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Reflectînd stadiul actual al dezvoltării mișcării sindicale, Statutul U.G.S.R. stabilește că în rezolvarea problemelor ce intră în atribuția sindicatelor ele se bucură. de autonomie deplină.Așa cum se arată în documen
tele Congresului sindicatelor, prin 
autonomie se înțelege posibilita
tea comitetelor sindicatelor de a

CONSEMNAM 
AVIZAM 
DEZAPROBAM
Aici nu se fumează !

In ultimul timp, la C.C.V.J. 
au început să, apară prin bi
rouri anunțuri „ÎN ACEST 
BIROU NU SE FUMEAZĂ1'. 
Așa da I

Sus, vin șefii !
,Sîntem un grup de sala

riate ale unei întreprinderi 
din orașul Petroșani. Intr-una 
din zile, ni s-a pus în vedere\ 
de către șefa secției (din dis
poziția conducerii) că atunci 
cind vine în vizită un dele
gat de la regiune orz de la 
minister, noi, ca salariați, tre
buie să ne ridicăm în picioa
re. In birou (secția contabili
tate) sintem 7 salariați din 
care 6 femei. Am vrea să știm 
dacă e logic să se procedeze 
așa. Așteptăm răspunsul dv. 
: ■ nerăbdare". Răspunsul nos
tru ? Păcat că nu ne-ați co
municat și denumirea între
prinderii. Am fi cunoscut și 
noi autorul unei asemenea 
idei năstrușnice,

O fi înghețat apa ?

mai multă
INIȚIATIVĂ

folosi forme și metode variate de 
muncă corespunzătoare specificu
lui întreprinderii, locurilor dc

Bia atlivilalea sinditalelpfmuncă și sarcinilor ce le stau în lață. Și comitelui sindicatului nostru a manifestat inițiativă în rezolvarea multor probleme. Asa de exemplu, instruirea birourilor grupelor sindicale s-a făcut în mod practic la locurile de muncă. Cu această ocazie au putut fi rezolvate si unele probleme care s-au ridicat în munca acestor organe. Un alt exemplu de afirmare a autonomiei este în domeniul atragerii maselor la organizarea și conducerea producției. Astfel, în afară de formele obișnuite ca a- dunările lunare ale grupelor sin
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dicale ur.de se apelează mai larg la aportul maselor în rezolvarea unor probleme, noi am organizat consultarea colectivelor de muncă în diferite probleme și' în perioadele dintre adunări si consfătuiri. Asemenea consultări s-au organizat pe tema . folosirii mai .raționale a utilajelor, îmbunătățirii muncii de descărcare și încărcare la rampe, folosirii mai judicioase a fondului de timp și altele.Un domeniu important, subliniat în documentele Congresului sindicatelor, unde se poate afirma din plin autonomia este acela că sindi
catul și conducerea întreprinderii 
ca exponenți ai intereselor elasei 
muncitoare trebuie să acționeze în 
strînsâ colaborare. In acest domeniu, deși am obținut unele rezultate în special în ceea ce privește

(Continuare in pag. a 3-a)
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 

în SomaliaMOGADISCIO 9. — Trimisulspecial Agerpres, C. Oprică, transmite : Joi după-amiază, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și celelalte persoane oficiale române, însoțiți de ministrulafacerilor externe, Ahmed Yussuf Dualeh. au vizitat o plantație de bananieri din localitatea Afgoi, din apropierea capitalei somaleze. La intrarea în localitate, mii de cetățeni, fluturînd steaguri ale celor. două țări și scandînd „Trăiască România", au făcut o frumoasă primire oaspeților.După o scurtă oprire la reședința prezidențială, situată într-un mare parc natural, au fost vizi-
ÎNCEPEREA 

CONVORBIRILOR OFICIALE 
ROMĂNO-SOMALEZE

MOGADISCIO 9. Trimișii speciali, 
Nicolae Puicea și Nicolae N. Lupu, 
transmit: Joi dimineață, la Villa 
Somalia, au început convorbiri o- 
ficiăle între președintele Consiliu
lui de Stat Chîvu Stoica, și pre
ședintele Republicii Somalia, Aden 
Abdulla Osman.

La convorbiri au participat din 
partea română Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea somale- 
ză Ahmed Ismail Abdi, ministrul

T R U P

tate secțiile de sortare, tratare și ambalare a bananelor. Pe această plantație se produc anual peste un milion de chintale de banane.In seara de 9 februarie, primul ministru somalez, AbdulrazakHadji Hussein Hassan, a oferit un dineu la Clubul ofițerilor din Mogadiscio în onoarea președintelui Consiliului de Stat, al României. Au participat președintele Somaliei, Aden Abdulla Osman, președintele Adunării Naționale, ministrul afacerilor externe, miniștri, membri ai Curții Supreme, depu- tați și alte personalități ale vieții politice somaleze.Dineul s-a desfășurat într-e atmosferă cordială, prietenească.

planificării și coordonării, Abdullahi 
Issa Mohamud, ministrul industriei 
și comerțului și alte persoane o- 
ficiale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă.

la banchetul .oferit miercuri sea
ra de președintele Somaliei, Aden 
Abdulla Osman, in cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Chivu 
Stoica, cei doi oameni de stat au 
rostit toasturi.

I

De mai mult timp, la ma
gazinul alimentar din cartie
rul ,Carpați“ din Petroșani, 
ca de altfel la majoritatea 
magazinelor alimentare din 
Valea Jiului, lipsește apa mi
nerală. Mai știi, e iarnă. O fi 
înghețat apa ? !

Cum se naște 
o „inovație*1

In ziua de 7 februarie mai 
mulți oameni așteptau în fața 
depozitului competrol din Pe
troșani să li se distribuie bu
telii. Azi așteptat cit au aș
teptat, apoi au mers la con
ducerea depozitului. Răspun
sul a fost categoric: „nu a- 
vem voie să vindem butelii 
în incinta depozitului". Oa
menii erau să plece dezamă
giți. Deodată cuiva din con
ducere i-a venit ideea salva
toare : cei care așteptau au 
fost solicitați să încarce o 
mașină cu butelii. O dată o- 
perația terminată, mașina a 
ieșit pe poarta depozitului, a 
luat-o la stînga și după cîțiva 
metri s-a oprit și... s-a înce
put distribuirea buteliilor. Fi
rește, nu cu 10,50 lei cit costă 
ridicarea buteliei de la d'epo-Rubrică redactată de

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Miercuri la ora 18, noul oficiu poștal din Petroșani și-a pus serviciile la dispoziția publicului.^ E, ca să spunem așa, a doua satisfacție de „domeniul" telecomunicațiilor, pe care o au locuitorii Petroșaniului în ultima vreme. Prima a fost darea în exploatare a centralei telefonice automate.Noul oficiu oferă lucrătorilor poștei posibilități mult mai largi de a asigura o deservire rapidă și civilizată. Trei cabine telefonice pentru convorbiri urbane și 6 pentru convorbiri interurbane stau acum 13 dispoziția publicului. In sala ghișetelor la dispoziția aceluiași public , care
Copacul nu s-a mai văzut
din cauza păduriiAvem în față un dosaf de peste 50 de file. El cuprinde adrese, sesizări, răspunsuri la sesizări, recomandări medicale, hotărîri ale comisiei pentru soluționarea litigiilor de muncă, ale tribunalului etc. Toate aparțin muncitorului Bătrîn Gheorghe, în vârstă de 41 de ani, de la sectorul T.T.R. ' Petroșani, care a avut nenorocul să se îmbolnăvească. De aci, necazuri, purtări pe drumuri, lipsa posibilităților de existență vreme de. trei luni de zile. Dar mai bine să lăsăm faptele să vorbească: :In anul 1962 elect romecani- ' cui Bătrîn Gheorghe de la sectorul T.T.R. Petroșani s-a îmbolnăvit de epilepsie și a fost pensionat gradul; III . cu

drept de muncă. Cu toate intervențiile făcute, n-a mai fost angajat pînă în anul 1963. Atunci, a fost angajat din nou în funcția de montâtor T.T.R. Din punct de ved&re al cîști- gului nu avea de suferit deoarece pensia și salariul echivalau cu salariul vechi. A lucrat în această i funcție,; teu a- vizul comisiei de expertiză, pînă la 20 mai 1966 cînd s primit recomandarea de a lucra numai la sector, fără a face deplasări pe linie. ÎDeși boala se ameliorase, în »iua de 21 mai a fost trimis de titre conducerea, sectorului la Policlinica C.F.R. Timișoara pentru stabilirea unui diagnostic care să-i interzică e- fectuarea serviciului la aceas

face apel zilnic la serviciile poștei, stau mobilierul nou, modern, precum și un bogat material, informativ și de ghidare. Ele îl ajută pe cetățean să-și completeze trimiterea în mod corect și operativ.Deschiderea pentru public a avut loc în urma unei scurte adunări festive organizate de, conducerea tehnico-administrativă, organizația, de partid; și sindicat a oficiului. La ea au participat diferite.: personalități ale' orașului, conducători ăi unor unități economice, oameni ăi rhuncii.
In fotografii: Aspecte din noua clădire a oficiului P,T.T.R. 1 Petroșani.

tă unitate. Reiese acest lucru din adresa cu care a fost trimis. Conducerea sectorului n-a respectat ■ ierarhia, n-a ' trimis pe muncitorul Bătrîn Gheorghe la Policlinica Simeria și, de aceea, de la Timișoara a fost trimis înapoi fără a fi consultat. Pînă în ziua de 1 iulie a fost lăsat • în p._ e. ‘La 1 iulie a fost trimis la Policlinică C.F.R. SimeriaMT, a făcut încă'o dată drumul pe care-1 mai făcuse —, la Policlinica Timișoara. In ziua de 4 iulie comisia de la Policlinică Timișoara constata că tov. Bătrîn ' Gheorghe suferă de epilepsie, este, inapt în funcții ce au legătură cu siguranța : circulației, dar îi recomanda să lucreze ■ ca meseriaș în ' atelier sau ‘ în birou. Desconsiderînd aceste recomandări, serviciul C. T. Ti-, mișoara îi desface contractul de muncă lăsînd fără posibilități de trai o familie compusă din patru persoane.Muncitorul Bătrîn Gheorghe

s-a adresat cu încredere comisiei pentru soluționarea litigiilor de muncă. Aceasta i-a dat cîștig de cauză, dar întreprinderea a atacat hotârî- rea C.S.L.M. la comitetul sindicatului. Și aici muncitorul a primit cîștig de cauză, 1U- îndu-se hotărîrea legală ca el să fie reîncadrat într-o funcție ce nu are legătură’ cu” siguranța circulației. Degeaba însă. Conducferea serviciului C.T.; a secției, C.T. 4. Dișva și a sectorului T.T.R. Petroșani’ nu au fost de acord cu repri’- mirea. în serviciu. Iar pentru a infirma hotărîrile C.S.L.M; și comitetului sindicatului; s-au adresat Tribunalului popular al orașului Petroșani, în ședința din 1' septembrie 1966, tribunalul a respins ca nefondată cererea Direcției regionale Timișoara și a men-
Ion CRIȘAN' 
Ion CIOCLEI
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Șr n A I Â ATENȚIE SPORITA
** ■■ »» pregătirii elevilor din clasele a

EDUCAȚIE
Se știe că admiterea în liceele teoretice și de specialitate, în școlile profesionale, este condiționată astăzi de o pregătire multilaterală, de o însușire temeinică a cunoștințelor și deprinderilor, predate și formate în școală.

a VIII-a pen- rezultate bune școlii generale, Școala gene- și la Școala
diriginte Sîrbu Eugen), Cod rea Petru, Mera E- Petre (clasa a

Din inițiativa Consiliului o- rășenesc Petroșani al Organizației pionierilor, în cursul a- cestei luni se desfășoară în școlile din Valea Jiului prima fază a concursului pe tema „Dulcea și frumoasa noastră Românie".Sala de ședințe a clubului muncitoresc din Vulcan a devenit neîncăpătoare în ziua de 4 februarie. Elevi, cadre didactice și părinți au venit să asiste la concurs. Au ascultat cu interes răspunsurile date de concurenți la întrebările privind trecutul de
Faza pe școală 
a concursului

Baitea ji Iraima 
8MSH3
•«

• t

poporului nostru, o- acestuia, realizările de oamenii munciiluptă al biceiurile obținute sub conducerea partid'.;!ui șioglindirea acestor aspecte în operele de literatură beletristică, pictură și cinematografie. Galeria, formată din cei peste 300 de școlari vc-mți să-și încurajeze colegii, s-a 
grupat pe clase. La primele întrebări, elevii Badea Maria din clasa a VIII-a și Sima Ho- ria din clasa a VlI-a au dat răspunsuri precise obținînd maximum de puncte și stir- nind aplauzele spectatorilor. 
Partea întîi a concursului s-a terminat la egalitate de puncte. Juriul a fost obligat să pună o întrebare de baraj. A cîștigal clasa a VIII-a prin reprezentanta sa, eleva Badea Maria, Conducerea școlii, cu sprijinul comitetului de părinți a hotărît să acorde clasei a VIII-a — cîștigătoarea concursului — un premiu suplimentar conStînd dintr-o excursie colectivă în regiune.Prof. ANCUȚA IOAN directorul Școlii generale nr.Vulcan

Temperamentul copilului
este influențabilFiecare dintre noi ne dorim un copil sănătos și bine crescut. Pentru aceasta el trebuie educat. A educa nu înseamnă „a corecta" așa cum cred unii părinți, ci înseamnă pregătire, îndrumare către o conduită disciplinată, corectă, frumoasă. Fiecare copil are un temperament aparte, ta te a părinților este

fie că în viața lor a intervenit o ruptură, sau uneori din cauza a- pariției unui frățior mai mic, la copil apar altfel de tulburări : devine trist; se simte inhibat, nu mai are chef devine răutăcios.Copilul e mai sensibil crede. Chiar dacătrebuie să simtă permanenta jă și îndrumare a părinților.Educarea de către părinți a și după intrareaacestuia în școală. Un copil care a primit o educație ma fază a copilăriei mai ușor la situația copil greșit educatmai greu la disciplina școlară, este mereu agitat, se că, vorbește și ride lor.Ținînd o strînsășcoala, părinții vor putea să copilului numai sfaturi, recomandări și indicații folositoare, tr-un cuvînt, ochiul părintelui săfie pretutindeni unde este și copilul, să-1 urmărească Oriunde.

neglijat, de joacă,decît, sea crescut, elgri-
pilului continuă

SFIITUL PfDSMGULBI
cresc și se dez-

evoluția are o copilul acestuia. atitudine mic, el va Dacă greșită căpăta capri-
perioadă copilul, deși e poate schimba în bine sau în funcție de compbrta- corect sau greșit al pftrin-Fste contraindicată intre- în educarea copilului.

Marea cali- de a sesiza tipul de temperament al copilului lor. Oricare ar fi însă temperamentul, el este inodelabil, influențabil de greșelile din procesul e- ducației, dar și corectabil.Modul în carevoltă copiii depinde, după cum se știe, foarte mult de părinți. Comportarea părinților față de copil, mediul pe care-1 crează în jurul lui, influențează în bine sau în rău mama față dedeprinderi urîte, va deveni cios si alintat. Copilul trebuie supus unui program disciplinat încă din primii ani de viață. Chiar din adeastă mic, se în rău, men tul ților.buințarea, de argumente și promisiuni, care de multe ori. in cazul neascultării tacite, se sfîrșesc cu bătaia. Copilul, dacă se vede în centrul atenției, îsi dă seama că pe viitor îsi poate permite crice. Mai tțrziu el va deveni pretențios, capricios, obraznic Există și reversul acestei situații. Cînd, dimpotrivă, nu mai este în centrul atenției și nici chiar în preocuparea părinților, fie că aceștia sînt prea ocupați,
înaintea ultimului trimestruTimpul și-a spus 

de odinioară, care 
pe poarta liceului, fragul maturității, nor rezolvări hotărîtoare viața lor. încă din prima zi 
școală, elevii clasei a Xl-a a liceului Petroșani și-au dat seama că acest an școlar va însemna pentru ei o cotitură. Anul absolvirii liceului este anul unor eforturi deosebite. E anul multor emoții dar și al unor satisfacții. Examenul de bacalaureat care stă în fața viitorilor absolvenți preocupă deopotrivă pe elevi, părinți și profesori, cerînd din partea tuturor o colaborare permanentă. Preocuparea profesorilor pentru o pregătire cît mai temeinică a viitorilor absolvenți se reflectă in calitatea lecțiilor, a lucrărilor practice de laborator, în îndrumarea studiului individual la orele de literatură română, matematică, fizică, chimie, biologie, cît și în organizarea de consultații pentru recapitularea materiei în vederea acestui examen.Folosirea cît mai rațională timpului pentru acumularea noștințelor prevăzute de mă devine o preocupare nentă a elevilor noștri în etapă. Modul conștiincios ei se pregătesc pentru lecții, considerarea învățături3 ca o sarcină

cuvîntul. Copiii au intrat șfioși au ajuns în , in ajunul u- pentru .ie

a cu- progra- perrna- această în care

co
corectă în prise adaptează de elev. Un se adaptezămișcă în în timpul ban-ore-.legătură cudea.In

înv. Dorina SAVUȘcoala generală nr. 4 Lupeni

pen- unei d<-s-primordială in pregătirea lor tru viață, sînt rezultatele munci educative îndelungate fășurată de părinți, de dirigintile clasei, de organizația U.T.C.In calitate de dirigintă ia a Xl-a am căutat, în toată oada liceului, să imprim la un stil de muncă conștient, dezvolt simțul răspunderii, j verența, voința de a învinge. Sfaturile mele și-au găsit pînă acum răsunet la Notele' bune vîlor Blaha rin, Oprișiu Susan Lucia, Moldovan Nicolae deplin și cu satisfacție mea generală, că elevii au înțeles necesitatea pregătirii pentru fiecare lecție.Faptul că mai există însă și cîțiva elevi — spre satisfacția ntea puțini la număr — care neglijează pregătirea consecventă pentru lecții și cred într-o asimilare minutară a materiei în preajma e- xamenelor, mi-a îndreptat atenția în tă să vii demonstra posibilitățile lor reale.

clasa . perj- i elevisă le perse-
majoritatea elevilor, din catalog ale ele- Aurelia, Părâian So- Oltea, Iacob Maria, Marincan Mugurel, confirmă pe impresia

direcția scoaterii lor din aceas- pasivitate. Și rezultatele încep se vadă. Sînt convinsă că ele- clasei pe care o conduc vor în curînd la examene
Prof. Claudia CONSTANTIN ESCULiceul Petroșani

Pentru a afla cum se concretizează în cataloage eforturile e- levilor din clasele tru a termina cu acest ultim an al ne-am deplasat la rală din Aninoasagenerală nr. 2 Petrila-Lonea.Ca o primă și generală constatare : situația la învățătură — principala îndatorire a elevului —• r.u este întrutotul mulțumitoare. Cauzele, cu care se încearcă motivarea notelor sub limită ale unor elevi, sînt aceleași : neres- pectarea regimului de zî, lipsa controlului și supravegherii elevilor de către părinți, inexistența unui cuantum de cerințe și exigențe unitar al profesorilor care predau la aceste clase, dezinteres din partea elevilor șl altele. Deși meditațiile cu elevii din aceste clase se țin încă de la începutul anului școlar cu regularitate, în ambele școli, interlocutorii noștri — tov. directori adjuncți Șimo Iosif și Aribășoiu Matei — ne-au semnalat făptui că tocmai cei vizați pentru meditații, elevii cu un bagaj de cunoștințe mai redus, nu frecventează aceste ore. întrebarea este: de ce ? Nu este vorba, oare, de înrădăcinarea acești elevi a unei certitudini oricum vor promova această timă clasă ? ! Dacă este așa,ceastă concepție greșită se cere a fi înlăturată.Elevi silitori, conștienți de faptul că acolo unde vor merge după absolvirea acestui ultim an trebuie să dovedească că sînt o mîndrie a școlii care le-a călăuzit pașii pînă-n pragul adolescenței, există destui în ambele școli.Faptul că sînt încă mulți elevi în clasele a VIII-a care nu învață sistematic, care nu-și dau seama încă de rolul învățăturii — cum spunea tov. Șimo — nu poate să-și găsească explicația decît în deficiențele muncii educative depuse la clasă de diriginți. Un număr destul de mare de elevi, printre care Karl Gheorghe, Lupu Gheorghe, Vișan Vintilă (clasa a

la că ul- a-

vm-a A, Biro loan, lisabeia, Oprea VIII-a B, diriginte Grasu Angela)de la Aninoasa; Budău Gheorghe, Halaszi Alexandru, Rusu Ștefan, Tetterman loan, Țipțer Ion (clasa u VIII-a A, diriginte Niculescu Mihai), Coțovan Petru, Georgescu Constantin, Leah Nicodim, ivan Ștefan (clasa a VIII-a B, diriginte Pascu Mircea) de la Lonea, deși ccrigenți la mai mult de două o- biecte în primul trimestru, continuă să se mențină pe aceeași poziție, în dreptul numelor lor în cataloage apărînd și acum „obișnuitele" note de' 3 și 4.In toate școlile din Valea Jiului sînt astfel de elevi care ză învățătura, care n-au primată (deși-s în clasa dorința de a ști, de â de a fi bine pregătiți, parte din vină pentru aceasta o au și educatorii, selor a VIII-a le mare răspundere, muncă, dar care satisfacții.Consecința firească cialității cunoștințelor în școala generală este examenele de admitere școli profesionale (de generală din Aninoasa au pătruns anul trecut pe porțile școlilor superioare 31 elevi din 57 absolvenți, iar de la Școala generală nr. 2 Lonea doar 29 din 85 absolvenți). Acest lucru impune cadrelor didactice care predau la clasele a VIII-a să dea absolvenți bine pregătiți, cu cunoștințe temeinice, care să le confere toate șansele a- colo unde vor merge.Acest lucru nu trebuie înțeles ca o exigență peste măsură, o chemare la intensificarea gătirii elevilor.Clasele a VIII-a de toate școlile Văii Jiului, sporin* du-și eforturile, pot obține rezultate frumoase. Se poate, dar trebuie muncă.

neglijea- încă im- a VIII-a) cunoaște, O mareDiriginților cla- revin sarcini de care cer multă le vor aduce sia superfi- acumulate căderea la în licee și la Școala

ci eg pre-ia
Viorel TEODORESCU

Indisciplina o cauză a notelor

lim ba română la clasa a VIII-a a Școlii generale nr. 3 Petrila — Cimpa

Mulți elevi din școlile Văii Jiului au o comportare demnă în societate, în școală și în familie. Mai sînt însă și excepții. Despre acestea ne-au vorbit, în urmă cu cîteva zile, cadrele didactice ale Școlii generale nr. 4 din Vulcan :— Majoran Iuliu, elev în clasa a Vl-a C, este un copil dezghețat, cu resurse intelectuale și multă putere de muncă. Acest lucru l-a dovedit în repetate rînduri — ne-a relatat profesorul Kiraly Zoltan, dirigintele clasei. Ceea ce supără e însă comportarea acestui elev. De la diriginte și de la alți profesori am aflat că elevul Majoran este indiseiplinat, vorbește în timpul explicării lecțiilor, sustrăgind atenția colegilor, manifestă neglijență în rezolvarea obligațiilor de elev. Atît colectivul de elevi al clasei a Vl-a C, cît și profesorii au căutat în repetate rî"duri să-1 ajute. Dar fără rezultat. L-a cerut și

părinților. Cu prilejul vizite făcute familiei,concursul celor cinci de către diriginte și membrii comitetului de părinți care-1 însoțeau, părinții elevului Majoran au aflat situația nemulțumitoare la învățătură din primul trimestru și notele de 3 și 4 de la începutul celui de-al doilea. Dar părinții n-au luat măsurile cuvenite. Majoran Petru, tatăl elevului, nu s-a alăturat strădaniilor depuse de colectivul școlii. Oare să fi uitat actele de indisciplină să rămînă doi

deja 30 de absențeVizitat la domiciliu, fost găsit acasă,

elevi a dorit. căror Printre în cia-primul cu pă

că tocmail-au făcut pe Iuliu ani repetent ?Mai sînt și alți comportare lasă deei este și Fodor Iosif, elev sa a V-a D.Acest elev a încheiat trimestru al anului școlar-tru corigențe. Nici în trimestrul II nu și-a îndreptat situația la învățătură. Ba dimpotrivă. Și-a

agravat-o. Are nemotivate, elevul n-a fost găsit acasă, deși era ora indicată pentru studiul individual. Părinții, acoperindu-i lipsurile, au promis că-1 vor trimite Ia scoală. Nu s-au ținut de cuvînt. Fodor a continuat să lipsească.Pe lista indisciplinaților școlii se înscriu și elevii Fierar u Ioan, Gartner Levinius, Prian Florian și Gagyi Ioan care, lipsiți de supravegherea exigentă a părinților, să- vîrșesc dese abateri de la disciplina școlară. Ce fac claselor din care fac parte elevi ? Atît în școală cît familie se cer întrebuințate împrejurările care pot fi instrucției să trebuie gență atît tice cît și

diriginții acești și în toate utileși educației. Efortul în- depus cu o egală exi- de către cadrele didac- de către părinți.
Margareta CHIOKEANL



ROȘW 3

Obstacole în calea 
liniștei și ordinei 
în cartierul 
Constructorul

poate im- Majorita- Și copiii au nevoieși protecție pentru că și siguranță potsta-te ce vin și felul de mașini cu un loc

Lingă Spitalul unificat din Petroșani s-a construit un cartier. Peste 230 de familii locuiesc în acest cartier denumit propriu, Constructorul, tea familiilor au copii, după cum bine se știe de liniștenumai în liniște crește sănătoși.Nu se știe însă ționează aici totconfundînd cartierul de parcare sau cu un garaj. Noaptea, cînd somnul e mai dulce, cine știe care șofer își „încălzește" motorul să nu-i înghețe apa. O dată cu aceasta trezește toată suflarea. Către dimineață, în jurul orei 4, șoferul de pe autobuzul 1 HD 1 840 își ambalează motorul; locuind în cartier, omul economisește un drum pe jos pînă la garaj. Ce-i pasă dumnealui că multe familii se trezesc.Tot din cauza unor astfel mașini, copiii cartierului expuși accidentelor. Dar cel mult sînt expuși copiii, și nu mai ei, pe străduța cartier din strada proape la ori ce seara pe străduță diferite obstacole : toratului geologic proape zilnic celCite un camion vine cu băuturi la „Carul cu bere". Se nimerește a- desea ca și lîngă agenția O.N.T. să fie oprita o mașină. In astfel de situații pietonul abia se strecoară printre ele ! Pentru oameni toatj. firea, să nu mai vorbim copii, e riscant să „treacă" lîngă aceste vehicule, mai alespe marginea străzii sînt ori diferiți recipienți cu gunoi de la locuințele grămezi catari și centraleio mare grămadă tot la fel de cărbune, ocolite. Zgura e de la deci ține de I.L.L.,tul ei revine I.C.O. Și cum între cele două unități de gospodărire se tot dispută problema transportului zgurei, grămada din fața centralei termice a cartierului scade cînd se intensifică disputa și invers.Ar fi de dorit ca aceste „obstacole" din calea liniștei și ordinei din cartier să fie înlăturate. Cei vizați ce au de zis ? Cît despre mașini, ar fi bine ca organele de circulație să mai treacă și pe aici, îndeosebi noaptea.

i

de sînt mai nude acces spre Republicii. A- oră din zi și pot fi întîlnite în ușa Inspec- staționează a-puțin o mașină.
în de pe că

cu ieșire la stradă, ori de gheață strînse de lo- „uitate" de I.C.O. In fața termice, altă surpriză : de zgură și alta ce trebuie centrală,dar transpor

P. BREBENdupă o scrisoare de laEvald Kiminich

Mecanicii auto Mureșan Marcu (stingă) și Gbtt- fert Matei de la autobaza T.A. nr. 3 Livezeni se bucură de stimă și apreciere în cadrul colectivului în care lucrează. Ei dau întotdeauna lucrări de calitate și timp.Iată-' pe doi fruntași producție (primul de trei ani consecutiv, iar al doilea de patru ani) făcând revizia curentă u- nui camion.

liimnia iiwliii

(Urmare din pag. I)

noastre. In existat con- prin critică chipurile la Așa se ex

și în acest început(Urmare din pag. 1)ținut hotărîrile C.S.L.M. și a comitetului sindicatului.Urma, deci, reintegrarea în muncă a tov. Bătrîn Gheor- ghe într-o funcție ce nu este în legătură cu siguranța circulației. Credeți că s-a întîm- plat așa ? . Nu, fiindcă serviciul C.T. Timișoara avea nevoie de alte certificate medi ■

perioada în care in mod abuziv n-a fost admis la lucru. Tribunalul ia o hotărîre surprinzătoare : i se va plăti salariul numai pe 45 de zile, adică de la data desfacerii a- buzive a contractului de muncă și pînă la data cînd instanța a hotărît reprimirea muncitorului în serviciu cu respectarea strictă a indicațiilor medicului. Un singur lucru
Copacul nu s-a mai văzut
din cauza pădurii

ii mai indicat serviciul în a- telierul de reparații, fără deplasări pe teren, așa cum de fapt au recomandat medicii. Și apoi nu știu dacă mă veți înțelege: serviciul de telefonist e mai mult serviciu de femei. Și eu încă am putere de muncă și vreau să produc ceva. In atelier aș putea produce. Cît despre cele 45 de zile care nu mi-au fost plătite, mă voi judeca în continuare cu întreprinderea".Va să zică, un om e pur și simplu pentru să fie ciontă ultimălului. Ca să-i fie plătite drepturile de care a fost frustat fără nici o vină va trebui „să se mai judece cu întreprinderea".Există legi în baza cărora cei care poartă pe drumuri de 6 luni un om bolnav să fie trași la răspundere ? E- xistă ! Ele trebuie însă aplicate.

dat afară din serviciu, că s-a îmbolnăvit. Ca reîncadrat nu e suli- liotărîrea C.S.L.M., și în instanță nici a tribuna-
cale, de alte recomandări. Din nou este purtat pe drumuri muncitorul Bătrîn Gheorghe. Abia în ziua de 26 noiembrie 1966 a fost emisă deciza nr. 86/661 prin care tov. Bătrîn era încunoștiințat că a fost trecut, cu data de 16 noiembrie 1966, în funcția de telefonist. Va să zică în 26 noiembrie s-a „legalizat" ceea ce de fapt serviciul T.T.R. admisese în fapt la 15 octombrie, o lună și jumătate după ce s-a naiului.A mai rămas nerezolvată „o nimica toată" : omul a stat fără salariu de la 21 iulie pînă la 15 octombrie 1966 — a- proape trei luni de zile. Cu ce a trăit ? O fi făcut datorit Dar din ce să le plătească ? Vrînd-nevrînd, drumul trebuia să ducă tot la tribunal. De data aceasta pentru a-și reclama dreptul de salariu pe

emis hotărîrea tribu-

vine în sprijinul acestei hotărâri : după 1 septembrie 1966, tovarășul Bătrîn Gheorghe n-a mai făcut obișnuita cerere de reîncadrare în serviciu. O pîrlită de hîrtie, dar dacă lipsește... Că omul a mai fost „plimbat" pe la medici încă o lună și jumătate de la data emiterii primei hotărâri a tribunalului, nu mai are importanță.Cam acestea sînt faptele. .Stăm de vorbă cu Omul a- cesta căruia medicii i-au dat diagnosticul de epilepsie. Se străduiește să demn, cît maiplice lucrurile cît mai pe înțeles. „In privința reîncadrării mele în serviciu, din nou nu s-au respectat hotărîrile. Funcția de telefonist, pe care o exercit, concură la siguranța circul ’’•enlru ar

mobilizarea maselor la realizarea sarcinilor de plan, acestea nu ne pot satisface. Nu am reușit încă să determinăm conducerea șantierului ca întotdeauna sâ acționeze în strînsă colaborare cu comitetul sindicatului în găsirea celor mai bune metode de organizare a producției. Prin comisia inginerilor și tehnicienilor, comisie subordonată comitetului sindicatului, trebuie să facem cunoscut tot ceea ce este nou în domeniul construcțiilor industriale la noi în țară si străinătate, să aplicăm și să extindem ceea ce este adaptabil specificului muncii cadrul conducerii a cepția că dezvăluirea a lipsurilor ar duce diminuarea succeselor.plică faptul că am încheiat anul trecut cu deficiențe care continuă să persiste de an.In lumina documentele central al LLQ.S.R. nuarie nostru și-a analizat a preconizat măsuri ridicării nivelului calitativ al activității economice a șantierului nostru. In acest scop, se va pune un accent deosebit pe organizarea unor acțiuni în vederea întăririi responsabilității în muncă a tuturor salariaților pe toată filiera procesului de producție. In această de lor lor fiind înfierate prompt, de gul colectiv de muncă.Sîntem convinși că prin aplicarea indicațiilor vînlarea Ceausescu din 21-23 cumentele vom reuși să contribuim din plin la înfăptuirea sarcinilor ce revin șantierului T.C.M.M. Valea Jiului din pianul de stat pe anul 1967.

sarcinilor reieșite din plenarei Consiliului din 19-20 ia- a.c., comitetul sindicatului activitatea și în sprijinul

privință am creat un climat combativitate împotriva acte- de indisciplină, a manifestări- de liberalism, aceste atitudini între-
cuprinse în cu- tovarășulul Nicolae la Plenară C.C. al P.C.R. decembrie 1966 și în do- recentei plenare a C.C.S.

PR E I
11 februarie

pară cît mai calm, să ex-

CONSEMNĂM ® AVIZĂM • DEZAPROBĂM
(Urmare din pag. 1)

zit, ci cu 14,50 lei, ca și cele 
aduse acasă. Ei ce spuneți de 
inovația aceasta ? Nu-i așa 
că-i interesantă ? De asta zi
cem să se elibereze autorului 
sau autorilor un certificat de 
inovator sau... (?)

Politețe

; undat însă. Trimis în fața 
instanțelor de judecată, ve
chiul recidivist (mai făcuse 
un an de închisoare corecțio- 
nală pentru vătămarea gravă 
a integrității corporale a unei 
persoane), a fost pus la pla
tă : să plătească despăgubiri 
T.A.P.L. 658,72 lei pentru stri
căciuni și să execute 2 ani de 
închisoare corecțională.

In orașul Vulcan, în acest 
an (pînă pe 6 februarie), s-au 
născut 42 de copii din care 22 
fete. Să se mai spună că bă
ieții nu sînt politicoși! Petroșani a

Acum plătește el
Otvos Dumitru, tinichigiu 

din Petrila, avea obiceiul, 
pînă nu de mult, ea atunci 
cînd se îmbăta și nu mai a- 
vea bani să bea în continuare, 
să pretindă barmanilor să-i 
plătească ei de băut. Dacă a- 
ceștia refuzau, se făcea joc și 
pară, punea mîna pe ce-i ve
nea la îndemână și lovea și 
spărgea. Ultima ispravă de 
acest fel a făcut-o la bufetul 
T.A.P.L. din Cimpa. I s-a in

De unde a apărut 
plusul ?

La Filiala
B.N.R.S.R. a apărut o statis
tică bizară: in cursul lunii 
decembrie, unitățile comerciale 
au vărsat la bancă un plus 
de 16 333 lei. Interesant că 
acest plus a ieșit după înche
ierea tuturor inventarelor, a 
calculelor mărfurilor intrate 
și vindute. Recordul îl dețin 
4 unități T.A.P.L. care au văr
sat un plus de , 10 010 lei. Un 
plus de 5 248 lei au vărsat și 
13 unități P.T.T.R. din Valea 
Jiului. De unde o fi apărut 
acest plus ? 1

„Misterul" se află pe rol 
la tribunal...

A fost expediat 
expres

Ciochină Vasile din strada 
Independenței nr 35 ap. 11 
Petroșani a lucrat cîtva timp 
la mina Dilja. Apoi s-a plic
tisit de muncă. Și cum nu a- 
vea ce face, își petrecea tim
pul la restaurantul „Carul cu 
l '. Un pahar, două, prin
dea curaj și începea scanda
lul. Așa se face că in zilele 
de 22 noiembrie și 12 decem
brie 1966, 12 ianuarie 1967 a 
fost sancționat contravențio
nal pentru producerea de 
scandal, în stare de ebrietate. 
Dar de unde avea bani pen
tru beții ? l-a mers cit i-a 
mers pînă pe 3 februarie a.c. 
cînd a fost prins de miliție 
vinzînd o pereche de panta
loni nou-nouți, cu eticheta 
neruptă de pe ei. La miliție 
a 
la 
Și 
se
preș la Tg. Mureș, bine 
țeles cu însoțitor, pentru 
încheia socotelile.

recunoscut că i-a furat de 
un magazin din Tg. Mureș, 
nu era la primul caz. 
face că a fost expediat

Așa 
ex
in- 

a-și

PROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Emisiune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Cîntă fanfara; 7,30 Portativul veseliei; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Melodii populare din regiunea Suceava; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9.35 Jocuri populare; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Piese corale de Nicolae Oancea; 10,15 Muzică populară; 10,30 Emisiune muzicală pentru școlari; 10,55 Lucrări pentru orgă; 11,20 REVISTA LITERARA RADIO; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,30 „Călătorie în circuit" — muzică ușoară; 13.00 Cîntece și prelucrări de 2a- haria Popescu; 13,16 „Vals clasic" de Ion Hartulai y-Darclee; 13,30 întâlnire c-u melodia populară și interpretul preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Pagini muzicale de mare popularitate; 15,00 Muzică populară; 15,20 Caleidoscop muzicaj; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Piese instrumentale; 16,30 Emisiune muzicală de la Moscova;

17,00 Ceruri bărbătești; 17,10 FRUMOASE VERSURI SPUNE ȚARA. Montaj literar de Tiberiu Utan. Florența Albu șl Gh. D. Vasile; 17,40 Mica serenadă de Mozart; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18.03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚA, TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O melodie pe adresa dumneavoastră;19,30 Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARA; 20,20 Sport; 20,30 Concert de melodii românești (partea a Il-a);21,3522,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic;dansant; ȘTIRI.
21,05 UNDA VESELĂ; „La balul de sîmbătă seara";22,20 Mozaic23,52 BULETIN DE

cinematografe
11 februariePETROȘANI — 7 Noiembrie:Omul din Rio; Republica: Rîdem cu Stan și Bran; LONE A — Minerul : Cimaron; 7 Noiembrie : Insulele fermecate; CRIV1DIA : Dragoste la zero grade; LUPENI — Cultural : Casa din Montevideo.

TELEVIZIUNE
10 februarie

18,00

18,25

18,50
19,00
19,20

cel miei: Ala

tineretul școlar :

Pentru 
Bala.
Pentru
Zale... argintii !
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul circulației ru
tiere.

19,30 Dicționar de personaje 
litera H ți).

20,00
20,45
21,00
21,10

21,50
23,00
23,10

Săptămina. 
Avanpremieră. 
Reflector.
Teleglob. 
călătorii 
la Luxor
Seară de
Telejurnalul de noapte.
Închiderea emisiunii.

Emisiune dt 
geografice de 
la Karnak, 
balet.
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Vizita ministrului afacerilor externe Consfătuirea miniștrilor

al României în BelgiaBRUXELLES 9. — Trimișii speciali Agerpres, Al. Gheorghiu și N. Ionescu, transmit: Joi dimineața, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, care se află în Belgia într-o vizită oficială, a părăsit Bruxelles-ul, plecînd intr-o scurtă călătorie în țară.Indreptîndu-se spre Liege, oaspetele român și persoanele care îl .însoțesc au avut prilejul să admire valea Meusei, impresionantă îmbinare a peisajului natural cu cel industrial.Sosind la Liege — unul din cele mai importante centre industriale ale țării și, in același timp, un oraș bogat în tradiții culturale și in vestigii ale milenarei sale istorii — oaspeții au vizitat, printre altele, Muzeul Curtius de arheologie, artă decorativă și artă a sticlăriei, ale cărui exponate ocupă, în timp, o perioadă care începe în epoca preistorică și se termină în secolul al XIX-lca. De asemenea a fost vizitat Muzeu! de arme Liege, renumit incă din Evul Mediu pentru meșterii săi armurieri.Pierre Harmel, ministrul de externe al Belgiei, a oferit la reședința sa din Liege un dejun în onoarea lui Corneliu Mănescu.Seara, ministrul de externe al României s-a înapoiat în capitala Belgiei.Cu prilejul vizitei oficiale în Belgia a ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, joi seara, loan Oancea, ambasadorul României la Bruxelles, a oferit o recepție.Au participat Andre Scholler, marele mareșal al palatului, Van Acker, președintele Camerei deputaților, Pierre Harmel, ministrul afacerilor externe, Leo Collard și Joseph Pliolien, miniștri de stat, Ernest Bur- nelle, președintele Partidului Comunist din Belgia, precum și numeroși deputați și senatori, academicieni, oameni de artă și cultură, oameni de afaceri, ziariști, precum și șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de cordialitate.

afacerilor externe ai țârilor 
membre ale Tratatului de la VarșoviaVARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 8 februarie, la Varșovia a inceput consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, la care iau parte ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria — Ivan Bașev; ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace — Vaclav David; mi-

Acord de plăți 
semnat de România 
și R. D. GermanăBERLIN 9. — Corespondentul A- gerpres, St. Deju, transmite: La 9 februarie a fost semnat la Berlin acordul de plăți de lungă durată (1967—1970) între Republica Socialistă România și Republica Demo- ci ată Germană.Din partea română, acordul a fost semnat de șeful delegației române, Ion Craiu, adjunct al ministrului finanțelor, iar din partea germană de Rolf Mager, adjunct al ministrului finanțelor.

nistrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane — Otto Winzer; ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone — Adam Rapacki; adjunctul ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România — Mircea Malița; ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare — Janos Peter; ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — Andrei Gro- tnîko.La 9 februarie, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a primit la Comitetul Central pe participantii la consfătuire.Din partea polonă, la întîlnire au participat: Jozef Cyrankiewicz,membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri, Zenon Kliszko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.
Descoperirea unui complot 
în Sierra LeoneFREETOWN 9 (Agerpres). —Primul ministru al statului Sierra

Tratative 
sovieto-ea^lezcMOSCOVA 9 (Agerpres). — Intre 31 ianuarie și 8 februarie, la Moscova au avut loc tratative ale experților sovietici șl englezi în vederea elaborării unui tratat cu privire la navigația comercială intre cele două țări.Părțile au discutat principiile de bază ale proiectului de tratat și au convenit ca următoarea întîl- nire să aibă loc în martie-apri- Ile a. c.
Semnarea unui protocol 
polono-pakistanezVARȘOVIA 9 (Agerpres). — La Varșovia a fost semnat un protocol cu privire la schimbul de mărfuri dintre R. P. Polonă și Pakistan pe anul 1967. Potrivit prevederilor protocolului, Polonia va livra Pakistanului mașini și utilaje, produse farmaceutice și chimice, mărfuri industriale, cărbune, primind în schimb iută, bumbac, minerale, produse industriale finite etc.
Reformă monetară 
în BraziliaRIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). Guvernul brazilian a anunțat introducerea, incepind de la data de .13 februarie, a unei noi unități monetare — „cruzeiro greu" echivalent cu 1 000 cruzeiros actuali. Ineepînd de luna viitoare, vor fi puse în circulație bilete de. bancă de 1 000 cruzeiros, purtînd o ștampilă roșie pe care se va putea citi „un cruzeiro greu". In același timp, va avea loc o nouă devalorizare, cu 23 la sută, a monedei braziliene, dolarul american, care valorează în prezent 2 200 cruzeiros, urmînd să fie schimbat în viitor pentru 2 700 cruzeiros. Guvernul a decretat închiderea tuturor băncilor pînă luni, pentru a se evita o „goană după dolari".„Crearea unui cruzeiro greu — & declarat un purtător de cuvînt al Ministerului de Finanțe — are scopul să frîneze procesul infla- ' ționîst, care atinge 1,5 la sută în ' fiecare lună".

DESTINDERE ÎN CONFLICTUL 
ANGLOmMALTEZLA VALLETTA 9 (Agerpres):- — Există anumite indicii că în criza anglo-malteză au intervenit unele elemente de destindere. Guvernul maltez a renunțat pentru moment la adoptarea grabnică a unei noi legislații prin care Anglia ar pierde o parte din privilegiile sale în Malta. Pe de altă parte, primul ministru britanic, Wilson, a adresat premierului maltez, Oliver, un mesaj, în care se declară gata de a participa la o reuniune la nivel | înalt în vederea soluționării crizei. Se crede că mesajul conține o invitație adresată lui Oliver de a veni la Londra pentru convorbiri cu Wilson.Premierul Oliver a cerut, într-o

declarație, Marii Britanii să accepte că bază de tratative propunerile guvernului maltez. El a spus j că propunerile britanice conțin e- I lemente inacceptabile Maltei.Se știe că criza din relațiile dintre cele două țări are la temelie programul britanic de economii la cheltuielile pentru întreținerea forțelor armate în diverse puncte ale globului.

Leone, Albert Margai, a anunțat miercuri descoperirea unui complot militar care viza răsturnarea guvernului acestei țări. Albert Margai a precizat că pînă în prezent au fost arestați 12 ofițeri. Printre autorii complotului, Margai l-a menționat șl pe liderul o- pozîției, Siaka Stevens. Participants la complot, a adăugat Margai, intenționau să-1 asasineze pe primul ministru al țării și să pună mîna pe putere.
Tulburări în Jamaica

INDIRA GANDHI 
A FOST VICTIMA 
UNUI ACT HULIGANICDELHI 9 (Agerpres). — După cum relatează agenția Press Trust of India, în timp ce rostea un discurs în cadrul mitingului electoral desfășurat miercuri în orașul Bhubaneshwar, capitala statului indian Orissa, primul ministru, Indira Gandhi, a fost victima unui act huliganic, fiind lovită cu o piatră în obraz. Nemaiputjndu-și continua cuvîntarea, ea a fost transportată de urgență la reședința guvernatorului statului, uncie i s-a acordat primul ajutor. Starea sănătății sale nu prezintă nici un motiv de îngrijorare. Mai mulți tineri din grupul lor au fost arestați.

KINGSTON 9 (Agerpres). — Noi tulburări între susținătorii diferitelor partide politice din Jamaica au izbucnit miercuri în capitala acestei țări, Kingston. Poliția â anunțat că, ir. cursul ciocnirilor, o persoană a fost ucisă și patru au fost rănite. Detașamente polițienești au procedat, în aceeași zi, la o descindere în momentul cînd avea loc o conferință a Partidului laburist din Jamaica.Potrivit agenției U.P.I., tulburările dih Kingston. sînt o urmare a

conflictului dintre partidele politice, care a izbucnit la sfîrșitul a- nultii trecut, și nu a putut fi a- planat în ciuda intervenției poliției și a decretării stării de urgență în unele cartiere ale orașului. [Jderul partidului național popular, Norman Manley, a cerut ministrului de interne, Roy McNeill, să folosească trupele în acțiuni de patrulare a zonelor unde au loc ciocniri, dar această cerere a fost respinsă.
Conferința de presa
a vicecancelarului Willy BrandlWASHINGTON 9 (Agerpres). —

huligam-
Vicecancelarul și ministrul afacerilor externe al R. F. a Germaniei. Willy Brandt, a ținut miercuri seara o conferință de presă la Washington, după întrevederile avute cu președintele S.U.A., Lyndon Johnson, și cu alte oficialități a- mericane. El a declarat că con-

vorbirile avute au fost marcate de o „identitate de vederi" în principalele subiecte discutate.Abordînd problema relațiilor dintre Europa occidentală și S.U.A.. Brandt a declarat că „nu a intervenit nimic nou" în politica noului guvern vest-german. El a ținut însă să precizeze ; „Noi nu
Discursui președintelui IrakuluiBAGDAD 9 (Agerpres). — Președintele Irakului, Abdel Rahman Aref, a rostit miercuri un discurs radiotelevizat, marcînd împlinirea a patru ani de la lovitura de stat din 8 februarie 1963, care a adus la putere actualul regim.Apropiatele alegeri parlamentare, a precizat Aref. vor duce la crearea unei noi Adunări Naționale, ai cărei membrii vor emana din rîndul partidului Uniunea Socialistă Arabă. El a lansat un apel la unitate națională.

Referindu-se, în continuare la recentele convorbiri avute cu președintele Nasser al R.A.U., Aref a arătat că au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale și situația din lumea arabă.In legătură cu conflictul Irakului cu compania „Iraq Petroleum", președintele Aref a reafirmat poziția deja cunoscută a guvernului irakian, exprimîndu-și dorința ca în cel mai scurt timp să fie rezolvate toate problemele, iar conductele spre Marea Mediterană să fie redeschise.

considerăm că este necesar să fim de acord cu oricine în toate problemele și acest punct de vedere este împărtășit aici". Referindu-se la problemele N.A.T.O., vorbitorul a subliniat că Bonnul „dorește ca această alianță să se dezvolte, dar ea trebuie să se adapteze schimbărilor care s-au petrecut în lume".Referindu-se la problema dezarmării și neproliferării armelor nucleare, Brandt a declarat că pozițiile celor două părți „s-au apropiat mult", menționînd, totodată, că în cursul întrevederilor cu oficialitățile americane a expus „speranțele și reticențele" guvernului său în această problemă.

• PARIS. Satelitul „Diademe", lansat miercuri de oamenii de știință francezi, urmează să ofere date suplimentare cu privire la forma Pămîntu- lui, necesare alcătuirii unor hărți mai precise. Măsurătorile vor ii efectuate cu ajutorul fasciculelor de raze laser. Primele experiențe vor începe marțea viitoare. întregul program de cercetări se va încheia la 31 mai.
• HOBART. Agențiile de 

presă transmit din capitala 
Insulei Tasmania că incendiul 
care a cuprins acest oraș în 
urmă cu două zile, continuă 
să facă ravagii. Potrivit da
telor comunicate joi diminea
ță de poliția din Hobart, 49 
de persoane au murit, alte 
sute au fost rănite, iar 3 000 
de oameni au rămas fără lo
cuințe, 650 de case fiind com
plet distruse.

0 MOSCOVA. Rezistența e- lectrică a pavilionului urechii indică starea întregului organism, afirmă neuropatologul sovietic Varlam Kvircișvili. El presupune că între diferitele părți ale corpului și. pielea pavilionului urechii există o interdependență care se realizează prin sistemul nervos simpatic. De aceea, suprafața urechii poate arăta cum se simte un om după solicitări fizice, iar în caz de boală, poate indica locul apariției procesului patologic.
• NEW YORK. 26 de per

soane și-au pierdut viața in
tr-un incendiu, ce a izbucnit 
la un restaurant situat la eta
jul al 11-lea al unui imobil 
din centrul orașului Montgo
mery, Alabama. Extinderea 
rapidă a incendiului a îngreu
nat serios lucrările de salva
re, ceea ce explică numărul 
mare de victime.• JOHANNESBURG. Ca urmare a ploilor torențiale care s-au abătut în cursul zilei de miercuri asupra teritoriului Republicii Sud-Africane, o serie de orașe sînt amenințate de inundații. După cum se anunță din Johannesburg, calea ferată și șoseaua care leagă a- cest oraș de portul Durban au fost acoperite de apă, ceea ce a provocat moartea a 14 persoane. Din cauza inundațiilor, în provincia Natal au murit prin înec cîteva persoane, iar 10 au fost lovite de trăznet.

9 DELHI. După cum trans
mite agenția U.P.I., Ministerul 
Afacerilor Externe al Indiei 
a dat publicității o declarație 
în care anunță că India a ce
rut Statelor Unite ale Ameri
ca încetarea necondiționată, 
și pe o perioadă nedefinita, 
a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam.

9 SAN JUAN. Un grup de medici de la unul din spitalele din San Juan (Porto Rico) a anunțat că, prin folosirea șocurilor electrice, au salvat viața unui bolnav a cârti' inimă încetase să bată de 18 ori in decursul unei perioade de șase ore. Inima bolnavului. Otilio Gomez Seda, in virstă de 65 de ani, a reînceput să lucreze și să pompeze sînge de fiecare dată cînd a fost supusă șocurilor. Bolnavul se simte în prezent mult mai bine și inima sa capătă tot mai multă putere.
• BOGOTA. Un puternic 

cutremur a fost înregistrat joi 
în capitala Columbiei, Bogota. 
Potrivit primelor informații, 
violentele mișcări seismice au 
provocat moartea a numeroase 
persoane și importante pagu
be materiale.
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