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Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

VIZITA TOVARĂȘULUI IOSIP OROZ TITO 
ÎN TARA NOASTRĂ

La marile combinate chimice
In vizita pe care o întreprinde în 

țara noastră, tovarășul Iosip Broz 
Tito cu soția, împreună cu tovară
șii- Chivu Stoica și Finii Bodnăraș 
au sosit miercuri dimineața în ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 
Valea Trotușului.

In drum spre acest oraș, în gă
rile Mărășești și Adjud, pavoazate 
cu drapele de stat ale R.S.F. Iugo
slavia și Republicii Socialiste Româ- 
nia, oaspeții sînt salutați de nu
meroși cetățeni, de reprezentanți 
ai organelor loaaJe de partid și de 
stat. Grupuri de pionieri se urcă 
în tren și oferă buchete de flori.

In toate gările următoare prin 
care trece trenul, grupuri de oa
meni ai muncii salută prietenește 
pe solii poporului iugoslav.

...Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Nedemna așezare a chimlștilor, pe
troliștilor, energetiicienilor este un 
vlăstar al industriilor răsărite la 
confluența Trotușului ou Oituziul și 
Gaișinul. Pe locui unde se înalță 
acum cartierede sale, înainte era 
cknp gol. Pretutindeni este vizibilă 
pecetea tinerețiiî tinere sînt uzi
nele, tinere — ansamblurile arhi
tectonice, tineri — oamenii.

Pe frontonul gării Borzești, îm
podobită cu steaguri, au portrete 
ale tovarășilor Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu, era scrisă u- 
rarea „Dobro dosM dragi gosti" — 
.Bine, ați venit dragi oaspeți".

La sosirea trenului, mii de cetă
țeni adunați pe peron și în jurul 
gării izbucnesc în aclamații și u- 
rale. Ei flutură în aer stegulețe și 
ramuri înflorite — grăitoare semne 
ale că-ldurii sufletești cu care po
porul nostru își primește oaspeții 
dragi.

Au venit în întâmpinare tovarășii 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al 
Comitetului regional Bacău al P.C.R.. 
Ștefan Boboș, președintele Sfatului 
popular regional Bacău, și alte per- 

■soane oficiale locale.
Bătrînul Vasile Ciocan din co

muna Hîrja, împreună cu un grup 
de fete în costume naționale, oferă 
președintelui Tito pîine cu sare și 
o ploscă cu vin — tradiționale sim
boluri ale ospitalității poporului nos
tru — urîndu-i btm venit pe aceste 
străvechi plaiuri românești, întine
rite de marile prefaceri ale socia
lismului. Pionieri umplu brațele 
oaspeților cu flori proaspăt culese.

In drum spre oraș, cortegiul stră
bate un viu coridor alcătuit din 
mii de locuitori veniți în întâmpi
narea oaspeților. Solii poporului iu
goslav și persoanele care îi înso
țesc trec pe bulevardele străjuite 
de blocurile moderne ale noului o- 
raș, armonioasă îmbinare de forme 
arhitectonice și culori. Fiecare din
tre familiile care locuiesc în cele 
peste 7 000 de apartamente confor
tabile se consideră gazdă; de aceea, 
ca buni gospodari, și-au împodobit 
orașul cu flori și flamuri, au scos 
pe balcoane frumoase scoarțe cu 
motive decorative moldovenești.

De pe bulevardul Republicii se 
văd în perspectivă schelele noilor 
ansambluri de locuințe din cartie
rul nr. 9, care cuprinde aproape 
500 de apartamente, precum și pro
filurile Casei de cultură și noului 
hotel turistic care se află în plină 
construcție.

Prima vizită are loc la modernul 
complex spitalicesc al orașului, dat 
în folosință anul trecut. Directorul 
spitalului, dr. Paul Nicolau, îi că
lăuzește pe oaspeți în diverse sec
ții, dîndu-le explicații amănunțite. 
El arată că in cadrul policlinicii, 
se pot da 850 de consultații pe zi, 
iar în cadrul spitalului pot fi in
ternați aproape 500 de bolnavi, care 
primesc îngrijire din partea unui 
Dersonal sanitar competent, avînd 
ia dispoziție un aparataj medical 
ParfecUonat. O trăsătură sDecifică 

a acestui așezămînt spitalicesc este 
specializarea sa în profilaxie, com
baterea și tratarea bolilor profesio
nale din mediul industrial petro
chimic.

După ce s-a întreținut cu perso
nalul medica] și cu bolnavi, pre
ședintele Tito a declarat că organi
zarea și înzestrarea spitalului, pre
cum și îngrijirea acordată aici pro
duc cele mai bune impresii.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre combinatul chimic de la 
Borzești, unde oaspeții sînt aștep
tați în fața intrării de sute de 
oameni ai muncii. In întîmpinare 
au venit tovarășii Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice, 
Costache Sava, director general al 
combinatului. Un grup de tinere 
le oferă flori.

Se vizitează expoziția cu produ
sele întreprinderii. Directorul gene
ral înfățișează dezvoltarea acestei 
importante unități a industriei 
noastre chimice, arătînd că în pre
zent în combinat se fabrică circa 
50 de produse — clorosodice, fito- 
farmaceutice, solvenți organici clo- 
rurați, mase plastice — care sînt 
livrate atât în țară, cît și în străi
nătate. Adevărată mîndrie a locui
torilor de pe Valea Trotușului, 
acest combinat reprezintă o puter
nică ilustrare a forței creatoare a 
poporului nostru, a priceperii cu 
care valorifică avuțiile patriei, dînd 
viață; politicii partidului de conti
nuă înflorire a economiei naționale.

Se vizitează -apoi instalația de 
producere a policlorurii de vinil- 
suspensie, instalația de electroliză 
cu catozi de mercur. Președintele 
Tito se interesează de sursele de 
materie primă, organizarea fluxului 
tehnologic, procedeele tehnice fo
losite, primind explicații amănun
țite. In camera de comandă a in
stalației de electroliză, oaspetele 
scrie în cartea de onoare a Combi
natului : „Sîntem foarte entuzias
mați de acest Combinat, atît în ceea 
ce privește producția, lărgimea sor
timentelor, cît și organizarea mun
cii. Doresc colectivului de muncă 
multe și mari succese".

Celălalt obiectiv industrial vizi
tat ‘este Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petrochimice. Oas
peții sînt întâmpinați de tovarăși 
din conducerea combinatului, de 
numeroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Directorul general al com
binatului, inginerul Petru Bunea, 
dă explicații asupra proceselor teh-
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ale Moldovei
nologice și produselor ce se reali
zează aici. El arată că instalațiile 
întreprinderii produc anual zeci de 
mii de tone de „Carom" (cauciuc 
românesc), fenol, acetonă, polistiren, 
dintre care mari cantități sînt ex
portate în diferite țări. Președintele 
Tito a apreciat instalațiile, precum 
și sistemul de grupare a mai multor 
combinate care se completează re
ciproc.

Oaspeții examinează amplele ta
blouri și pupitre de comandă auto
mată ale instalațiilor. Tot ceea ce se 
petrece în interiorul instalațiilor — 
unele de mari înălțimi — este di
rijat de la distantă, prin interme
diul a peste 26 000 aparate de 
măsură, control și automatizare.

Sînt vizitate apoi secția de coa
gulare și ambalare a cauciucului, 
camera de comandă a instalației de 
producere a polis.tirenului și insta
lația de fabricare a polistirenului 
expandat.

In cartea de onoare a Combina
tului de cauciuc sintetic, președin
tele Tito și soția au scris : „Sîntem 
foarte impresionați de tot ceea ce 
am văzut astăzi în acest bazin in
dustrial. Considerăm că acest com
binat are un înalt nivel tehnic. Din 
punctul de vedere al sortimentelor 
produse și al proporțiilor sale, com
binatul prezintă o mare- importanță 
în construcția-soesalismnilui în Ro
mânia prietenă, Urăm și pentru vi
itor multe succese în muncă“. >

După vizitarea combinatului, Co
mitetul regional al P.C.R. și Sfatul 
popular al regiunii Bacău au oferit 
un dejun în cinstea solilor poporu
lui iugoslav. Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie. 
Apoi, oaspeților li s-au înmînat da
ruri.

După-amiază oaspeții au plecat 
spre Brașov. La plecare, o mare 
mulțime de oameni ai muncii au sa
lutat pe solii Iugoslaviei vecine și 
prietene.

Prin toate așezările străbătute 
de coloana mașinilor Oficiale, din 
Valea Oituzului, pină în țara. Bîr- 
sei și Valea Timișului, de-a lungul 
unor regiuni pitorești, localnicii au 
făcut oaspeților o caldă manifesta
ție de prietenie.

In cursul serii, tovarășii Iosip 
Broz Tito și soția, împreuna cu 
persoanele oficiale iugoslave și ro
mâne, au sosit la Timiș.

VICTOR B1RI.ĂDEANU 
ȘTEFAN BRATU

li tiiilea celei ie-a 45-a aniversări a ireării ¡¡.(.B,
CU ANGAJAMENTELE

E. M. Lupeni

Minerii din' Lupeni âu raportat 
în ziua de 19 aprilie îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a creării P.C.R. Ei au 
livrat anul acesta uzinelor cocso- 
chimice din țară 3 000 tone de căr
bune peste, sarcina de plan la zi. 
Acest succes se datorește muncii 
entuziaste a minerilor în frunte cu 
comuniștii, extinderii expioatării 
cărbunelui prin metoda abatajului 
cu front lung, a folosirii Ia întrea
ga capacitate de lucru a mașinilor 
și agregatelor, precum și aplicării 
unui complex de măsuri tehnico- 
organizatorice care au condus la 
depășirea randamentului planificat 
cu peste 30 kg cărbune pe post.

Un succes
ce determină pe

In plus de prevederile sarcinilor 
primului trimestru — 160. ml de 
lucrări miniere; . un volum de 900 
mc de steril excavați peste plan; 
valoarea lucrărilor executate în 
plus — 1 100 000 lei, planul de pu
nere în funcțiune îndeplinit inte
gral, toate lucrările fiind recepțio
nate fără obiecțiuni.

In cinstea ce
lei de-a 45-a 
aniversări a 
creării P.C.R.. 
echipa de iu- 
mcularișli a 
lui Turiungea- 
nu Constantin, 
de la T.C.M.M., 
care obține Iu • 
nar depășiri de 
40—50 ia sută, 
pregătește pen
tru rodaj fu-ni- 
cularul de căr
bune Aninoasa- 
Coroești a că
rui construcție 
a terminat-o de 
curtnd.

Foto : 
N. Moldoveanu

ÎNDEPLINITE
Economiile realizate la prețul de 
cost, pe primul trimestru, se cifrea
ză la aproape o jumătate de milion 
de lei.

U. R. U. M. Petroșani

Muncitorii Uzinei de reparat U- 
tilaj minier din Petroșani au anun
țat, cu 20 dp zile mai devreme, în
deplinirea integrală a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a 45-a aniversări 
a creării P.C.R. Ei au obținut o 
depășire a planului la producția 
marfă in valoare de aproape 3 mi
lioane lei, iar economiile realizate 
la prețul de cost se cifrează la 
peste 500 000 lei.

S-au evidențiat în mod deosebit 
muncitorii din secțiile construcții 
metalice, mecanică și turnătorie.

altele
Acesta ar fi bilanțul sectorului XI 

investiții de la mina Petrila după 
încheierea • primului trimestru.

Da acesta. Insă nu în întregime. 
Ar mai fi o realizare, care ex
plică, de altfel, pe toate celelalte 
enumerate pînă acum și chiar de 
aceea o socotim la fel de valoroa
să. In întregul trimestru sectorul XI 
nu a avut nici o brigadă sub 
plan. De fapt, nu-i o noutate. Nici 
anul trecut n-a avut brigăzi sub 
plan.

E vorba, așadar, de un colectiv 
care înaintează cu pași viguroși, în 
aceeași cadență, pe traseele obiec
tivelor prevăzute în programul de 
dezvoltare și modernizare a minei. 
Un colectiv ai cărui componenți — 
fiecare brigadă, fiecare om, munci
tor sau tehnician — se dăruie cu 
aceeași ardeare și răspundere cau
zei generale: realizarea în termen 
și în condițiile respectării întocmai 
a exigențelor calitative a fiecărei 
lucrări miniere.

' I. D.

(Continuare în pag. 3-a)

In cadrul complexului co
mercial din cartierul Livezeni 
s-a deschis zilele trecute o 
farmacie. Fotoreporterul nos
tru, a surprins un. aspect al 
interiorului acestei moderne 
unitățL
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COLOCVIU DESPRE 

ULTIMUL TRIMESTRU
A mai rămas ceva mai puțin de un trimestru pină la în

cheierea anului școlar. In această etapă finală, în fața ele
vilor. a cadrelor didactice și a părinților stau sarcini impor
tante de cristalizare și sintetizare a activității școlare din 
cursul unui an, de finalizare a eforturilor comune depuse 
de-a lungul anilor de școală generală sau liceu. Pentru cu-,, 
noașterea căilor de rezolvare á problemelor din această 
etapă, redacția a organizat zilele trecute o masă rotundă la 
taie au fost invitați directorii școlilor din orașul Petroșani

Discuțiile s-au purtat în jurul măsurilor concrete pe care 
le-au luat conducerile școlilor în direcția îmbunătățirii pro
cesului instructiv-educativ, sprijinirii elevilor rămași în 
urmă la învățătură, pregătiți pentru confruntările ulterioare 
la care vor fi supuși elevii care vor absolvi școala in acest 

a orientării lor profesionale.

H Actualitate și permanentă în școli

H Complicatele probleme ale reușitei unui final

H Rela}ia studiu individual studiu colectiv

H Planificarea — verigă de bază a bunei pregătiri 

HI Cînd nu primează simțul realității

SPRE CE

K ÎNDREPTĂM

ATENȚIA

PROF. DANCU IOAN, Școala ge
nerală nr. 1 :

Sarcinile importante ce stau in fa
ta noastră în etapa actuală sînt mai 
multe. Iată citeva din ele: par
curgerea integrală a materiei în 
conformitate cu programa de învă- 
țămînt și respectarea timpului a- 

- fectat recapitulării, în vederea în
cheierii în bune condiții a anului 
școlar, pregătirea elevilor din clasa 
a VlII-a pentru examenul de ab
solvire și concursul de admitere.

PROF. BENDE ȘTEFAN, Școala 
generală nr. 2:

Sarcinile enumerate de tov. Dan- 
cu ne sînt comune și nouă. In plus 
noi ne-am mai, propus ca în cadrul 
comisiilor metodice să depistăm 

cauzele rămînerii in urmă la în
vățătură șt totodată să găsim me
todele cele mai adecvate de înlă
turare a acestor cauze.

PROF. BARTHA PAVEL, Școala 
generală nr. 3:

Colectivul nostru didactic își în
dreaptă atenția în această perioadă, 
pe lîngă sarcinile generale, către 
formarea la elevi, încă din clasa a 
IV-a, a deprinderii de a rezolva in
dependent problemele de matema
tică, iar la limba română, către o 
exprimare orală cît mai cursivă 
și logică.

PROF. TIȚESCU CONSTANTIN, 
Școala generală nr. 4:

Situația creată în prezent în școa

la noastră impune o mai strînsă 
legătură cu părinții elevilor, prin 
intensificarea vizitelor la domici
liu. Acesta e unul dintre obiecti
vele în plus pe care noi ni le-am 
propus pe lîngă cele de ordin ge
neral.

PROF. FERENCZY MIHAI, Școala 
generală nr. 5 :

Cadrele didactice din școala noas
tră își vor îndrepta atenția către 
completarea și folosirea în cursul 
predării a materialului didactic ilus
trativ și intuitiv.

PROF. VERZAN MARIN, Școala 
profesională comercială;

Obiectivele de atins pe latura în
vățăturii sînt aceleași ca și la alte 

școli. Pe latura instruirii practice 
ne vom îndrepta atenția cătte for
marea la elevi a deprinderilor unei 
deserviri civilizate și prompte.

PROF. BADAU VICTOR, Liceul 
Petroșani:

Date fiind pretențiile ce se impun 
școlii noastre,' și obiectivele de ur
mărit în această perioadă sînt mai 
complexe. Mai întîi ne-am propus 
ridicarea pe,toate căile a responsa
bilității elevului pentru însușirea 
materiei pentru viață și nu pepțru 
notă. Cunoașterea de către diriginți 
a posibilităților elevilor de a-și în
suși o materie, să se facă prin par
ticiparea efectivă a dirigintelui la 
ore și nu numai privind prin prima 
notei obținute de elevi.

«TIVUL 
■HUNII 1:.

Îmbunătățirea

Ținutului

INVĂTĂMÎNTULUI

BENDE ȘTEFAN:
Problema îmbunătățirii conținutu

lui învățământului și deci a ridică
rii procentului de promovare e 
destul de complicată. Căile ei de 
rezolvare sînt mai multé. Care sînt 
căile pe care le-am ales noi pen
tru această perioadă ? Respectarea 
riguroasă a planificării orelor de 
meditații și consultații, îmbu
nătățirea conținutului, științific 
și educativ al lecțiilor, asi
gurarea legăturii cu familia. Con
sider că ședințele organizate cu 
părinții tuturor elevilor (și buni 
și slabi) nu dau rezultate. Părinții 
elevilor slabi se jenează de con
fruntarea cu părinții elevilor buni 
și de cele ¡mai multe ori nu parti

cipă. De aceea noi organizăm con
sfătuiri cu părinții elevilor rămași 
în urmă. Practica ne-a dovedit că 
acestea au mai multă eficacitate.

BĂDAU VICTOR:
Rețin ca foarte bună ideea to

varășului Bende și o vom aplica 
și noi Ia liceu.

DANCU IOAN: Subscriu și eu 
la inițiativa școlii nr. 2 și consider 
că ga trebuie extinsă la toate șco- 

, Iile.
Accentul cel mai mare după pă

rerea mea, pentru atingerea sco
pului propus, trebuie să cadă asu
pra studiului individual, menține
rea unui înalt grad de exigență 
din partea profesorilor — dar fără 

exagerări — unitate de vederi în 
aprecierea cunoștințelor, suprave
ghere atentă și continuă a elevi
lor în școală și familie.

TIȚESCU CONSTANTIN :
La școala noastră, profesorii di- 

riginți țin o evidență zilnică a no
telor obținute de elevi. Astfel e- 
xistă o posibilitate de control con
tinuu din partea lor, a gradului de 
însușire a materiei de către elevi. 
Mulți elevi nu știu cum să învețe 
acasă. Evidența aceasta permanen
tă ne ajută să ne orientăm în vi
zitele noastre la domiciliu, trans- 
formînd aceste vizite în lecții des
pre cum trebuie învățat.

BADAU VICTOR:
Pentru ridicarea conținutului în-

vățămîntului și a procentului de 
promovați un factor de seamă, poa
te chiar punctul de plecare, e ri
dicarea nivelului de predare a lec
țiilor și în mod deosebit iu această 
etapă — a lecțiilor de sinteză. In. 
această perioadă la noi în școală 
se acordă o atenție deosebită veri
ficării atente a cunoștințelor ele
vilor. Bunăoară, elevii amenințați 
cu corigenția sau chiar cu repe- 
tenția vor fi ajutați de profesori 
să-și completeze golurile în cunoș
tințe fiind mai des chemați la răs
punsuri. Totodată pentru ca nota 
să reflecte cît mai veridic cunoș
tințele elevilor, ei vor fi examinați 
din materia trimestrului trei. 
_______________ . i

ABSOLVENȚII NOȘTRI 
SA FIE 

BINE PREOĂTITI

TIȚESCU CONSTANTIN:
Dorința tuturor cadrelor didactice 

este, desigur, ca absolvenții care 
pășesc de la noi pe o treaptă su
perioară, să ne reprezinte școala 
cu cinste. Noi am întoc
mit un program special de con
sultații și meditații. La aceste ore 
se filează cunoștințele acumulate 
în acest trimestru, se lămuresc u- 
nele probleme rămase neînțelese în 
timpul anului I

FERENCZY MIHAI:
La școala noastră se acordă o a- 

tenție sporită lecțiilor de sinteză 
a materiei din acest trimestru și de 
recapitulare a materiei din anii tre- 
cuți. Recapitularea aceasta se face 
cu antrenarea la răspuns a tuturor 
elevilor clasei a VlII-a, ceea ce e 
foarte important și necesar.

BĂDAU VICTOR:
Intre încheierea cursurilor și e- 

xamenul de absolvire există o pe
rioadă de pregătire. In prima parte 

a acestei perioade elevul se află 
la’ școală, sub supravegherea profe
sorilor. Cea de-a doua parte a pe
rioadei, elevul o consacră studiului 
individual. Tocmai acestei părți din 
pregătirea elevului noi îi vom a- 
corda toată atenția, ea constituind 
baza pregătirii absolventului. In 
toată această perioadă, cadre
le didactice vor fi prezente la 
școală pentru a da elevilor lămuri
rile necesare în problemele mai 
greu înțelese.

VERZAN MARIN:
Pregătirea absolvenților noștri vi

zează două direcții : una a pregăti
rii teoretice și cea de-a doua a 
pregătirii practice. In acest trimes
tru vom întări controlul asupra ac
tivității practice a elevilor. întări
rea acestui control o vom realiza 
printr-o legătură permanentă a șco
lii cu unitățile O.C.L. și T.A.P.L. din 
Valea Jiului și din regiune, în care 
elevii își desfășoară practica.

RĂSPUNDERE 
COMUNĂ 

PENTRU VIITORUL 
ABSOLVENTULUI

FERENCZY MIHAI:
Noi, cadrele didactice, sîn- 

tem cei care cunoaștem cel mai 
bine posibilitățile și aptitudinile e- 
levilor. Indicațiile pe care le dăm 
noi elevilor și părinților sînt în 
funcție de aceste posibilități. De 
multe ori însă părinții nu înțeleg 
acest lucru. La școala noastră, de 
pildă, sînt elevi care nu îndepli
nesc condițiile de pregătire pentru 
a merge la liceu și totuși părinții 
lor țin neapărat să meargă. Și se 
prezintă la admitere iar rezultatul 

e, bineînțeles, în majoritatea ca
zurilor, același : nu reusesc.

DANCU IOAN:
Si noi întîmpînăm din acest punct 

de vedere greutăți din partea pă
rinților. Din cauza acestei orien
tări a părinților intr-o direcție ne
indicată, unii absolvenți pierd un 
an, doi sau trei, ca în cele din ur
mă să dea examenul la școlile pro
fesionale. Bineînțeles că după o 
întrerupere de 2—3 ani ei au uitat 
□ parte din cunoștințele pe care 
le căpătaseră în școală.

BADAU VICTOR:
Consecințele acestei greșite e- 

rientări din partea părinților le su
portăm noi, cei de la liceu. Ni se 
prezintă la admitere elevi total ne
pregătiți sau mai puțin pregătiți. 
Dacă totuși unii reușesc să treacă 
de bariera admiterii, ei capotează 
pe parcurs...

Nici la noi nu sînt indicați toți 
absolvenții pentru învățămîntul su
perior. Noi acordăm o atenție spe
cială orientării elevilor și... a pă
rinților.

BARTHA PAVEL:
Noi reușim să dăm o o. 

dentare, să trezim gustul pen
tru meserie la absolvenții noștri 
pe dale practică : facem vizite îm
preună la diferite unități industria
le — U.R.U.M.P., complexul C.F.R., 
sau chiar la școala profesională, 
invităm pe muncitorii ori conducă
torii diferitelor întreprinderi să vor
bească elevilor despre specificul 
lor de muncă.

PROPUNERI

INTERESANTE 

Șl UTILE

Discuțiile purtate în jurul celor patru pro
bleme de actualitate In școli, au fost rodnice 
avînd și meritul de a scoate în evidența cî- 
teva păreri de care va trebui să se țină 
seama. Iată sintetizarea acestor păreri:

Consfătuirile cu părinții dau rezultate 
mai bune atunci cînd la organizarea 

lor se ține seama de gradul de pregătire al 
elevilor ai căror părinți sînt chemați la con
sfătuire. E necesar deci ca aceste consfătuiri 
să șe țină separat, cu părinții ai căror copU 
sînt rămași in urmă la învățătură.

Denini crearea posibilității de verificare
* a gradului general de însușire a cu

noștințelor predate elevilor din aceeași clasă, 
de la diferite școli, la aceeași materie, e ne
cesar să se elaboreze teme comune de către 

secția de învățămint, teme care să se dea 
spre rezolvare în aceeași zi tuturor elevilor.

'T'oți directorii de școli convocați la ma- 
* sa rotundă au fost de părere căci cu 

viitorii absolvenți ai școlii generale, care 
doresc să urmeze liceul, să se țină, începînd 
chiar de pe acum, de cel puțin două ori pe 
lună (duminica) cursuri de pregătire și aco
modare cu cerințele învățămîntului mediu. 
Pregătirea elevilor să se facă atit de către 
profesorii de la școUle generale cît și de pro
fesorii de la liceu. Avantajul acestei măsuri 
este acela că elevii vor ii mai bine pregătiți, 
se realizează un schimb de experiență între 
cadrele didactice, o cunoaștere reciprocă In
tre elevi și viitorii lor profesori și, în ultimă 

instanță, însăși acomodarea elevilor cu at
mosfera de liceu.

Esențial în această perioadă pentru în
cheierea în bune condițiuni a anului 

școlar este sprijinul pe care organizația de 
partid și organizațiile U.T.C. și pionieri îl pot 
da cadrelor didactice, pedagogilor, elevilor. 
Conducerile școlilor au datoria să solicite 
acest sprijin în rezolvarea tuturor sarcinilor 
din această etapă iinală a anului școlar. Or
ganizațiile de U.T.C. și pionieri să întețească 
munca de mobilizare, îndrumare a elevilor 
pentru folosirea la maximum a timpului de 
învățătură.

La discuții nu au participat decît directorii 
de școli din Petroșani, dar problemele discu
tate, propunerile făcute, căile de rezolvare 
indicate, au valabilitate generală.



Alimentația rațională 
la copii, primăvara

esf-bslm are nevoie pen
ița aeștere de materialul necesar 

SFATUL MEDICULUI

formali țesuturilor și organelor. 
Energia consumată in acest scop 
•e obține prin alimentație cu pro
teine, grăsimi, zaharuri, vitamine 
fi elemente minerale.

(3nd alimentația conține toti fac
torii necesari dezvoltării corpului 
ea este rațională, ceea ce înseamnă 
Că există o concordantă între nevoi
le nutritive ale organismului și a- 
portul de substanțe realizat prin 
hrană.

Rația alimentară rațională trebuie 
să îndeplinească următoarea condi
ție .- Să aducă cantitatea de energie, 
proteinele, vitaminele, mineralele 
necesare dezvoltării ți creșterii co
pilului.

Către sfîrșitul Iernii și începutul 
primăverii, pină 
Ia apariția verde
țurilor, organismul 
în general se 
află într-un deficit de vitamina C. 
Pentru prevenirea acestei hipovita- 
minoze vom administra de timpuriu 
copilului legume și fructe. Hipovita- 
minoza C (tradusă prin tendința de 
hemoragii, leziuni gingivale, afec
țiuni ale aparatului respirator) se 
întilnește mai ales la copiii hră
niți cu prea multe derivate de ce- 
rale, carne, lapte, produse zaha
roase.

O Aație alimentară corectă cu
prinde : lapte și brînzeturi ca sur
să importantă de proteine, vitami
na A, B 2, K, D; carne, ce aduce 
organismului proteine de calitate și 
fier; ouă ca sursă valoroasă de vi
tamina A, D, B 2, B 6 și proteine,- 
legume și fructe, aproape singurele 
surse de vitamina C; pline și paste 
făinoase bogate în glucide, amidon 
(acoperă 50% din energie). Pîinea 
neagră și intermediară sînt de pre
ferat celei albe (conține vitaminele 
B 1, B 2, B 6); zahărul și produsele 
zaharoase constituie o sursă im
portantă de energie,- grăsimile com

Expuneri interesante, atractive
In ultimul timp organele și orga

nizațiile de partid din Valea Jiului 
acordă o deosebită atenție îmbu
nătățirii propagandei prin conferin
țe.! Pentru muncitorii din exploată
rile' miniere Lonea, Petrila, Aninoa- 
sa. Vulcan, Lupeni și Uricani s-au 
ținut expuneri privind îmbunătăți
rea continuă a calității cărbunelui 
extras și reducerea prețului de cost. 
In fața constructorilor s-au prezen
tat expuneri despre scurtarea ter
menului de dare in folosință a noi
lor obiective și îmbunătățirea fini
sajelor etc.

Acum, în preajma celei de-a 45-a

PROGRAM DE RADIO
22 aprilie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,20 „Zori de zi" — muzică 
ușoară; 6,00 RADIOJURNAL. Sport; 
6,10 Muzică ușoară; 6,15 TRANSMI
TEM PENTRU SATE; 6,22 Jocuri 
populare; 6,45 Salut voios de pio
nier,- 7,00 RADIOJURNAL. Sport.- 
7,15 Piese de estradă; 7,30 Gintă 
orchestra de muzică populară „Du
nărea" din Oltenița; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Cu cîntecul și jocul de-a lun
gul Oltului; 10,30 Radioracheta pio
nierilor; 11,15 TEATRU RADIOFO
NIC : In numele revoluției; 12,54 
Concert de prînz; 13,40 „Pretutin
deni slut fete frumoase" — muzică 
ușoară; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Folclor muzical din diferite 
regiuni ale patriei,- 15,00 Răsfoind 
albumul melodiilor; 16,00 RADIO
JURNAL SporL Buletin meteorolo
gic; 16,20 Cîntecul sâptăminii: 
„Partid al luptei pentru fericire"; 
17,30 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,13 Rapsozi ai 
folclorului nostru,- 18,30 DIALOG
CU ASCULTĂTORII; 18,45 Arii din 

pletează valoarea calorică a rației 
(untul, contribuie și la acoperirea 
nevoilor de vitamina A și D).

Pentru a asigura aportul tuturor 
factorilor nutritivi în proporții co
respunzătoare, este absolut necesar 
ca regimul alimentar să cuprindă 
produse din toate cele 7 grupe, ne- 
fiind folosit un aliment de două ori 
la aceeași masă, evitind astfel mo
notonia printr-o alimentare variată.

In prepararea culinară ne vom 
conduce și după aspectul mîncări- 
lor pentru stimularea apetitului, 
avind în același timp grijă să nu 
pierdem factorii nutritivi din ali
mente. De aceea legumele și fruc
tele nu vor fi curățate prea adine 
(coaja e bogată în minerale și vi
tamine) și nu le vom lăsa în apă 
tăiate în bucăți mici, nu le vom 

fierbe în cantitate 
mare de apă.

Se va evita con
sumarea în can

tități mari a preparatelor de cacao 
și ciocolată, deoarece conțin unele 
substanțe care fac să încetinească 
creșterea copilului (provocînd obo
seală, nervozitate, incapacitate de 
concentrare, slăbirea memoriei, lip
sa poftei de mîncare). De aseme
nea, nu se vor da copiilor dulciuri 
între mese și mai ales seara înain
te de culcare, deoarece au un 
efect dăunător asupra organismu
lui favorizînd apariția cariilor den
tare.

In orînduirea și numărul meselor 
ne vom conduce după vîrsta copi
ilor. Pentru stabilirea rației alimen
tare, valorii ei calorice, a număru
lui de mese la sugari în special și 
la copii în general, este bine să 
ne sfătuim cu medicul pediatru, cu 
asistenta sau sora de ocrotire. Ast
fel vom evita apariția tulburărilor 
digestive și’a tulburărilor de nutri
ție a copiilor noștri.

Dr. TEODORA POPA 
medic pediatru — Petroșani

aniversări de la infiftițarea Parti
dului Comunist Român se țin în 
fața oamenilor muncii numeroase 
conferințe și expuneri legaté dé a- 
cest eveniment important. La con
ferințele și expunerii« ținute în ul
tima vreme în localitățile Văii Jiu
lui au participat peste 10 000 de 
oameni ai muncii.

„România pe glob ieri și azi", 
„Creșterea rolului conducător al 
partidului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste în patria noas
tră", „Omagiu partidului" sînt doar 
cîteva din titlurile de expuneri pre
zentate in fața publicului.

operete,- 19,00 „Anotimpul florilor" 
— muzică ușoară,- 19,20 TRIBUNA 
RADIO,- 19,30 Muzică populară ce
rută de ascultători,- 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ; 20,30 Cîteva 
melodii cu Rudi Schuricke; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Fantezie 
și virtuozitate : lancy Kbrossy; 21,15 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,30 So
liști de muzică ușoară; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin ■ meteo
rologic,- 22,37 MOMENT POETIC; 
22,42 Garuselul metodiilor; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
22 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
O familie de revoluționari,- REPU
BLICA : Gustul mierii; LONEA — 
MINERUL ; Șoarecele din America,- 
7 NOIEMBRIE: Dincolo de barie
ră; ANINOASA: Furtună asupra 
Asiei; VULCAN: îndrăznețul Par- 
dailian,- CRIV1DIA -. Nevasta or. 13; 
LUPENI — CULTURAL: Fata din 
junglă.

Un succes ce determină pe altele
(Urmare din pag. l-a)

Cum reușește acest colectiv cu 
o sferă de acțiune extinsă în tot 
cîmpul minier Petrila, pe toate ori
zonturile, să biruie toate inconve
nientele ce le ridică dispersitatea 
locurilor de muncă, transportul, a- 
provizionarea, îndrumarea tehnică 
și să aibă toate brigăzile in fiecare 
lună la plan ?

— Intervin mai mulți factori, a 
fost de părere locțiitorul șefului de 
sector, inginerul PĂTRUICĂ GR1- 
GORE. Printre cele mai importante 
ași aminti condițiile optime de 
lucru ce se asigură la fiecare loc 
de muncă, printr-o aprovizionare 
ritmică cu materiale, ca fiecare bri
gadă să-și poată realiza sarcinile. 
Sectorul înghite zilnic zeci de va- 
gonete de materiale pentru betona- 
rea lucrărilor miniere : balast, ci
ment, betonite, numeroase cărucioa
re cu armături, cherestea. Spre a 
evita eventualele strangulări, urmă
rim, incepînd de la suprafață și 
pină la locul de muncă, felul cum 
ne aprovizionează sectorul de trans
port. Sînt situații cînd ne lipsesc 
anumite materiale. Au fost dese 
cazurile cînd C.C.V.J. nu ne-a asi
gurat necesarul de balast. In ast
fel de situații totuși ne-am putut 
descurca; existînd locuri de muncă 
de rezervă, am plasat brigăzile de Ia 
lucrările de betonare la înaintări. 
Astfel se evită strangularea, se a- 
sigură front de lucru fiecărei bri
găzi. Aici mai subliniez un lucru: 
toate brigăzile sint specializate și 
dispun de experiența necesară pen
tru a lucra fie la săpare fie la 
betonare.

— Și încă un factor îmbucurător : 
preocuparea susținută a fiecărei bri
găzi de a însuși și aplica cu eficien
ță procedeele avansate de muncă, 
a precizat Iov. ing. SCHRETER CA- 
ROL, șeful sectorului. Ași aminti, 
mai ales, metoda perforajului umed. 
Această metodă se aplică cu suc
ces de către toate brigăzile, ceea

PE SCURT
DE LA CORESPONDENȚI

LUPENI

• Gavrilă Tordai
Elevii Școlii generale nr. 4 din 

Lupeni au participat recent la cî
teva acțiuni de muncă patriotică 
pentru curățirea și amenajarea zo
nelor verzi din apropierea cartie
rului Ștefan. Ei au efectuat 600 ore 
de muncă patriotică în care au cu
rățit și amenajat o suprafață de 
12 000 m p zonă verde. S-au evi
dențiat uteciștii Bolin Ioana, Fur- 
dui Viorica, Dinică llie, pionierii 
Rus Viorica, Búd Vasile, Gábor Lu- 
creția, Gorgan losif, Albert Maria, 
Olteanu Ioan, Crișan Vasile, Topa 
Petru și profesorii Ungur Dumitru, 
Codrea Emil, Țăranu Constant sn 
care i-au însoțit pe elevi.

VULCAN

• Tudor Mocufă
Magazinul alimentar nr. 49 din 

Vulcan, așezat la periferia orașu
lui, nu este bine aprovizionat. A- 
deseori cetățenii care fac cumpără
turi de la acest magazin nu găsesc 
ulei de porumb, conserve și dul
ciuri în cutii mici, pește congelat 
sau sărat, zahăr preambalat și alte 
mărfuri de larg consum, fiind ne- 
voiți să le cumpere din oraș. Situa
ția aceasta se datorește faptului că 
multe din comenzile făcute de ges
tionar nu sînt onorate (de exemplu 
comenzile nr. 5 351, 3 608, 3 681,
3 528 din luna martie). Gestionarul 
nu insistă pentru onorarea comen
zilor și „învoiește“ uneori vânză
toarele să plece din serviciu, înehi- 
zînd pur și simplu unele din raioa
nele magazinului. In ziua de 1 a- 
prilie, de pildă, vînzăloarea Maier 
Doina „învoită" pentru cîteva ore 
a lipsit 8 ore. Conducerea O.C.L. 
Alimentara trebuie să intervină 
pentru lichidarea acestor neajunsuri 
cwe nemulțumesc cumpărătorii. 

ce le permite să cîștige timp pre
țios în executarea operațiilor, și 
să realizeze viteze de avansare 
sporite. De asemenea, mai multe bri
găzi, ca cele conduse de minerii 
Graur llie, Băbeanu Nicolae, Bu- 
tuza Petru, aplică cu succes meto
de de săpare cu banaaje metalice, 
care, pe lingă avantajele economice 
ce le prezintă, elimină operația de 
confecționare a cofrajelor de che
restea și, in consecință, contribuie 
efectiv la sporirea vitezelor de a- 
vansare.

Deci, procedeele avansate con
stituie un aliat de nădejde al bri
găzilor în realizarea integrală a 
sarcinilor de plan.

Despre rolul oamenilor în reali
zarea dezideratului ca nici o bri
gadă, în nici o lună să nu rămînă 
sub plan ni s-au relatat fapte di
verse. Fapte demne de laudă atît 
din activitatea tehnicienilor, mai
ștrilor cit și a brigăzilor de mi
neri, fapte ce atestă preocuparea 
tuturor factorilor din sector de a 
pune în valoare rezervele interne 
spre a asigura ca fiecare brigadă 
să încheie luna cu planul îndepli
nit și depășit. Am notat cîteva din 
aceste fapte : operativitatea și inge
niozitatea de care dă dovadă mai
strul minier Musca Ioan în îndru
marea brigăzilor, conștiinciozitatea 
și exigența profesională ce o do
vedește maistrul Zecheru Nicolae 
în sprijinirea brigăzilor de mineri 
în realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan.

Sîrguința, spiritul de inițiativă 
pentru a se menține la realizări 
meritorii sînt prezente mai ales în 
viața brigăzilor fruntașe, ca cele

I. R. ¿A. 
Petroșani 

angajează
de urgența, 

• un magaziner 
Informații la telefon 

5 4 0.

I. C. R. M. Petroșani
Strada Republicii nr. 96 

Angajează de urgență
— un șef birou revizie gestiuni
Condiții: Studii medii $i 6 ani în funcții eco

nomice. Salarizarea între 1325 — 1550 lei.

— un merceolog principal
Condiții: studii medii șl 3 ani în funcții eco

nomice- Salarizarea între 1025 — 1375 lei.
informații suplimentare la telefon 580.

I. R. E. H. — DEVA 
Șantierul construcții montaje 

Lot 4 Petroșani
A n g a j e a z ă

O un contabil cu o vechime de cel 
puțin 1 an

• un automacaragiu autorizat 
pentru automacara de 5 tone.

Informații suplimentare se dau la sediul uni
tății din Petroșani, str. Republicii nr. 60

conduse de Boteanu Nicolae, BInă 
Ioan, Dogaru Sebastian, Grâul 
llie, care se mențin lună de lună 
la depășiri de cîte 10—20 la sută.

In galeria ce o sapă brigada con
dusă de Dogaru Sebastjan ș-a în- 
timplat să apară mari emanații de 
metan, impunîndu-se necesitatea ca 
brigada să puște doar eu exploziv 
de siguranță. Spre a nu fi în pier
dere din cauza efectului de rupere 
redus al explozivului de siguranță, 
brigada și-a reorganizat munca, tre- 
cînd la pușcarea în 3 reprize — so
luție la care se adaugă și o pla
sare judicioasă a găurilor. Această 
soluție a creat brigăzii posibilitate« 
de a se menține Ia realizări va
loroase.

★

Succesele ce le obține sectorul 
de investiții al minei Petrila, fie
care brigadă, reflectă preocuparea 
susținută a organizațiilor de partid 
de schimburi față de realizările sec
torului. Din inițiativa organizațiilor 
de partid, conducerea sectorului, 
în prezenta reprezentanților birou
rilor organizațiilor de bază, a co
mitetului secției sindicale analizează 
decadal situația realizării planului 
de către brigăzile de mineri, stabl- 
lindu-se cu acest prilej măsuri efi
ciente pentru sprijinirea brigăzilor 
care întîmpină diferite greutăți.

Aceasta este experiența ce a do- 
bindit-o colectivul sectorului de in
vestiții al minei Petrila, căile pe 
care perseverează spre a fi cu fie
care brigadă, la fiecare lucrare mi
nieră la înălțimea răspunderilor ce 
le impune crearea viitoarelor cim- 
puri de cărbune ale exploatării.

I.L.L. Petroșani
IIWÎZÎ IMEOIIT

Contabil 
revizor-principal

Condiții : Studii 
medii și 6 ani ve- 
chime in îunefii con- 
fabil-financiare.



Declarațiile
A

Seară a filmului romanesc O. N. I.

prcBicrului Pompidou la Belgrad
PARIS 20 (Agerpres). — Luînd 

«Tiwinlnl miercuri în Adunarea Na- 
țăonală Franceză, înaintea votului 
asupra moțiunii de cenzură împo
triva politicii guvernului față de 
NAT.O, primul ministru Georges 
Ponpidou a susținut politica de de
zangajare față de N.A.T.O., arătînd 
că In cazul unui conflict provocat 
de Statele Unite din motive străine 
intereselor Franței, „prezența pe te- 
ritoriul francez a cartierului general 
amcriran în Europa, cu rețeaua sa 
de comunicații și cu întregul său 
aparat, fără a mai vorbi de bazele 

și de depozitele de mate
rial ar constitui pentru Franța un 
risc evident și grav". In continua
re referindu-se la poziția celor
lalți parteneri ai N.A.T.O. în Euro
pa, Pcmpidou a declarat : „Nu poa
te exista o politică europeană de 
apărare atît timp cît partenerii noș
tri europeni vor persista să consi
dere că apărarea este o problemă 
a N_A.T.O.". Primul ministru fran
cez a spus că dacă Franța ar fi amî- 
nat procesul dezangajării față de. 
NAT.O. pînă în aprilie 1969 (cînd 
urmează să fie reînnoită alianța — 
X. R.), „ar fi fost posibil ca unii 
din partenerii noștri să vadă în a- 
titndinea noastră față de N.A.T.O. 
un pretext de a părăsi însăși alian- 
ța“-

Abordînd problemele de politică 
internă, primul ministru a lăsat să 
se înțeleagă, potrivit agenției Fran
ce Presse, că „nu pare dispus să 
facă concesii pe plan social în mo
nahii în care mișcările sociale 
continuă să se desfășoare în Fran
ța“.

Treându-se la vot, moțiunea de 
cenzură a fost respinsă, deoarece 
nu a obținut decît 137 de voturi.

li [uniat il gripsiiil ie 
tniHiile r retraieri Franței

BONN 20 (Agerpres). — La Bonn 
a luat sfîrșit prima reuniune a 
grupului de lucru creat la sfîrși- 
tnl săptămînii trecute de reprezen
tanții S.UA, Angliei și R. F. Ger
mane pentru a studia consecințele 
retragerii Franței din 'organismele 
integrate ale N.A.T.O. In comuni
catul dat publicității la sfîrșitul a- 
cestei ședințe se arată că grupul 
de lucru a ascultat informarea pre
zentată de reprezentantul guvernu
lui vest-german asupra discuțiilor 
care au avut loc la Bonn între mi
nistrul de externe al Franței, Couve 
de Murville, și cel al R. F. Germa
ne, Gerhard Schroder. Comunica
tul precizează că grupul de lucru 
a discutat, de asemenea, o serie 
de probleme privind recomandările 
care vor fi făcute celorlalte țări 
membre ale N.A.T.O. privind ela
borarea unei poziții comune față de 
Franța.

• NEW YORK. Se
cretarul general al 
O.N.U., U Thant, a dat 
publicității un raport in 
care se arată că in Re
publica Dominicană con
tinuă demonstrațiile îm
potriva prezenței în țară

• a trupelor de ocupație 
interamericane. Raportul 
subliniază că asemenea 
demonstrații au avut loc 
in ultimele zile la Santo 
Domingo și in orașul 
Moca, participanții ce
tind încetarea amestecu- 
Ini străin în afacerile 
interne ale Republicii 
Dominicane.
• NAIROBI. Fostul 

vicepreședinte al'Kenyei, 
Oginga Odinga, care a 
demisionat recent din 
funcția ce o deținea, 
precum și din partidul 
Uniunea națională africa
nă din Kenya (K.A.N.U.), 
a fost ales marți lider 
al opoziției în Parlamen
tul țării. In funcția de 
locțiitor al opoziției a

BELGRAD 20. — Co
respondentul Agerpres. 
N. Plopeanu, transmi
te : Marji seara, ja 
Centrul cultural din 
capitala R.S.F. Iugosla
via a avut loc o seara 
a tilmului românesc or
ganizată cu ocazia vi

zitei președintelui I. B. 
Tito In Republica So
cialistă România.

Milko Stamenkovici, 
redactor la ziarul „Bor- 
ba", și-a împărtășit im
presiile dintr-o călăto
rie In țara noastră. Au 
rulat apoi tilmele ro-

CUBA

Sărbătorirea a cinci ani 
de la victoria 
asupra intervenționiștilor 
ia Playa Giron

HAVANA 20 (Agerpres). — La 
19 aprilie, poporul Cubei a sărbă
torit cinci asni de la victoria repur
tată asupra intervenționiștilor la 
Playa Giron.

La Teatrul Chaplin din Havana 
a avut loc o adunare festivă la 
care a luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Cuban, 
prim-ministru al Republicii Cuba. 
El a relevat importanța istorică a 
victoriei de la Playa Giron, după 
care s-a referit la o serie de as
pecte ale dezvoltării economiei Cu
bei, în special la problemele agri
culturii și pregătirii cadrelor. Cu 
acest prilej, la Playa Giron a avut 
loc o paradă a unităților forțelor 
armate revoluționare ale Cubei. Ro
gelio Acevedo, membru al C.C. al 
P.C. Cuban, a rostit o cuvîntare în t 
care a chemat pe luptătorii revolu
ționari să apere cu vigilență cuce
ririle poporului cubanez.

Htni tripariii pentn itmitrei 
din MIO.

In rîndul cercurilor politice din 
Bonn se subliniază că în timpul în
trevederilor sale cu Couve de Mur
ville, ministrul de externe vest-ger
man, Schroder, i-a făcut cunoscut 
acestuia că guvernul R. F. Ger
mane refuză să se angajeze în dis
cuții bilaterale cu Franța, cît timp 
nu a fost realizat un acord co
mun al celorlalte țări membre ale 
N.A.T.O., față de guvernul francez. 
Ia Bonn se arată că cel mai tîrziu 
peste zece zile va fi pusă la punct 
o declarație a grupului de lucru 
tripartit, care va fi supusă spre a- 
probare celorlalți 11 membri ai 
N.A.T.O. cu prilejul reuniunii de 
la Paris din luna mai. In cazul cînd 
declarația va fi aprobată, se arată 
la Bonn, s-ar putea iniția Ia" înce
putul lunii iunie primele discuții cu 
Franța. .

ÎN dTEVA RÎNPURI snnamnsBasmunmnuinManaBamn
fost desemnat Bildad 
Kaggia. In aceeași zi, un 
număr de deputați din 
partea partidului de gu
vernământ și-au dat de
misia, declarînd că il 
sprijină pe Odinga. A- 
ceștia au anunțat alcă
tuirea unui grup de o- 
poziție.

©WASHINGTON. 
Președintele Johnson a 
avut marți o întrevede
re cu generalul locote
nent filipinez Jesus Var- 
gas, secretar general al 
Organizației Tratatului 
Asiei de su d-e s t 
(S.E.A.T.O.). Vargas se 
află in prezent intr-un 
turneu în capitalele ce
lor opt țări membre ale 
S.E.A.T.O. In cursul con
vorbirilor a fost exami
nată situația din Vietnam.

© NEW YORK. Marți

s-au deschis la O.N.U. 
lucrările celei de-a 17-a 
sesiuni a Comisiei so
ciale a Organizației Na
țiunilor Unite. Sesiunea, 
la care participă dele
gați din 21 de țări, va 
dezbate programul de 
dezvoltare socială a 
O.N.U. Ca președinte al 
Comisiei a fost ales Mo- 
hamed En-Naser (Tuni
sia).

© BONN. Un număr 
de aproximativ 100 000 
de mineri din bazinul 
carbonifer Rubr au fost 
afectați de măsurile luate 
de autorități în vederea 
resorbirii stocurilor de 
cărbune acumulate. Sin
dicatele minerilor au e- 
valuat la suma de 8,2 
milioane de mărci pier
derile suferite de mun
citori, ca urmare a

mânești de scurt me
traj : „Temelii de oțel"; 
„Smulse din împărăția 
sárii“; „Fata de pe So
meș" și „Călătorie în 
paradisul păsărilor". Fil
mele au tost primite 
cu interes de către 
public.

„Cosmos-115“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

20 aprilie în U.R.S.S. a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-115'‘.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific pentru continua
rea cercetării spațiului cosmic, în 
conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962.

VIETNAMUL DE SUD
Evoluția situației politice

SAIGON 20 (Agerpres). — Unul 
din conducătorii Institutului budist 
din Saigon, Thich Thien Minh, a 
rostit miercuri un discurs în fața a 
aproape 10 000 de persoane, atră- 
gînd atenția asupra „intenției gu
vernului militar de a nu respecta 
angajamentul privind organizarea de 
alegeri" în următoarele patru luni 
pentru desemnarea unei Adunări Na
ționale, Liderul budist a atras aten
ția asupra afirmațiilor juntei mili
tare în legătură cu descoperirea 
unui prelins „complot antiguverna
mental", subliniind că „guvernul 
ar, vrea să se folosească de acest 
prilej pentru a intensifica represiu
nile și a evita organizarea alegeri
lor“. „Budiștii, a declarat el, consi
deră că guvernul pregătește un 
complot și nu este sincer în res
pectarea angajamentelor asumate". 
Aceasta a fost prima declarație pu
blică a unui conducător budist, du

Reuniunea Comitetului consultativ 
al A. E. L. S.

GENEVA 20 (Agerpres). — Sub 
președinția ministrului norvegian al 
comerțului, Kare Willoch, la Gene
va a avut loc cea de-a 12-a reuniu
ne a Comitetului consultativ al 
A.E.L.S. (Asociația Europeană a Li
berului Schimb), organism care 
grupează Marea Britanie, Austria, 
Elveția, Portugalia, Norvegia, Sue
dia, Danemarca și Finlanda ca mem
bru asociat.

In cuvîntul său Willoch, după ce 
a subliniat necesitatea abolirii su

scurtării săptămânii de 
lucru urmate de reduce
rea corespunzătoare a 
salariilor.

© TEL AVIV. La fron
tiera dintre Iordania și 
Izrael au avut Ioc marți 
schimburi de focuri intre 
patrule ale celor două 
țări. Doi soldați izrae
liem au fost răniți. Un 
purtător de cuvint mili
tar izraelian a precizat ' 
că incidentul este consi
derat drept cel mai se
rios ce a avut loc in ul
timele luni la frontiera 
dintre cele două țări.

© NEW YORK. Intre 
23 mai și 22 iunie la 
sediul O.N.U. se vor 
desfășura lucrările Con
ferinței O.N.U. pentru 
cacao. Un purtător de 
cuvint al O.N.U. a de
clarat că au fost trimise 
invitații tuturor celor 127 
de țări membre ale Con
ferințe'' Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvol
tare.

La încheierea dezbaterilor 
în problema rhodesiană

NEW YORK 20 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale și-a 
încheiat marți dezbaterile generale 
consacrate problemei rhodesiene.

Reprezentanții Venezuelei, Iugos
laviei și Irakului au cerut luarea 
unor măsuri urgente și drastice îm
potriva regimului de la Salisburv. 
Venezuela, una dintre cele mai mari 
producătoare de petrol, a reafirmat 
hotărîrea sa de a nu sprijini Rho- 
desia și de a respecta sancțiunile 
economice împotriva Rhodesiei.

Proiectul de rezoluție în această 
problemă al grupului țărilor afro-a- 

pă comunicatul publicat acum cl- 
teva zile de același institut budist 
în care își exprima acordul ca ac
tualul guvern militar să rămînă la 
putere pînă la organizarea alegeri
lor.

Aceleași temeri au fost exprimate 
miercuri la Hu'e și de generalul 
Thi, fostul comandant al regiunii 
I militare, care a avertizat că „și 
generalul Nguyen Khanh a înscenat 
o așa-zisă încercare de lovitură de 
stat, pentru a putea motiva neres- 
pectarea angajamentelor asumate“. 
Generalul Thi a arătat că el se află 
în legătură permanentă x» «alU trei 
generali, Dinh, Lam și Nhuan, con
ducătorii unor mari unități de la 
Hue și Quang Ngai, menționînd că 
aceștia sînt gata să intervină pentru 
a împiedica organizarea unui „com
plot“, care ar avea menirea să îm
piedice pregătirea sau ținerea ale
gerilor prevăzute.

prataxei britanice la importuri, și-a 
exprimat neliniștea în legătură cu 
impasul în care se află integrarea 
economică vest-europeană. „Tendin
țele înregistrate în ultimii doi ani 
demonstrează că discriminarea tari
fară crescîndă între cele două gru
pări economice. Piața comună și 
A.E.L.S., începe să influențeze în 
mod serios schimburile curente“, a 
declarat reprezentantul Norvegiei.

Potrivit relatărilor Buletinului e- 
conomic al agenției France Presse, 
majoritatea vorbitorilor au exprimat 
părerea că o eventuală fuzionare a 
celor două grupări economice vest- 
europene nu este posibilă într-un 
viitor apropiat, avîndu-se în vedere, 
pe de o parte, criza prin care tre
ce în prezent Piața comună, iar pe 
de altă parte, lipsa de interes a 
unor țări față de realizarea acestei 
fuziuni.

Raportul Consiliului Federal 
al Elveției

BERNA 20 (Agerpres). — Consi
liul Federal al Elveției a dat publi
cității un raport cu privire la poli
tica sa generală, în care expune li
niile mari ale politicii interne și 
externe a Elveției. Consiliul fede
ral reafirmă hotărîrea sa „de a co
labora cu O.N.U.“ și „de a conti
nua să sprijine în măsura posibilu
lui acțiunile pașnice ale acestei or
ganizații“. Autoritățile elvețiene nu 
intenționează însă să adere la 
O.N.U.

Raportul deplînge accentuarea di
vergențelor dintre Piața comună și 

siatice va fi supus spre aprobare 
Comitetului în ciuda obiecțiunilor

occidentale. El vadelegațiilor
mis apoi

Grupul
Consiliului de Securitate, 
țărilor africane la O.N.U.

a desemnat un subcomitet special
pentru discutarea problemei rhode
siene care va hotărî, eventual, șt 
stabilirea unei noi date pentru a 
cere convocarea Consiliului de Se
curitate. Potrivit cercurilor obser
vatorilor de la O.N.U. se așteaptă 
ca subcomitetul să prezinte reco
mandările sale pînă la sfîrșitul săp
tămînii viitoare și va cere întru
nirea Consiliului de Securitate 
înainte de jumătatea lunii mai.

Problema cipriotă
ATENA 20 (Agerpres). — Gru

purile parlamentare ale partidelor 
Uniunea de centru și E.D.A au de
pus marți seara în Parlamentul grec 
moțiuni de cenzură în care critică 
politica economică și poziția^guver- 
nului Ștephanopoulos față de ¡Cipru. 
După citirea celor două moțitihi în 
Camera Deputaților, dezbaterile au 
fost amînate pînă astăzi (joi), cînd 
vor începe discuțiile pe marginea 
lor, urraînd ca la sfîrșitul dezbate
rilor să fie puse la vot-

★
ANKARA 20 (Agerpres). — Ea 

Ankara s-a desfășurat marți o reu-< 
niune prezidată de generalul Cev
det Sunay, președintele Turciei, la 
care au participat președintele Se
natului, primul ministru, șefii mi
litari precum și alte personalități.

După cum informează agenția 
France Presse, reuniunea a dezbă
tut timp de peste trei ore proble
ma cipriotă. Nici o indicație n-a 
fost furnizată din sursă oficială a- 
supra hotărîrilor care au fost luate.

★
NICOSIA 20 (Agerpres). — La Ni

cosia a fost dat publicității un co
municat oficial în care se arată că 
președintele Ciprului, Makarios, l-a 
numit pe Titos Phanos ministru al 
lucrărilor publice și al comunica
țiilor, iar pe G. Tombazos, mir&stru 
al agriculturii.

înainte de izbucnirea conflictu
lui dintre cele două comunități ale 
insulei, postul de ministru al agri
culturii fusese încredințat lui Fazii 
Plumer, unul din liderii comunității 
ciprioților turci.

Misiunea britanică la Salisbury 
a fost invitată să părăsească 
teritoriul Rhodesiei

SALISBURY 20 (Agerpres). — Gu
vernul rhodesian a înștiințat marți 
misiunea britanică de Ia Salisbury 
că va trebui să părăsească terito
riul rhodesian pînă aproximativ la 
mijlocul lunii mai. Notificarea a 
fost adresată lui John Hennings, 
șeful misiunii britanice, printi-o 
scrisoare semnată de primul minis
tru Ian Smith.

Asociația europeană a liberului 
schimb. Elveția, care face parte 
din cea de-a doua grupare, se pro- 
nunță pentru măsuri oare „să spo
rească șansele unei viitoare înțele
geri" între cele două organisme e- 
conomice vest-europene.

In capitolul referitor la politica 
internă, documentul insistă asupra 
necesității de a preconiza „o pla
nificare financiară" pe termen lung. 
Totodată, se vorbește despre nece
sitatea de a se găsi o soluție pro 
blemei inegalității femeilor elveție
ne în domeniul vieții politice.
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