cu cele 
de care beneficiază în Italia unele 
societăți americane. La Roma exis
tă convingerea că societatea italia
nă este supusă unor discriminări, 
refuzîndu-i-se anumite drepturi pe 
care Statele Unite le acordă unui 
număr de alte societăți aeriene 
străine.

★
HANOI 7 (Agerpres). 

diul Comitetului Central 
lui Patriei din Vietnam 
blicității la 6 aprilie o
în care condamnă guvernul S.U.A. 
pentru folosirea gazelor toxice și 
a substanțelor chimice în războiul 
diin Vietnamul de sud. In declarație 
se subliniază că a fost transferat 
în Vietnamul de sud Institutul mo
bil de cercetări bacteriologice al 
corpului nr. 406 strategic 
fost construite cu ajutorul 
nului vest-german cîteva 
care produc gaze de luptă.
ta, se arată în document, este o do
vadă a intențiilor guvernului S.U.A. 
de a intensifica războiul din Viet
namul de sud și de a-1 transforma 
într-un război de distrugere.

prezent, poporul din Zan- 
aiflă pe calea 
a urmărilor

doi ani care

lichidării de- 
colonialismu-

jiau trecut de

»rgentina : Fenomene vestitoare de furtună
RIO DE JANEIRO 7. — Cores

pondentul Agerpres, V. Oros, trans
mite : Aproximativ 240 000 de lucră
tori argentinieni din transporturi 
au declarat săptămâna aceasta gre
vă, paralizînd traficul naval și ae
rian din întreaga țară. Greva se 
adaugă aceleia a lucrătorilor de la 
întreprinderea de stat „Aerolineas 
Argentinas" care durează de 45 de 
zile. Greviștii cer îmbunătățirea 
contractelor de muncă și reprimi
rea la lucru a celor 49 de salariați 
concediați. Paralel se desfășoară 
greva a 5 000 de lucrători din ser
viciile poștale și telegrafice care 
datează de două luni fără să se 
întrevadă posibilități de soluționa
re a conflictului. Știrile din Buenos

Aires informează despre iminenta 
declanșării de greve și în alte ra
muri ale economiei.

Concomitent cu extinderea miș
cării greviste, există indici de a- 
gitație sporită în cercurile militare 
concretizate, între altele, în desele 
reuniuni ale ofițerilor superiori în 
jurul cărora se păstrează o exce
sivă doză de discreție. Pe marginea 
întrunirii Consiliului amiralilor, de 
piildă, un purtător de cuvînt s-a 
mărginit să informeze presa că ea 
a fost consacrată „tratării proble
melor generale ale momentului". 
Pe de altă parte, comandantul șef 
al armatei, generalul Pascual Pista- 
rini, a reunit la Ministerul Apără-

rii un grup de generali de prim 
rang fără să dea nici un fel de ex
plicații. In sfîrșit, >a Clubul mili
tar s-a ținut o altă reuniune con
vocată în cinstea unor generali re
formați, între care și Juan Carlos 
Ongania, fost pînă nu de mult co 
mandant șef al armatei, funcție din 
care a fost demis de președintele 
republicii, Arturo Illia.

Precipitarea întrunirilor succesi
ve ale militarilor, despre a căror 
ordine de zi reală se află foarte 
puține lucruri, intensifică zvonuri
le în sensul că anumite sectoare 
militare ar fi ales de acum momen
tul pentru a provoca răsturnarea 
guvernului Illia.
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și au 
guver- 
fabrici 
Aceas-

Zunzibarul 
Iii doi ani 
de la dobîndirea 
independenței

ZANZIBAR 7 (Agerpres). — 
cadrul unui miting organizat 
Zanzibar, primul vicepreședinte 
Republicii Unite Tanzania,
Karume, a declarat că după pro
clamarea independenței s-a ajuns 
la instaurarea unui guvern al ma
jorității, toți oamenii muncii bucu- 
rîndu-se de drepturi egale în fața 
legii, indiferent de culoare sau re
ligie. In 
zibar se 
finitive. 
lui. ■

In cei
la obținerea independenței, a ară
tat în continuare Abeid Karume, 
Zanzibarul a obținut succese im
portante pe drumul construirii noii 
societăți, a dezvoltării economiei, 
a ridicării nivelului de trai al ma
selor muncitoare etc. In această pe
rioadă, guvernul a alocat fonduri 
importante pentru construirea de 
locuințe și școli, dând astfel posibi
litate tineretului să se instruiască 
pentru a putea participa în viitor 
la activitatea politică, economică 
și socială a țării. .

Tendințe inflaționiste 
în ansamblul lumii capitaliste

PARIS 7 (Agerpres). — Tendin
țele inflaționiste semnalate în ță
rile occidentale constituie o preo
cupare continuă pentru guvernele 
acestor state, scrie Buletinul eco
nomic al agenției France Presse. 
Asemenea tendințe au fost resim
țite în S.U.A., Anglia, Franța, Spa
nia, Belgia etc., manifestîndu-se fie 
prin folosirea incompletă a resur
selor economice, fie printr-un de
zechilibru între creșterea masei 
monetare și a creditelor în rapor! 
cu creșterea producției, ceea ce a 
atras creșterea prețurilor de deta
liu și a costului vieții. Astfel, po
trivit unor date statistice publicate 
la 
ța 
cu
niul economiei cu 12 la sută, 
timp ce produsul național giobal

Paris, masa monetară din Fran- 
a crescut în cursul anului 1965
10 la sută, creditele în dome-

în

a înregistrat o creștere de aumaf 
2,5 la sută.

Tendințele inflaționiste, manifes
tate sub diferite forme în ansam
blul lumii capitaliste, persistă în 
ciuda măsurilor adoptate pentru 
micșorarea masei monetare. Acțiu
nea de stabilizare economică nu a 
putut fi realizată practic decît tem
porar. Numeroși economiști consi
deră că tendințele inflaționiste care 
se manifestă în țările occidentale 
constituie, între altele, o dovadă 
că „lichiditățile", adică mijloacele 
de plată internaționale, sînt în mo
mentul de față excesive. Acest ar
gument este folosit de cei care se 
opun 
S.U.A. 
netare 
și mai
emiterea suplimentară
care să acopere deficitul balanței 
de plăți a S.U.A

metodelor preconizate de 
în cadrul dezbaterilor mo- 
interoccidentale de a spori 
mult aceste „lichidități“ prin 

de dolari
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