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Vizita delegafiei 
de partid 

și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria

Șl PRODUCȚIA
Petrila. Vnvil-âintre pei
sajele urbanistice coti
diene care poate fi în- 

l tîlnit aici'Foto: E.’ DOBOȘ
OPINII

■ Pe băncile liceului visezi la ce vei fi mîine. Și visezi cu convingerea că visul tău realitate, că. pinde numai Visul dinlui, dragostea, pasiunea pentru o anumită disciplină sau domeniu activitate te fac să jungj studentul unei ■ cUltăți. La cursuri șiminării, în laboratoare și la practică te pregătești cu rîvnă pentru a acumula cunoștințele necesare spre- a desfășura ulterior o activitate competentă și creatoare în domeniul căruia te-ai consacrat. Cu un bagaj bogat de cunoștințe de specialitate și de.cultu- i ră.. generală > pășești în producție în domeniul de activitate pe care ți l-ai ales, în care te-ai specializat.Așa văd eu omul conștient,. omul țu judecată și> orientare serioasă îh viață. Dar mai văd și 
altceva, cu totul altceva. ' Văd ingineri ai I.M.P. — ce s-au pregătit pentru minele țării — angajîndu-se în . cu. totul alte ramuri de- * cît pentru care s-au specializat. De exemplu, la I.E.C. Paroșeni, din cei 37 ingineri, în prezent 23 sînt absolvenți ai I.M.P.Unii spun „inginer să- fii — faci față oriunde". Alții susțin câ „în producție nu aplici ceea ce ai învățat", sînt de părere că „facultatea-i pentru cultură generală și abia în producție începi să te specializezi" _ etc.Nu-mi propun să di- sec aceste afirmații. Dar țin să afirm că aceasta: fiind situația, sînt dese cazurile cînd inginerul nu-și poate aduce con-

va deveni totul de- de tine, anii- liceu-
de a- fa- se-

Un asemenea nu se va apro- rezolyarea știin- problemelor deși cu multă

energetică; vă rînd ca o în

tribuția corespunzătoare, competentă la soluționarea . problemelor ce-i revin în producție și abia după mulți ani va ajunge să facă cu adevărat „inginerie". Așa se' întâmplă . cînd inginerul se mulțumește cu orice activitate, chiar dacă aceasta nu e de specialitatea lui, sau chiar dacă aceasta nu solicită . neapărat pregătirea de inginer, inginer pia de țifică acît rareori timiditate.Oare cum s-ar descurca în primii ani un profesor de matematică care ar începe să predea botanica, sau oftalmologul „devenit" peste noapte stomatolog. Desigur, greu, sau...Este firesc ca acela care n-a studiat în a- mănunț — structural și funcțipnal — uh cazan, o turbină său procesul tehnologic ’ al unei centrale electrice să nu se' poată descurca în industriatrebui în primul să facă acest lucru abia apoi să aducă contribuție eficientă producție.Fără pretenția -de a fi epuizat tot ce s-ar putea spune pe această temă, consider că cel puțin acum, cînd sartina noastră, a tuturor, este atingerea unei noi trepte calitative în activitatea economică, trebuie să ne gîndim > în mod serios și la raportul spe- cialitate-producție, la însemnătatea lui. Organizarea și conducerea științifică a producției presupune folosirea cu maximă eficacitate a tuturor pîrghiilor. Se impune, deci, și folosirea mai judicioasă, mai rațională și a cadrelor de specialitate.
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La halele orașului Petrofani

EXPOZIȚI 4 DE MOBILA 
I’KODLSÂ DE I. O. I. L.
-■ ieri* dimineață, la-ha-t . 
lele orașului Petroșani, 

_ într-unp .din încăperile 
magazinului de mobilă, 
a avut loc o scutită fes
tivitate prilejuită de des
chiderea expoziției or
ganizate de întreprinde
rea orășenească de in
dustrie locală. Pe lîngă 
produse care se fabrică 
mal de mult cum sînt 
camerele combinate tip 
„Nădlag", mobila de bu
cătărie tip „Sibiu", mese

„Păltiniș", sînt. prezenta
te . sortimehte, noi: eta
jere pentru cărți „Jiul", 
camere de tineret „Pa- 
rîngul", canapele „Di- 
ham". In expoziție sînt 
prezentate și alte produ
se ale industriei locale :' 
saltele, plăptxmi, perne, 
paturi — copii, galerii — 
perdele, suporturi flori, 
recipienți — gunoi, cu
tii pentru cărbune.

Expoziția va rămîne 
deschisă timp de 10 șile.

In mijlocul țăranilor cooperatori 
din SegarceaIn-dimineața zilei de joi, 20’aprilie, membrii, delegației de partid,și guvernamentale bulgare, conduse de tovarășul Todor Jivkov, împreună cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul' Niculescu-Mizil, Mih’ai Daleă și-au continuat, vizita în regiunea Oltenia, fiind oaspeții țăranilor cooperatori din împrejurimile Craio- vei.Locuitorii comunelor străbătute de coloana mașinilor oficiale au întîmpinat pe oaspeți cu entuziaste ovații și, aplauze, fluturînd, în semn de cald salut, buchete de flori primăvăratece, crengi din pădurile de liliac bogat înflorite,'evocatoare ale unei străvechi datini a acestor meleaguri, „sărbătoarea liliacului".incintă privirile frumoasele priveliști scăldate în lumină soarelui, marile tarlale simetrie desenate pînă spre linîa orizontului, sate mîndre, întinse, în care sclipește albul noilor construcții de locuințe țărănești, semne ale vieții noi statornicite pe aceste plaiuri' prin munca unită și rodnică a țăranilor cooperatori.In așezări înfloritoare ca Podari, Livezi. Gura Văii. Calopar, localnicii și-au împodobit porțile și prid- voarele, potrivit cunoscutei ospitalități românești, cu scoarțe si ve- linte, cu. ștergare si. năframe în culori ’ vii, ■ specifice. In fața caselor, din loc în loc, se văd mese eu glastre de flori, cu piine și mîncăruri tradiționale, cu Sticle •eu* ^lri ffî care gazdele îi- îmbie pe oaspeți să .guste.,•La intrările satelor străjuiesc arcade decorate cu ghirlande. Pe ele

se pot citi, în limbile bulgară și română, inscripțiile „Bine ați venit". „Trăiască prietenia frățească dintre popoarele român și bulgar !“.La intrarea în comuna Segarcea, o pitorească expozîție-cramă înfățișează privirilor o adevărată panoplie de medalii și diplome, precum si mostre din faimoasele coniacuri și vinuri ale locului, medaliate la diferite concursuri internaționale — simbolizînd priceperea și hărnicia viticultorilor olteni, rodnicia acestor meleaguri. ,Jntr-o atmosferă de puternică însuflețire, oaspeții sînt primiți la sediul cooperativei agricole de producție „Unirea" din Segarcea." O mare mulțime de țărani coopergtori, îmbrăcați în costume naționale, dau glas prin vii ovații și urale bucuriei de a avea în mijlocul lor pe solii poporului bulgar vecin și prieten, pe conducătorii partidului și statului nostru. In întîm- pinare vin tovarășii Nicolae Cov- lea, președintele Uniunii, regionale a cooperativelor agricole de producție, Gheorghe Boștina, prim-se- cretar al Comitetului raional de partid Craiova, Gheorghe Ionescu. președintele Comitetului executiv.*al 'Sfatului .popular raional, membri, ai consiliului de «inducere- al cooperativei. Doi di'njje căi măi bătrîni locuitori ai satului, ."Tlie BratU și Iancu Ion. îi salută pe oaspeți în cuvinte pornite din adîncul sufletului. oferindu-Ie tradiționala pline si sare și renumitul vin de
(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi, în jurul orei 11, pos
turile noastre de radio și te
leviziune vor transmite mitin
gul prieteniei româno-bulgare, 
organizat. în sala Palatului Re
publicii, cu prilejul vizitei în

țara nogstră a delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov.

(Agerpres)

In acest an, 
brigada condusă 
de minerul Cazi- 
mir Mlbai, dă la 
sectorul V al mi
nei Vulcan, s-a 
dovedit a fi deo
sebit de harnică! 
In primul trimes
tru a realizat o 
depășire de 890 
tone de cărbune;

In clișeu :. Un 
schimb din bri- 
gada lui Cazimir, 
fotografiat 
iute de a 
în mină.

ina- 
intra

C. RACOVEANU
inginer șef adjunct

I.E.C. Paroșeni

Metamorfoză de primăvară în VulcanE primăvară în adevăratul înțeles al cuvîn- tuiui. Sub razele călduțe ale soarelui, întreaga . natură îmbracă mantie de flori și verdeață. Intr-o asemenea zi însorită de april am vizitat Vulcanul, Doream să cunosc ce au mai făcut gospodarii acestei vechi așezări minerești pentru înfrumusețarea localității lor. Primul punct vizitat, sfatul - popular al orașului.Pe vicepreședintele sfatului, tov. Ciornei loan l-am găsit tocmai făcînd împreună cu deputatul Șkolnie Anton un bilanț al acțiunilor de întreținere și înfrumusețare întreprinse în acest an Am notat : s-au reparat 126 000 metri pătrați de străzi, s-au reamenajat 15 hectare zone verzi, s-au plantat 700 de arbori și arbuști ornamentali, s-au reparat cinci podețe etc. Valoarea economiilor realizate prin cele 219000 ore de muncă patriotică efectuate șe ridică la 546 783 lei. Dar cifrele scriptice nu pot reliefa 
adevărata față a luctu-

fă- pri- în- aici
în ju- acest o for- expli- jurul

timpUI frtimos, fiecărui • blgc la amenajarea verzi. Unii să

rilor. Ce văd ochii, crede inima, zice o veche .zicală din popor. Așa că; hai pe teren. Am plecat deci tustrei. Deputatul Șkolnie Anton, care venise. la sfat să anunțe că s-a rupt, un ■ podeț lîngă piață, a ți- ■nut să ne însoțească. Primul popas l-am Cut la podețul cu cina. Repararea lui repuse.. Canalul 'delung de cît'eva sute de mptri era curățit lună.— Iți place cum arată canalul ? — m-a întrebat deputatul Șkolnie Anton.— Bineînțeles.— L-au curățat minerul pensionar Dobner Carol, tehnicianul miner Szider Alfred și Lăsat Nicolae.Am ajuns printre blocurile din centrul orașului. Zonele verzi, incintele, dependințele, totul reflecta spiritul gospodăresc al locatarilor. Am intrat la. prima scară a blocului A 61. Aici am aflat cum s-a ajuns la aspectul i plăcut ce domnește -pretutindeni în jur. ■ Comitetul de 
Wyc e format din R*ab

Leopold, Sandor Elena, Popa Florica și Scutel- nicu Marin, toți gospodari . harnici. Responsabilă de scară e tovarășa Cazan Valeria. La intrare există. Un tabel cu cei care răspund în fiecare zi de curățenia și păstrarea ordinei rul blocului. Și tabel nu rămîne malitate. Așa se că faptul că înblocului nu găsești nici măcar o bucată de' hîr- tie. In casa scării — perdeluțe, flori, tablouri și curățenie de farmacie. Lîngă acest bloc am văzut și . primii pomi înfloriți din Vulcan De toaleta' lor tocmai se o- cupa Șeprodi loan din blocul D 61. Toate blocurile și • zonele verzi de aici sînt la fel de frumoase și bine îngrijite. Președintele comitetului de la blocul D 11, Adam Nicolae împreună cu cîțiva locatari și un specialist plantau arbori și arbuști ornamentali aduși din - pădure. Gospodina Cprici Emilia din blocul D IO, uda puieții de.cu- 
rînd plantați și grebla

terenul din jur. Munceau cu rîvnă și Solomon Maria, din blocul 12, și deputății Fedor Petru, DanciU Florea, Golgoț Carol, Mihai Carol, Stoica Petru, Novac Elisabeta și Jura Valeria. Deși nu era o acțiune organizată, profi- tînd de locatarii au ieșit zonelorpau, alții greblau, semănau iarbă sau plantau arbori și arbuști ornamentali. Au existat și cîteva excepții. Cu a- ceștia au stat de vorbă membrii comitetelor de blocuri Notă discordantă fac doar niște cabluri de cupru lăsate de izbeliște de I.R.E.H., îritîr- zierile unor amenajări pe verticală și fierul risipit pe lîngă blocuri de căfre constructori Și a- ceștia trebuie să se încadreze în acțiunile de masă pentru crearea frumosului. ' Vulcănenii au doar de apărat un titlu. Acela de cel' mai frumos și mai bine gospodărit oraș din regiune.
D. CRIȘAN



2 SSEMG0G ROȘ0

ANCHETA ELEVII
NOASTRĂ PERIOADA HOIARIRILOD NATURE

^1 431 ELEVI — VIITORI ABSOLVENȚI, PROMOȚIA 1M7 A LICEELOR DIN PETROȘANI, PETRILA, 
VULCAN ȘI LUPENI, NE-AU RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE:

1. CE VEȚI URMA DUPĂ TERMINAREA LICEULUI ?

2. CE DORIȚI SA DEVENIȚI ÎN VIAȚA 1

3. CINE SAU CE ANUME V-A DETERMINAT SA ALEGEȚI PROFESIUNEA ?

4. CUM PREGĂTIȚI EXAMENUL DE BACALAUREAT I
5. CUNOȘTINȚELE PE CARE LE AVEȚI VA DAU DREPTUL SA INTRAȚ1 SENINI ÎN VIAȚĂ ?

e. CE CREDEȚI CĂ CONDIȚIONEAZĂ ATINGEREA ȚELULUI PROPUS î

M cu 13 DIRIGINȚI AI CLASELOR A XI-A AM DISCUTAT DESPRE s

— ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR

— ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN ȘCOALĂ ÎN SCOPUL ACESTEI ORIENTĂRI

— PREGĂTIREA VIITORILOR ABSOLVENȚI ÎN VEDEREA EXAMENULUI DF BACALAUREAT.

Alegerea viitoarei profesiuni — 
act de responsabilitate individuală și socială

BACALAUREATUL - 
bilanțul unei 
munci asidue

M utilii st slit 
u vrea 1Problema alegerii viitoarei profesiuni încep să și-o pună elevii încă de cînd trebuie să se decidă între secția reală și cea umanis
tă. Insă, după cum se știe, ultimul an al liceului, cu iminentul 
examen de bacalaureat este anul hotărîtor în alegerea drumului în viață. Acum, la sfîrșitul perioadei adolescenței, idealul de viață al Viitorilor absolvenți capătă un contur prgcis. Șe spune, și pe bună dreptate, că în clasa a Xl-a elevul 
trebuie să știe ce vrea. El se află în pragul examenului destul de di
ficil al bacalaureatului. Este perioada în care, ajutați de școală și familie, elevii trebuie să știe ce îi așteaptă, ce perspective li se deschid în față. înaintea trecerii pragului bacalaureatului și începerii efective a pregătirii profesionale, a specializării în profesia aleasă, marea majoritate a elevilor chestionați de noi s-au hotărît asupra druțnului pe care-1 vor urma. Mulți 
își ‘exprimă ferm hotărîrea. Aceștia sînt cei care încă de mici și-au dorit o anumită profesiune, pe parcursul anilor convingerea că această profesiune este cea mai potrivită, cea mai bună, întărindu-li-se, „Sînt hotărîtg să urmez facultatea de matematică șl nu vreau altceva decît să fiu profesoară" (Șandru E., Liceul Vulcan); „încă de mică am dorit să devin învățătoare. Cu timpul, gîndul mi-a rămas nestrămutat" (Toderici F„ Lupeni); „Vreau Să devin neapărat profesoară de biologie. Doresc să inspir și copiilor. din viitoarele generații, dragostea pentru învățătură, așa cum rhl-a fost imprimată mie, încă din .clasele mici" (Barbu Gheorghița, Liceul Petroșani).Există și o altă categorie — a celor care s-au hotărît abia anul acesta. O altă parte, deștul de mică 
de altfel, dintre elevii chestionați, nici acum, cînd li s-a pus o între
bare directă, care cerea răspuns 
precis, nu s-a arătat decisă în ce direcție să-și îndrepte pașii. Aceș
tia își rezervă dreptul d® a lua o hotărîre definitivă doar în momentul înscrierii Ia examenul de ad
mitere în învățămîntul superior, în funcție de numărul candidaților. Principalul este însă că majorita
tea, covîrșitoarea majoritate a ele
vilor din clasele a Xl-a ale liceelor 
noastre o reprezintă cei hotăriți. Privind din alt punct de vederi răspunsurile elevilor, numărul celor hotăriți este, credem, totuși mai mic 
decît cel înregistrat. Și aceasta. pWltru că, orice s-ar spune, e mult mai ușor să dai un răspuns oral Sau scris la o ancheta decît să iei o hotărîre atunci cînd ești pus e- feetiv în situația de a te înscrie la un anumit institut superior sau la 
o ânuint școală tehnică. In funcție 
de pregătirea și prezentarea' la 

examenul de bacalaureat, de promovarea cu note bune, mai puțin bune sau nepromovarea .acestuia, mulți dintre absolvenții liceelor noastre își vor schimba desigur hotărîrea.
Rina di oiinian 
li iniiin liceele din Valea Jiului, după părerea unanimă a diriginților chestionați, munca de orientare a opțiunilor elevilor pentru o anumită profesiune se desfășoară permanent, căpătînd o mai mare amploare acum în ultimul an de școală. Orientarea profesională a elevilor este influențată de factorii educativi din școală (dirigințl, profesori, obiecte de învățămînt, note) și, din afara ei (familia, mediul social etc.). In orientarea elevilor, diriginții au ținut cont în primul* rînd de aptitudini și înclinații, de posibilitățile intelectuale și de cerințele pe care realitatea socială le ridică în fața tinerei generații. Exagerările de orice fel în orientare sînt dăunătoare. Profesoara Stan- covici Liliana, diriginta clasei a Xl-a B, Liceul Lupeni. ne declară : „O tendință ce se manifestă în ultimii ani la elevi este orientarea către profesiile tehnice cu Caracter aplicativ. Orientîndu-i pe elevi spre tehnică, fără a cumpăni posibilitățile și înclinațiile proprii, greșim. Acestor tineri trebuie să Ie demonstrăm prin fapte, că nevoia de cultură este proporțională cu progresele tehnico-științifice și că, deci, cultura, arta sînt la fel de importante în societatea noastră nouă". „Nu putem și nici nu trebuie să intervenim în alegerea profesiei de către acei elevi care-și dau seama de nivelul lor de pregătire pentru profesiunea aleasă" — ne-a spus prof. Cs8sz Gavril, dirigintele clasei a Xl-a F, Liceul Petroșani. Și ceilalți diriginți chestionați ne-au împărtășit din acțiunile întreprinse pentru îndreptarea o- rientării uneori greșite a profesiunii alese de elevi. „O idee bine sugerată și argumentată îl determină pe elev să-și modifice opțiunea. Profesiunea trebuie să și-o aleagă fiecare: de aceea le-am atras atenția părinților să nu-și impună părerea în viitoarea profesiune a fiilior*' (prof. Pope Rozalia, Lupeni).Munca de informare, de aflare a preferințelor elevilor, chestionarele, discuțiile libere colective în cadrul orelor de dirigenție și convorbirile individuale cu viitorii absolvenți, excursiile și vizitele efectuate la întreprinderi cît și conferințele prezentate în fața elevilor de către specialiști în diverse domenii — toate au avut menirea de a orienta just preferințele elevilor. Deși au fost formulate ' unele 'răspunsuri 

„definitive" de către viitorii absolvenți, problema orientării profesionale a promoției 1967 din liceele Văii Jiului, nu este încă deplin definită. Pregătirea pentru examenul de bacalaureat, perioada ultimă a cursurilor școlare, oferă acum Un cadru prielnic, în licee, pentru desfășurarea unei munci intense de informare și documentare a tinerilor și a părinților, misiune ce revine conducerilor liceelor, profesorilor și în special, diriginților.
NĂZUINȚE... 
IDEALURI

1. La prima întrebare a ches
tionarului nostru» viitorii ab
solvenți și-au exprimat felurit 
dorințele. Astfel:

— 358 elevi intenționează să 
urmeze unele facultăți sau in
stitute de învățămînt superior.

— 51 elevi optează pentru 
intrarea într-o școală tehnică.

— i4 elevi vor intra In ser
viciu.

— 8 elevi sînt încă nedeciși.

2. Profesia ideală a elevilor 
chestionați este de a deveni:

• INGINER de mine — 67 
elevi; electromecanic — 36; a- 
gronom — 21; chimist — 
topograf — 8; silvic >— 5; con
structor — 2; geolog — 1.

• PROFESOR de biologie — 
28 elevi; limba română — 25; 
geografie — 20; educație fizică 
— 18; matematică — 10; iizi- 
că-chimie — 10; istorie — 8; 
limbi străine — 6; muzică — 
3; filozofie — 3.

• ALTE PROFESII: Medic 
sau farmacist. — 28 elevi; în
vățător — 12; jurist — 9; ofi
țer superior — 8; economist — 
6; actor — 5; arhitect — 2; 
regizor de fiime — 2.

O TEHNICIAN (in diverse 
domenii) — 51 elevi.

Mulți dintre elevii chestionați ne-au mărturisit că și-au ales profesia determinați de către cadrele didactice. Alții doresc să-și împlinească unele aspirații din copilărie. Notăm cîteva din răspunsurile primite : „Mi-am dorit întotdeauna să fiu inginer de mine. Mi-a plăcut să citesc sau să ascult yorbindu-se despre mină. Am încredere că visul mi se va împlini" (Trifu Dan — Petroșani); „Fizica și matematica m-au interesat în toți anii de studii. M-am decis să studiez într-o facultate care să cuprindă aceste

Pe măsură ce trece timpul ne apropiem tot mai mult de sfîrșitul anului școlar. Pentru elevii claselor a Xl-a, examenul de bacalaureat, pe care-1 vor susține la finele celor 11 ani de școală, este un prilej de verificare a pregătirii lor în condițiile actualelor exigențe. Deosebita importanță a evenimentului, așteptat cu emoție și încredere de elevii liceelor 'din Valea Jiului, ridică atit în fața lor cît și 
a colectivelor didactice răspunderi sporite și o muncă asiduă. Printre exigențele ce vor sta în fața elevilor la examenul de bacalaureat figurează în primul rînd atit corectitudinea științifică a răspunsurilor cit și capacitatea absolvenților de a interpreta printr-o prismă proprie, la nivelul de pregătire pe care-1 oferă liceul, cunoștințele incluse în programa examenului. Această cerință solicită o orientare corespunzătoare a muncii pe care o desfășoară acum elevii, în vederea pregătirii examenului de bacalaureat. Ea impune profesorilor o activitate susținută și sistematică, menită să coordoneze munca elevilor spre însușirea cunoștințelor de bază. In general, se recomandă ca profesorii să fie la curent cu cele mai recente rezultate ale cercetărilor științifice în domeniul specialității lor. Includerea noilor cunoștințe în ansamblul problemelor prevăzute în programă, trebuie făcută însă logic și armonios.
Ce părere au 
diriginfiiDiscuțiile purtate cu profesorii diriginți ai claselor a Xl-a din liceele Văii Jiului *he-au dat priitul să aflăm măsurile luate în vederea stimulării pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat.Iată ce ne-au declarat în această direcție, cîțiva dintre profesorii-di- riqinți chestionați: „încă de la începutul anului școlar au fost organizate ore de meditații și consultații la obiectele ce figurează în programa examenului de bacalaureat,' In cadrul acestor ore s-a recapitulat materia anilor anteriori" (prof. Liliana Stancovici, Liceul Lupeni).„Majoritatea elevilor claselor a Xl-a privesc cu seriozitatea cuvenită pregătirea examenului de bacalaureat. Urmînd indicațiile primite din partea cadrelor didactice, ei rezervă mai mult timp studiului individual, exereițiilor absolut necesare la unele discipline, cum sînt matematică, fizica, chimia ș, a." (prof. Claudia Constantinescu, Liceul Petroșani).„Pentru elevii care întîmpină greutăți la învățătură s-au organizat ore de consultații individuale care au 'dat rezultate foarte bune, contribuind la elucidarea proble-
CÎTEVA...discipline. Mă atrage electronica" (Molnar Alexandru — Petrila); „Ce este mai frumos decît să studiezi frumusețea și bogăția limbii românești ? Literatura și limba mi-au plăcut în toți anii de școală. Am visat să devin profesoară de limba română (Rusan Mariana — Lupeni); „Orele interesante de științele naturii, ascultate la școală, m-au făcut să îndrăgesc această disciplină care mi-a stîrnit interesul pentru studierea 

ei. De aceea m-am hotărit să mă fac agronom" (Ristei losif — Vul- 

melpr neclare" (prof. Maria Codrean, Liceul Lupeni).„Spre a le veni în ajutor, profesorii au alcătuit planuri-ghid, care le-au permis să expună în fața elevilor anumite teme, mai dificile, cît mai clar și sistematic" (prof. Măria Antoce, Liceul Vulcan).„La școala noastră s-a acordat o mare atenție legăturii cu familia. Urmărim în permanență dacă elevilor din ultimul an li s-au creat, în familie, condițiile necesare unei pregătiri temeinice" (prof. Ileana Plav, Liceul Petrila).
Și ce spun eleviiDespre pregătirea examenului de bacalaureat ne-au vorbit mai mulți elevi din clasele a Xl-a, împărtâ- șindu-ne modul în care se pregăr tesc. Iată cîteva din răspunsuri^ lor:„Deși acord o mare parte din timpul meu studiului individual, nu învăț mecanic..." (Suta Elena. Lupeni); „Mă pregătesc în aceeași măsură la toate obiectele incluse în programa examenului de bacalaureat. Acord o mai mare atenție exereițiilor la matematică și studiilor critice la literatura română" (Hașca Emilia, Vulcan); „După ce parcurg materia singur, cer consultații tova^șilor profesori pentru elucidarea problemelor care-mi sînt neclare. In urma ajutorului primit, am reușit să le înțeleg" (Preda loan. Petrila); „Recapitularea cunoștințelor din clasele anterioare, precum și a materiei X rlasei a XI-a constituie o necesitate. Aceste cunoștințe stau doar la baza examenului ce-1 vom susține. De aceea, am revăzut cu atenție temele prevăzute în programă, după un plan birie stabilit" (Costea Silvia. Petroșani).Precum se vede, pentru ambele părți, profesori și elevi, zilele care au rămas pînă la examene constituie zije de pregătire susținută. Ți- nînd seama că timpul - ne apropie tot mai mult de această confruntare, perioada care a rămas trebuie în așa fel folosită îneît elevii să ajungă, cu forțe proprii, pe baza studiului făcut, la generalizări, să asimileze în mod independent cunoștințele predate și, prezentîn- du-se la examenul de bacalaureat, să se ridice la nivelul exigențelor , actuale.

Pagină redactată de . \
M. CHIOREANU
V. TEODORESCU

cu concursul profesorilor ciri- 
ginți și conducerilor liceelor 
din Vulcan, Petrila, Lupeni 1 

și Petroșani (
l

can); „îmi dau seama că nu e deloc ușor să devii medic veterinar. Totuși m-am decis să mă dedic acestei cariere. Dragostea ce o nutresc pentru animale m-a hotărit. Am încredere Că voi reuși" (Szabo Andrei — Lupeni); „Rezultatele obținute la olimpiadele de matematică, f>zi*>* »» chimie m-au convins că n-am greșit, alegîndu-mi să urmez o facultate de chimie. Mi-am dorit întotdeauna să fiu pro
fesoară" (Vlădan Angela — Petroșani),..
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(&rmaie din pag. I)Segarcea, în ploști frumos ornamentate.Se vizitează sectorul zootehnie. Președintele cooperativei, Dobre Gomei, înfățișează o succintă imagine a realizărilor obținute în sectorul zootehnic, care cuprinde aproape 800 de taurine, dintre care 300 vaci și juninci; producția obținută în anul 1066 pe fiecare vacă furajată a fost de 2 000 litri lapte, iar anul acesta crescătorii de animale de aici și-au propus să obțină cu 300 de litri mai mult de la fiecare vacă- Oaspeții se interesează de producția pe care o dau animalele, de rentabilitatea sectorului zootehnic, de numărul cadrelor de specialitate cu pregătire medie și superioară, de metodele utilizate în îngrijirea animalelor.Se vizitează apoi sectorul în care sînt îngrijiți 1400 de porci. Din explicațiile ce se dau oaspeților reiese că, în prezent, sectorul zootehnic este unul dintre cele mai puternice din cooperativă, continuînd să se dezvolte. Cooperativa mai are 2 000 de oi și 10 000 de păsări, urmînd ca anul acesta numărul păsărilor să se dubleze.Un popas mai îndelungat îl fac qaspeții la casa-laborator, unde inginerul agronom Maria Milotinescu descrie un tablou grăitor al creșterii acestei puternice unități a a- griculturii noastre socialiste de-a lungul anilor, al rezultatelor obținute datorită strădaniilor celor peste 1 500 de țărani cooperatori. Succesele se datoresc, printre altele, atenției acordate învățămîntului a- grozootehnic de masă, aplicării în practică a științei, a metodelor a- vansate. introducerii soiurilor valoroase, de mare productivitate. Din 1959 pjnă astăzi producția cooperativei a crescut continuu, ajun- gînd anul trecut la o valoare a producției globale de peste 14 milioane Iei. veniturile dobîndite anul trecut cffrîndu-se la 7 milioane lei, îar fondurile de acumulare la 8,5 milioane. De pe cele aproape 2 800 hectare arabile s-au obținut anul trecut recolte medii de 2 200 kg grîu, 3 300 kg porumb-boabe, 27 000 kg sfeclă zahăr la hectar. Cooperativa a extins suprafața plantată cu vii la 258 hectare. Toate acestea 6-au materializat și în ridicarea continuă a nivelului de trai al țăranilor cooperatori, în creșterea permanentă a valorii zilei-muncă.Oaspeții se interesează de rezultatele obținute în creșterea producției la hectar, de mecanizarea lucrărilor agricole.In încheierea vizitei, gazdele invită pe oaspeți să guste din bucatele specifice locului, pregătite de gospodinele din comună. Se închină ulcele de vin pentru prosperitatea cooperativei, pentru sănătatea și fericirea conducătorilor de partid și de stat și a țăranilor cooperatori, pentru rodnicia pămîntului, pentru belșug și continua dezvoltare a cooperativei agricole de producție.La sediul cooperativei, în cadrul unei întîlniri cu membrii consiliului de conducere, au luat cuvîntul tovarășii Todor Jivkov si Nicolae 
Ceaușescu.La despărțire, oaspeților li se oferă în dar, după datina acestor plaiuri, miei albi, ploști și marame cu măiestre alesături.Înainte de a părăsi comuna Se- garcea, oaspeții sînt invitați să viziteze crama gospodăriei agricole de stat din localitate, unde are loc 
o degustare de vinuri. In timp ce străbat vastele încăperi subterane — a căror capacitate atinge 150 
de vagoane — oaspeții sînt informați despre preocupările actuale ale viticultorilor segărceni pentru înnobilarea soiurilor de struguri, extinderea suprafețelor cultivate, modernizarea lucrărilor. Sub un umbrar, pe terasa cramei, de unde se deschide perspectiva întinselor podgorii ale locului, sînt prezentate cîteva soiuri din renumitele vinuri de aici.In cartea de onoare, oaspeții au scris ;„Delegația guvernamentală și de partid a R. P. Bulgaria a avut posibilitatea de a cunoaște la fața locului succesele remarcabile ale 

colectivului de muncă al gospodăriei dv. în producția unor soiuri superioare de struguri, a unor vinuri, coniacuri și alte băuturi gustoase, cu care România este cunoscută și peste hotare. Urăm colectivului G.A.S. Segarcea succese noi, și mai mari, în munca lui nobilă pentru înflorirea agriculturii în România
In fînâra cetate universitară 

craioveanâIntorcîndu-se la Craiova, coloana de mașini se oprește în centrul orașului, în fața impunătoarei clădiri care adăpostește cea mai tînără universitate a țării, aflată în primul ei an de activitate. Sute de studenți și profesori îi întîmpină pe oaspeți cu tradiționalul cîntec studențesc „Gau- deamus igitur". Urale și aplauze prelungite exprimă caldele simțăminte ale studenților craioveni, bucuroși de a primi în acest tînăr for de cultură al țării pe conducătorii de partid și de stat bulgari și români. Oaspeții sînt salutați de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului.In sala Consiliului științific are loc o întîlnire cu cadrele didactice, prof. dr. Marius Preda, rectorul universității, adresează înal- ților oaspeți salutul celor peste 3 000 de studenți craioveni și al cadrelor didactice de aici. Vorbitorul înfățișează profilul, sarcinile și dezvoltarea în perspectivă a tinerei universități, al cărei act de naștere se include în ansamblul de măsuri stabilit la Congresul al IX-lea al P.C.R. pentru dezvoltarea învățămîntului superior din țara noastră. Noua universitate are un profil complex, cerut de necesitățile dezvoltării economice și social-culturale ale regiunii. O bază materială bogată — în care sînt cuprinse săli de curs, numeroase săli de seminarii, 49 laboratoare, o bibliotecă îmbogățită în ultimul an cu 100 000 volume, 9 săli de lectură și altele — asigură, încă din primul an de activitate, condiții deosebit de prielnice bunei desfășurări a învățămîntului.In continuare, vorbitorul a reliefat — ca o contribuție prețioasă la înflorirea învățămîntului universitar — dezvoltarea colaborării științifice între cadrele universitare din România și Bulgaria, între intelectualii celor două țări. Cadre didactice din cadrul Facultății de agronomie, de exemplu, au vizitat recent facultăți de același profil din țara vecină, parti- cipînd la schimburi de experiență, utile ambelor părți.Mulțumind pentru primirea caldă făcută de studenții și cadrele didactice din acest centru cultural
Recepția oferită 

de tovarășul Todor JivkovPrimul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Todor Jivkov. conducătorul delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Bulgaria, care face o vizită oficială în țara noastră, a o- ferit joi seara o recepție în saloanele Casei Centrale a Armatei.La recepție au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- năraș, Alexandru DrăgWci, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Constantin Dragan, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumitru Coliu, Florian Dănălache, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Mihai Dalea, Vasile Patilineț, Constanța Crăciun, Ilie Murgulescu, Gheorghe Gaston Marin, Roman Moldovan.Au luat parte tovarășii Boian Bîlgaranov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Parti

frățească. Vă mulțumim pentru primirea cordială, caldă".In tot cursul vizitei, țăranii cooperatori din Segarcea au manifestat cu căldură pentru prietenia frățească dintre popoarele român și bulgar, pentru întărirea unității și colaborării între partidele și statele noastre.

al României frățești, prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Progresul Tehnic, a transmis calde salutări din partea poporului bulgar, a studenților bulgari și a Intelectualității bulgare.In cartea de onoare a Universității, membrii delegației bulgare au consemnat, la plecare:„Cu sinceră bucurie și satisfacție, am vizitat universitatea din Craiova, în facultățile căreia tineretul studențesc își însușește cu hărnicie și entuziasm știința, fără de care este imposibilă construirea socialismului și comunismului. Am admirat minunatele condiții în care lucrează colectivul de profesori în vederea pregătirii noilor cadre de tineri specialiști necesare pentru dezvoltarea și mai rapidă a economiei și culturii României socialiste".Conducîndu-i pe înalții oaspeți, sutele de studenți și profesori și-au manifestat din nou sentimentele de simpatie și prețuire față de poporul frate bulgar, față de intelectualitatea sa crescută și e- ducată de partidul comunist....La amiază, la plecarea din oraș, zeci de mii de craioveni au venit să-i salute pe conducătorii de partid și de stat bulgari și români, care timp de două zile au fost oaspeții regiunii Oltenia. întreg traseul, pînă la aeroport, a răsunat de a- plauze și urale însuflețite. Pe aeroportul împodobit cu drapele românești și bulgare, cu panouri cu- prinzînd urări în limbile bulgară și română, înalții oaspeți âu fost salutați de tovarășul Ion Stănescu, prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al P.C.R. Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, conducătorii de partid și de stat bulgari și români și-au luat rămas bun de la locuitorii Craiovei. Vizita delegației de partid și guvernamentale a R P. Bulgaria în regiunea Oltenia a constituit o nouă și puternică manifestare a prieteniei româno-bulgare.

Constantin PRISÂCARU 
Ilie PURCARU 
Nicolae VAMVU

dului Comunist Bulgar, Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, prof. Ivan Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Comitetului de stat pentru știință și progresul lehnic, Konstantin Popov, ministrul energeticii și combustibilului. Milko Balev. membru al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, Gheor- ghi Bogdanov, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Bulgaria la București.Au fost prezenți membri ai C.C, al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.In timpul recepției tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
(Agerpres)

Plecarea unei delegații a Marii 
Naționale în TurciaJoi la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Ankara, o delegație a Marii Adunări Naționale 

a. Republicii Socialiste România, care, la invitația Senatului și A- dunării Naționale a Republicii Turcia, va face o vizită oficială în această țară, ca răspuns la vizita făcută, anul trecut, de o delegație a Parlamentului Republicii Turcia în România.Delegația este alcătuită din tovarășii Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, conducătorul delegației, acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, Gheorghe Paloș, președintele Comitetului E- xecutiv al Sfatului popular al re
TELEVIZIUNE

21 aprilie
18,00 Pentru cei mici: A.B.C... 

De ce ?
18,25 Pentru tineretul școlar. 

Antologie școlară : Nico
lae Filimon.

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară. A- 

genda economică.

DINTRE ZECILE DE SCRISORI
Nevoie de... ajutorCiur loan din Petroșani, ne relatează că oamenii din str. Alexandru Ioan Cuza au curățat șanțurile străzii. Cit e strada de lungă, de-o parte și de alta stau și acum înșirate grămezile de noroi. „Sîn- tem copiii nimănui. Nu se găsește nimeni să ne ajute". Secția de gospodărie a orașului ar trebui să sacrifice o mașină de undeva pentru a ridica noroiul.
îndeletnicire 
curioasăChiș Gheorghe, pe lîngă meseria de magazioner la stația C.F.R. Petroșani se mai îndeletnicește și cu spartul halbelor. Practică această îndeletnicire la bufetul nr. 5 „Oltul" din Petroșani. In ziua de 14 aprilie a intrat în bufet „bine

Iscusitul miner Barbu Dumitru 
perforează rocile ce nu se lasă miș
cate dl» loc cu una cu două. Dar 
nu peste mult timp detunăturile 
vor anunța sfârimarea bolovanilor, 
și că lucrările la drumul forestier 
Șasa înaintează. 

giunii Oltenia, Ion CristoloVCAnu. secretarul Comisiei economicofi- 
nanciare a M.A.N., C. Par^schi- vescu-Bâlăceanu, președintele Colegiului de avocați — București, și Petre Mocanu, director al Băncii Naționale — filiala regională Iași.

★Joi după-amiază, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România a sosit la Ankara. La aeroport delegația a fost întîmpinată de Ferruh Bozbeyli. președintele Marii Adunări Naționale a Turciei și de alte persoane oficiale.
(Agerpres^

19,23 Buletinul circulației ru
tiere,

19,30 Studioul muzlcaL
20,00 Săptămîna.
20.45 Avanpremieră, 
21,00 Reflector.
21.15 Trubaduri șl... muzică u- 

șoară.
21.45 Filmul artistic: „Ianoșik" 

(seria a II-a).
23.15 Telejurnalul de noapte.
23,25 închiderea emisiunii.

dispus" și după un „tratament" cu bere a strigat: „Liber la sine !“ și a spart două halbe. La intervenția gestionarului a plătit contravaloarea acestora. Nefîind probabil mulțumit cu bravura sa, a mai spart încă cinci halbe și două pahare. Dar de data aceasta a refuzat să mai plătească contravaloarea. Noroc că nu sînt m^lți de felul lui Chiș Gheorghe altfel s-ar bea bere din mîini, ca la izvor...
Stan păfifulMincoff Ilie, din Petrila, șl-a cumpărat in 24 septembrie 1966 un aspirator tip „Record" de ia magazinul moto-sport nr. 74 Petroșani. Ducînd aparatul la reparat, a constatat că pe certificatul de calitate și de garanție era înscrisă altă serie. Vînzătorul de la magazin, rugat să corecteze seria, a «cris-o tot greșit. In sfîrșit, seria a fost corectată de serviciul comercial al O.C.L. Produse Industriale, după care aparatul a fost dus pentru reparat. Dar...— Nu se mai poate repara. Aspiratorul este foarte uzat și reparat de multe ori — i s-a răspuns la atelierul de reparație. Omul a trebuit să bată din nou pe la ușile conducerii O.C.L. Produse Industriale. De data aceasta pentru a primi un aspirator nou. Ce ar fi dacă O.C.L. Produse Industriale ar schimba și vînzătorul de „serie veche" cu unul de „serie nouă" ?
ANUNȚ

Se aduce la cunoștința tuturor ce
tățenilor din localitățile Văii Jiu
lui care mai au diferite gunoaie re
zultate din curățenia de primăvară 
a curților, grădinilor etc. Că ultimul 
termen de depozitare a lor pe tro
tuare sau în stradă în vederea 
transportării de către I.C.O. este 26 
aprilie 1967.

Se atrage atenția că cetățenii care 
vor mai depozita astfel de gunoaie 
pe trotuare sau străzi după data 
de 28 aprilie, vor fi sancționați cu 
amendă conform dispozițiilor in vi
goare.

De asemenea, se interzice tuturor 
cetățenilor să depoziteze gunoaiele 
menajere direct pe trotuare sau >n 
străzi. Gunoaiele se scot pe trotuar 
sau în stradă numai în recipienți.



4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partid condusă de 
tovarășul Chivu Stoica In R. D. Sermană

20. — Trimisul special Constantin Varvara, In ședința de joi a VII-lea Congres al
BERLIN Agerpres, transmite : 

celui de-al P.S.U.G., Erich Honecker, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al* P.S.U.G., a prezentat raportul eu< privire la „Rolul partidului în perioada desăvîrșirii construirii socialismului". In ședința de dupâ- aihiâză tovarășul Ghivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a rostit cuvîntul de salut adresat participanților la Congresul P.S.U.G. din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Congresul a mai fost salutat de Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, Bela Biszku, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., Stanko Todorov, membru al Bi- roului1 Politic al C.C. al P.C. Bulgar.Joi dupâ-amiază s-au încheiat discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate Congresului.

20. — Trimisul special 
Constantin Varvara, 

Joi la prinz, membrii 
Partidului Comunist Ro-

BERLIN 
Agerpres, 
transmite : 
delegației
mân care participă la cel de-al VII- 
lea Congres al P.S.U.G. au vizitat 
Expoziția industriei 
consum și 
deschisă la 
greșului.

Delegația
Werner Boyde, vicepreședinte 
Consiliului de stat al agriculturii 
din R. D. Germană.

bunurilor de 
a industriei alimentare, 
Berlin, cu prilejul con-

a iost întîmpinată de
al

prezentate exponatele 
și s-au dat explicații a- 
cu privire la procesul

Au fost 
expoziției, 
mănlințite 
de producție și desfacerea bunuri
lor de consum și alimentare prin 
rețeaua comercială. Tovarășul Chivu 
Stoica a apreciat realizările obți
nute de oamenii muncii din R. D. 
Germană în domeniul industriei a- 
limentare.

Oaspeții români au fost însoțiți 
de Gunter Wyschofsky, ministrul 
industriei chimice al R. D. Ger
mane.

Un nou act de provocare 
împotriva R. P. D. Coreene— După 

A.C.T.C.. împotri- Coreea, a protestat energic împotriva repetatelor provocări ale personalului american în zona amintită.

„Surveyor-j" a ajuns
PASADENA 20 (A- 

gerpres). — Sonda lu
nară americană „Sur
veyor-3", care a ase- 
lenizat în zorii zilei 
de joi în Oceanul Fur
tunilor, a transmis pî
nă în prezent 11 foto
grafii. Primele șase a- 
rată o parte a sondei, 
precum și solul lunar 
între trepiedul pe ca
re este așezată. Ima
ginile sînt însă necla
re. Specialiștii au pu
tut totuși constata că 
suprafața respectivă 
este relativ plată si 
presărată cu cratere 
minuscule.

La o oră 
te după 
activitatea 
fost oprită

și jumăta- 
aselenizare, 
sondei a 
prin tele-

comandă pentru a se 
putea proceda la în
cercări de corectare a 
anomaliei privind aL- 
mentarea cu energie a 
bateriilor, semnalată 
puțin H—p după ce 
„Surveyor" a ajuns pe 
Lună. N.A.S.A. (Admi
nistrația națională pen
tru problemele aero
nauticii șt cercetarea 
spațiului cosmic) a a- 
nunțat că alimentarea 
bateriilor pare să se 
desfășoare acum nor
mal și, în acest caz, 
sonda lunară va putea 
să funcționeze pe timp 
delimitat. In ce priveș
te cercetarea solului 
lunar prin intermediul 
unor lopățele speciale 
cu care este prevăzută

pe
sonda, această experi
ență nu va putea în
cepe decit joi seara 
sau vineri.

„Surveyor-3" este cea 
de a patra sondă spa
țială care aselenizează 
lin. Primul succes în 
acest domeniu a fost 
realizat la 31 ianuarie 
1966 de sonda spațială 
sovietică „Luna-9“ și 
apoi de „Luna-13“. A- 
mericanii au reușit pri
ma aselenizare lină la 
2 iunie 1966 cu „Sur- 
veyor-l". Toate cele 
patru sonde spațiale 
au ajuns pe Lună pe 
Oceanul Furtunilor, ca
re se pare că va fi lo
cul unde primii cns- 
monauți vor pune pi
ciorul pe satelitul na
tural al Pămîntului. v.KESON 20 (Agerpres). cum transmite agenția un nou act de provocare va R.P.D. Coreene a fost săvîrșitjoi de soldații americani, care au deschis focul asupra părții nord- coreene a zonei demilitarizate, încâlcind astfel din nou prevederile convenției de armistițiu. Generalul maior Pak Giun Guk, delegat principal al părții coreene a misiei militare de armistițiu

DECEPȚIE LA WASHINGTON
Co
diriReferiri la ineficiența reuniunii de la Punta del Este

i BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — Intr-un amplu comentariu consa
crat rezultatelor conferinței șefilor de state ai țărilor membre ale 
O.S.A., săptămînalul guvernamental argentinian „Analisis" subliniază că „în rîndurile reprezentanților latino-americani se remarcă o oarecare iritare din cauza ambiguității documentului final în partea referitoare la comerțul cu Statele Vnite și a posibilei anulări a clauzei prin care creditele acordate de Washington trebuie folosite numai pentru cumpărarea de produse nord-americane".Referindu-se Ia ineficiența reuniunii de la Punta del Este, revista scrie că „Statele Unite nu au îmbunătățit condițiile privind importu
rile de produse latino-americane, iar în ce privește posibilitatea de a folosi împrumuturile acordate prin „Alianța pentru progres" pentru

cumpărarea de produse latino-ame- ricane, președintele Johnson a făcut numai promisiuni, condiționind a- eeasta de posibilitățile oferite de balanța de plăți a. S.U.A. Dar balanța de plăți nord-americană, care era deja grav deficitară din cauza războiului dus în Vietnam — continuă revista — se prezintă acum și mai nefavorabilă, ca o consecință a enormelor cheltuieli făcute de Washington în urma extinderii acestui conflict".

Avioane americane 
au bombardat 
HaîfongulHANOI 20 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., Ia 20 aprilie, numeroase avioane americane au bombardat zone populate și obiective economice din Haifong și împrejurimile orașului. Unitățile Armatei Populare Vietnameze și populația acestui important port nord-vietnamez au reușit să doboare cinci dintre avioanele inamice și au avariat numeroase altelePotrivit unor rapoarte suplimentare, pe teritoriul R. D. Vietnam au mai fost doborîte zilele acestea încă trei avioane americane, deasupra provinciilor Nghe An și 
Ha Tinh.Numărul total al avioanelor a- mericane doborîte pînă în prezent de forțele armate vietnameze se ridică la 1767.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — Cercurile economice din Washington și-au manifestat decepția față de acordul intervenit între miniștrii de finanțe ai țărilor Pieței comune, întruniți luni și marți la Miinchen, de a adopta în viitor o poziție comună față de propunerea Statelor Unite și Angliei de a se proceda la o reformă a sistemului monetar in- teroccidental. In, cadrul acestei reforme se prevede crearea unei noi „unități de rezervă internațională", pe lingă actualele valute de rezervă. dolarul și lira sterlină. După cum ș-a anunțat, miniștrii de finanțe ai „celor șase", în primul rînd Franța, resping ideea creării unei noi unități valutare, atît timp cît balanța de plăți a S.U.A. ră- mîne deficitară. „Mijloacele preconizate de „cei șase" în vederea înlăturării penuriei de lichidități internaționale, au declarat cercurile menționate, nu corespund nici pe departe mijloacelor proiectate de Statele Unite". Aceste cercuri de- plîng faptul că „opoziția dintre Franța și S.U.A. în acest domeniu

pare să se transforme într-o opoziție între Piața comună și S.U.A.". Ele au adăugat că un acordtjȘe principiu înainte de viitoarea i- dunare anuală a Fondului Monetar Internațional, care va avea loc la Rio de Janeiro, „pâre tot mai îndepărtat". Ministrul de Finanțe al S.U.A. a refuzat să facă ori ce comentariu în legătură cu acordul intervenit marți la Mijnchen. lifni- tîndu-se să declare că tratativelor miniștrilor ai Pieții comune sînt în rezultatele de finanțe studiu.
Instalație ușoară 
de desalinizare a apeiMOSCOVA. Un grup de ingineri din Moscova a construit o instala- ție ușoară (poate fi transportată într-un autocamion) de desalinizare a apei cu o concentrare de săruri pînă ia 10 grame la litru. Instalația furnizează în 24 de ore 12-14 metri cubi de apă limpede, gustoasă, inodoră.

Dlrecform bănui libaneze 
„Intra** nu va II extrădat

X,

a avut loc un recital dat 
violonistul român Ion Voi- 

Artistul român a inter-

Manifesfafii împotriva 
discriminării rasiale din S. U. A

LINIE AERIANA 
SOFIA-NICOSIA
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11UUL1UZ1C ,, 111 bl O , — 
autoritățile libaneze. |
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BRASILIA 20 -Curtea Supremă a Braziliei s-a pronunțat împotriva extrădării imediate a lui Youssef Beidas, 1 director al băncii libaneze „Intra", cerută de iCurtea a fixat un termen de 45 de zile pentru „completarea informațiilor", ceea ce, după părerea avo- caților Iui Beidas, constituie „un început de victorie" pentru clientul lor. Aceștia au declarat, totodată, că partea acuzării este în imposibilitatea de a furniza probe suplimentare pentru a demonstra culpabilitatea lui Beidas.Youssef Beidas, care se află în detenție preventivă de la 15 decembrie. dată la care guvernul libanez a cerut Curții Supreme braziliene extrădarea lui, va fi pus în libertate supravegheată. Potrivit legilor braziliene în vigoare, durata detențiunii preventive nu trebuie să depășească 60 de zile.

(Agerpres).

PREZENTE MEffl
BERLINUL OCCIDENTAL 

20 (Agerpres). — In sala Con
greselor din Berlinul occiden
tal 
de 
cu.
pretat piese din Brahms, Pro
kofiev, Paganini, fiind acom
paniat la pian de Ferdinand 
Weiss.

Recitalul s-a bucurat de suc
ces, spectatorii, aplaudînd în
delung măiestria artistică a 
lui Ion Voicu.

Un copil neobișnuit
LIMA 20 (Agerpres). — O 

peruviana în vîrstă de 19 ani, 
Josefina Borda, a născut o 
fetiță cântărind 10,800 kg și 
care prezintă aspectul unui 
copil de 4 luni. Atît mama 
cit și copilul sînt sănătoși.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Poliția din orașul Louisville (statul 
Kentucky) a folosit miercuri grenade cu gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia cîteva sute de negri, care manifestau împotriva discrimină
rii rasiale în domeniul închirierilor de locuințe. Aceste manifestații se 
desfășoară de patru zile la Louisville, după ce consiliul municipal a res
pins

SOFIA 20 (Agerpres). — A fost 
inaugurată linia aeriană Sofia-Ni
cosia, cea de-a 21-a linie interna
țională a aviației civile bulgare. 
Distanța Sofia-Nicosia va fi străbă
tută fără estală.

care
iost

o propunere de anulare a legislației în vigoare
vădit caracter rasist. Un număr de 80 

sub acuzația de a fi „provocat dezordini
are un
arestați

în acest domeniu 
de demonstranți au 

pe căile publice".

1000 de mineri concediafiLA PAZ 20 (Agerpres). — Peste 1 000 de muncitori de la mina de zinc „San Jose" au fost concediați ca urmare a ordinului întreprinderii boliviene de stat „Comibol" de a se suspenda extracția minereului de zinc pe o perioadă de cel puțin patru luni. Președintele „Comibol", colonelul Juan Lechin Suarez, a declarat că această măsură a fost luată ca urmare a re-
NOUA FORMAȚIUNE POLITICĂ
IN CONGO

KINSHASA 20 (Agerpres). — Ratmond Bikebi, fostul conducător al 
partidului fostului președinte Kasavubu, a anunțat că o nouă forma
țiune politică, U.N.A.R. (Uniunea naționaliștilor Africii revoluționare) va 
cere recunoașterea sa oficială ca partid de opoziție a cărui existență es
te prevăzută în proiectul 
rea numeroaselor partide 
lului regim. Zece dintre

noii constituții. Bikebi a propus regrupa- 
politlce dizolvate o dată cu instaurarea actua- 

fostele partide și-au anunțat adeziunea lor.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, str. Republicii ar ' 44 Tel. 1662. 269 (G.G.VJ).

în Boliviaducerii vînzărilor de zinc pe piața internațională și a scăderii productivității muncii. El a subliniat că vor fi făcute studii „pentru găsirea unor noi forme de exploatare în minele de stat boliviene".

MAȘINĂ ANTICANCERNEW YORK 20 (Agerpres). Oamenii de știință americani speră că o mașină uriașă cu ’ o lungime de o jumătate de milă, care se află în curs de construcție, va vindeca can- cerele inoperabile, rul particulelorMașina de mezoni, folosi energia triva țesutului verificată în mează să fie
cu ajuto- de mezoni. care va atomică împo-canceros, va fi 1971, cînd ur- pusă la punct.

Cassius Clay va refuza să depună 
jurămîntul militar

WASHINGTON 20 
(Agerpres). — Campio
nul mondial de box, la 
toate categoriile, Cas- 

■ sius Clay, a declarat 
miercuri, în cadrul u- 
nui interviu televizat, 
că, în cazul în care va 
trebui să se prezinte 
la 28 aprilie în fața 
biroului de recrutare 
al armatei americane, 
va refuza să depună

jurămîntul obligatoriu. 
Clay a spus că este 
pregătit să sîiporte con
secințele unui aseme
nea gest: cinci ani 
închisoare și 10 000 de 
dolari amendă.

El și-a motivat ati
tudinea
nou, că actualul sistem 
selectiv
dă posibilitate autori
tăților americane să

aibă practici discrimi
natorii, în special îm
potriva populației de 
culoare.

Tot miercuri, avoca- 
ții săi au prezentat 

Supreme a 
nou apel

care cer acesteia 
reconsidere hotă- 
de a refuza anu- 
ordinului de in-

'i

arătînd, din

de recrutare

Curții
S.U.A. un 
prin 
să-și 
rîrea 
larea
corporare a lui Clay-
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