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DOUĂ MĂSURI BUNE

e

constructorii 
șantierului

Sîntem pe șantierul de con
strucții Vulcan. Printre acei 
Oameni vajnici, ca pălmile 
aspre și bătătorite. Freamătul 
muncii se resimte de departe. 
Ii semnalează prezența și cele 
două macarale-turn care ri
dică fără încetare materiale 
spre ultimul etaj al blocului 
în construcție. Toți muncesc 
cu rîvnă, âducîndu-și din plin 
contribuția la realizarea sar
cinilor de plan, a angajamen
telor luate în întrecerea socia
listă. Doar vine Ziua con
structorilor ! Din mulțimea de 
tineri care lucrează pe acest 

Șantier am ales pentru repor
taj doar doi: cei mai destoi
nici, despre care secretarul de 
partid al șantierului are nu
mai cuvinte de laudă.

«Ucenicul" de-altădafă

la 
tî- 
a- 
și

, Zidăria e o muncă frumoa- 
■ să și-nobilă. Dar, la fel, ca 
oricare alta, necesită îndru
mare, pasiune și dăruire din 
partea celui care o profesează. 

Zilele acestea l-am întîlnit 
într-una din camerele de 
parterul blocului D 7 pe 
nărui Ivan Marin. Tocmai 
plicase pe pereți grundul
/țnînuia cu dexteritate drișca. 

‘■.'in urma lui suprafața pere
telui se netezea aproape ca 
sticla și asta nu le mai dă
dea de lucru zugravilor. Ma
rin încă de mic fusese ahtiat 
după această meserie. A în
vățat școala de zidari și în 
anul 1965 a venit aici, la Vul
can: Fiu de țăran, sfios și cam 
neîncrezător în forțele sale, el 
și-a început cariera cu timi
ditate. Dudaș Mihai, Anca 
Marin și Sechean Nicolae i-au 
dat mereu sfaturi, pînă ce în
tr-o zi „ucenicul" a-nceput să 
lucreze la fel că și ei, ba u- 
neori să-i întreacă depășin- 
du-și lună de lună planul. 
Atunci l-au ales șef de echi
pă. A lucrat la tencuieli in
terioare aproape la toate blo
curile din Vulcan, afirmîndu- 
se prin sîrguința și destoini
cia sa. Astăzi colegii săi de 
echipă își amintesc cu greu

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în pag. a 3-a)

să se

De vreo trei săptămîni, în secția 
filatură de la F.E.A. „Viscoza" Lu- 
peni rebuturile au început să sca
dă, iar. calitatea firelor 
îmbunătățească, prețul de cost al
produselor finite să scadă. Ce se 
întîmplase ? Doar aici înainte; 'zil
nic se produceau vreo sută de bo
bine cu defecte' vizibile ori as
cunse. Conducerea secției, studiind 
posibilitățile de reducere a rebu- 
turilor și a deșeurilor a descoperit 
o rezervă în lărgirea atribuțiilor 
centratorilor de bobine. Iată în' ce 
constă ea. Cu o lună înainte, cen- 
tratorii nu aveați altă atribuție de- 
cît să asigure centrarea propriu- 
zisă a bobinelor la reluarea pro
ducției. In prezent conducerea 
secției a trecut; la folosirea mai 
rațională a efectivului. Centratorii 
răspund acum de filatori. Prin natura 
noilor atribuții centratorii au de
venit pre-seontrolori de calitate. A- 
ceasta a făcut ca și calitatea bobi
nelor să fie îmbunătățită. Expe
riența centrătOrHor și timpul 
disponibil al acestora între relua
rea producției sînt folosite mai ju
dicios. Li s-au încredințat, de aseme
nea, trierea bobinelor 
înainte să se încarce, 
nile de filaj, precum și a 
lor filate care se defectează 
pul mersului. Cu exigența specifică 
controlorilor de caljtăte, centratbrii 
verifică poziția bobinelor: de pe 
suporți spre a se evita deformarea 
și deci degradarea bobinelor. A- 
ceastă măsură a făcut, ci‘și numă
rul bobinelor rebutate să scadă de

la cca. 100 pe zi la 60 pe zi. De a- 
semenea, a scăzut procentul' de
șeurilor. Totodată s-au redus sim
țitor și reclamațiile secției de ■ fini
saj textil.

O altă măsură importantă apli
cata aici este aceea a verificării fi
lierelor pe baza * unui grafic, ca
lendaristic. Aceasta da posibilita
tea; de a fi reduse sirtlțltbr firele cu 
sc sme

Conducerea secției filatură ur
mărește în continuare reducerea 
procentului de bobind rebutate și 
de deșeuri și intervine ,cu măsuri 
menite să-i dea posibilitatea de a 
se achita de sarcina care și-a asu- 
mat-o întregul colectiv ăl fabricii, 
aceea de a reduce procentul:,de de
șeuri cu I Ia sultă subliniata ad
misă

HAGA 20. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș transmite : 
Iu continuarea 
care o 
ședințele 
niștri al 
Maurer, 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și de celelalte persoane oficiale 
române, a luat parte joi Ta un de
jun oferit de ministrul de externe 
al Olandei, Joseph Luns, la re
ședința acestuia. Au participat pri
mul ministru : al Olandei, Piet. de 
Jong, precum și funcționari: supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Olandei.

După-amiâză la Ministerul Aface
rilor Externe al Olandei, a avut 
Ioc semnarea unor 'documente ofi
ciale, la care au fost de față cei 
doi prim-miniștri, miniștrii de ex
terne, precum și membrii celor două 
delegații participante la convor
biri. Corneliu Mănescu și Joseph 
Luns- au semnat Acordul privind 
cooperarea- economică, industrială

vizitei oficiale pe 
în Olanda pre- 

de Mi
lon Gheorghe

face 
Consiliului 

României 
însoțit de Corneliu Mă-

și tehnică, precum și un acord 
veterinar între cele două țări. Tot
odată, a avut loc schimbarea instru
mentelor de ratificare a Acordu
lui cultural, semnat la București 
la 13 ianuarie 1967.

După semnarea
ministrul de externe 
declarat: 
că semnînd 
pășit într-o nouă
ilor dintre țările 
prim bucuria că 
aceste documente 
tei în Olanda

goale 
mași- 

bobine- 
în.tini-

M. LliPENFANU

Zilele acestea,, parcpl mijloacelor de transport de la E. M. Dîlja. s-a 
îmbogățit cu încă 35 de vagpneți de mină, ___

• ■

Aprobat în luna ia
nuarie, în sesiunile sfa
turilor populare orășe
nești și comunale, pla
nul , total al muncilor

Bilafcțulțj gr. jugu te 
de ari;' este .pozitiv.1 Prin 
muncile:: patriotice, efec
tuate au fost realizate 
economii. în valoare de

»

înfăptuiri prezente și obligații 
in perspectivă pentru 
înfrumusețarea localităților
patriotice ce urmau a 
fi efectuate îh 1967 în 
Valea Jiului se ridică 
la 11 026 092 lei. Ajunși 
la jumătatea anului se 
cuvine să facem - bilan
țul a ceea ce am înfăp
tuit spre a putea ști ce 
mai avem de făcut pen
tru înfrumusețarea în 
continuare a localități
lor noastre. -

6 608 626 lei, ceea ce e- 
ehivalează; cu 60 la sută 
din planul anual.

Printre lucrările mai 
importante ef«*ctuate 
prin' munci patriotice e- 
numerăm : . plantarea a 
12 580 arbqri și arbuști 
ornamentali, amenajarea 
a ; 9j970 hectare zone 
verzi. construirea . ■ a 
78 900 metri pătrați ■ tro-

I

tuare. reperarea a 
189 604 metri t pătrați 
străzi, , a, 7,1 podețe și 
multă alte lucrări ce au 

; dat' : localităților Văii 
Jiului uh aspect mai 
frumps, mai atrăgător. 
Merită a fi reliefată 
contribuția adusă la ob
ținerea căceștor rezulta
te de locuitorii din Pe- 
trila, l.tlpeni. Aninoasa 
și Bănița.

Demnă de relevat este 
activitatea comitetelor 
de cetățeni din circum
scripțiile deputaților Da
vid Nicolae din' Petro
șani, Mocuță Teodor: din 
Vulcan, Diniș Miron din 
Aninoasa care. au mun
cit cu sîrg la înfrumu
sețarea și gospodărirea 
cartierelor în care tră
iesc.'

O contribuție substan
țială la realizarea obiec
tivelor preconizate a fi 
înfăptuite prin muncă 
patriotică- au adus de
putății Hegeduș Maria. 
Toihșa Elisabeta, • Cotoț 
Iosif din Petroșani, Bu- 
curîpă Vilma, Jura Va
leria, Novac Elisabeta 
din Vutcari, Florea Sa
bin,. Contea Florica din 
Petrila, Ardeleanu Vic
tor, Păunescu Maria din

aici se vor 
1 000 tone de 
fructe pentru 

unei bune

Lucrările la construcția 
din clișeu, se află doar 
in fază incipientă. O dată 
terminate 
depozita 
legume și 
asigurarea
aprovizionări a oamenilor 
muncii din Petroșani. 
Brigada condusă de Ursu 
Constantin lucrează la 
armarea \ planșeului cu 
fier beton.

I.upeni, Modîlcă Con
stantin și Căragea Pom- 
piliu din ’ifribăni 'și încă 
mulți alții.

In' activitatea edilitar- 
gospodărească sectoarele 
I.C.O. și I.E.L. au fost 
ajutate în mod substan
țial- de organizațiile de 
partid dir: cartiere, de 
comitetele de femei Si 
de comitetele de cetă
țeni și locatari.

Am intrat în 
parte a anului! 
tul ‘ executiv al _____ r.
popular al orașului Pe
troșani si sfaturile popu
lare din suSordihe sînt 
preocupate de înfăptui
rea tuturor obiectivelor 
planificate a fi Salizate 
prin .muncă 'patriotică 
pînă la finele acestui 
an. Printre lucrările ce 
sînt pe cale de execu
ție enumerăm amenaja
rea Solariilor .și , terenu
rilor de joacă . pentru 
copii, construirea de sta
ții • , pentru călători, 
amenajarea de puncte 
gospodărești, alinierea și 
repararea gardurilor, cu
rățirea șanțurilor și: ri
golelor.

Primind și pe' mai 
departe sprijinul >•. orga
nizațiilor de-bază din 
cartier și grupele ,de 
partid, ajutorul organi
zațiilor de femei și

ă doua 
Comit e- 
Sfatului

zâțiilbr
U.T.C.. al: Comitetelor de 
cetățeni și locatari; al 
depuțaților, al, cetățeni
lor, sîntem convinși • că 
vom realiza .în întregi
me. obiectivele \ privind 
înfrumusețarea localită
ților Văii Jiului.

ELISEI GHEORGHE
șeful comisiei 
organizatorice 

a Sfatului, popular-, 
al' orașului ■ Petroșani

1

I

noastre și re- 
instrumentul 

cadrul propice 
lor îmbunătă- 

convingerea

documentelor, 
olandez a 

Constat cu satisfacție 
aceste acorduri, am 

etapă .a relați- 
noastre. îmi ex
am putut semna 
cu prilejul vizi- 
a premierului

Maurer. Sînt convins — a înche
iat el — că prezența la Haga a 
înalților oaspeți români va da 
acestor documente o și mai mare 
importanță.

Ministrul de externe român și-a 
. exprimat, la rîndul său, satis

facția pentru faptul că semnarea 
documentelor s-a făcut în timpul 
vizitei președintelui Consiliului de 
Miniștri al României. Aceste a- 
corduri — a subliniat el — .ex
primă stadiul pozitiv de dezvol
tare a relațiilor 
prezintă . totodată 
menit să asigure 
pentru continua
țire. Ne exprimăm 
că aceasta este atît în interesul 
României cît și al Olandei, că 
și în felul acesta aducem contri
buția noastră modestă la cauza 
însănătoșirii atmosferei din Eu
ropa. Ia stabilirea unor relații nor
male de cooperare între țările 
continentului.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au continuat apoi convorbirile 
dintre președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
Olandei, Piet de Jong, la care au 
asistat miniștrii de externe si de
legațiile română și olandeză. La 
ora 18.00 convorbirile româno- 
olandeze' au luat sfîrșit, In înche
ierea lor a avut Ioc o conferință 
de presă. Președintele Consiliu
lui de Miniștri al României. Ion 
Gheorghe Maurer, a răspuns în
trebărilor puse de ziariștii pre- 
zenți în mare număr.

Seara, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România a oferit in saloanele 
hotelului Wittebrug din Hasa 
dineu în onoarea primului 
nistru al Olandei.

. In timpul dineului, care 
desfășurat într-o atmosferă
caldă cordialitate. președintele 
Consiliului de Miniștri 
mâniei, Ion Gheorghe 
și primul ministru al
Piet de Jong, au rostit 
turi.

un 
mi-

s-a 
de

a! Ro- 
Maurer, 
Olandei, 

toas-

Inovații multe,
valoroase

au și fost aplicate în 
Amintim doar cîteva

de armare 
„Metodă

și amenajare 
nouă de im-

La sectorul electromecanic al 
E. M. Lonea s-au înregistrat, de 
la începutul anului, 14 inovații. Din 
acestea, 9 
producție, 
din ele:

„Metodă 
în puțuri",
binare a poditurii din plasă meta
lică", „Instalație de haldare la mi
na Lonea III". Iată și efectul prac
tic al inovațiilor amintite. Scurta
rea termenului de montare a moa- 
zelor în puțuri, mărirea siguran
ței pentru muncitorii care lucrează 
la cofrajul 
diturii din 
exploatarea 
Stratul III, 
instalației 
lui ș.: a.

Prin aplicarea în practică a ino
vațiilor, E. M. Lonea a realizat pe 
primul semestru economii antecal- 
culate în valoare de 124 000 Iei și 
postcalculate de 159 000 
mai activi inovatori sînt 
Bălănescu Petru, Rebedea 
Mîrlogean Ion, Niculescu

| lăcătușul Ștefănescu Anghel.

glisant, asigurarea po- 
plasă metalică pentru 
a 3 felii de cărbune în 
mărirea randamentului 
de haldare a sterilu-

lei. Cei 
inginerii 

Miron. 
Mihai.
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ani a intrat în obișnuință ca, imediat după termina
rea anului de invățămint, conducerile școlilor să înceapă pregăti
rile In vederea noului an școlar. Respectindu-și acest obicei, pre
gătirea noului an școlar a început încă din prima zi a vacanței de 
vară concentrîhd toate preocupările conducerilor școlilor in această 
direcție'. Deoarece noUi an școlar implică, de la amenajarea loca
lurilor școlare și pînă la întocmirea planurilor de invățămint, o 
multitudine de aspecte, ne-am adresat organelor competente spre 
a alia în ce stadiu se

De mulți

găsesc aceste pregătiri.

rtoi. RADU BĂBEANU, 
tot la Secția de învățămînt 
tuiul popular Petroșani :

Itispec-
a Sta-

prece- 
și zu-

al Secției de învățămînt. 
jumătatea lunii august a.c. 
să fie terminate atît 
cît și curățenia in

ame- 
școli, 
t ere n 
școli.
3 Pe-

unele
sînt Școala generală nr.
și nr. 2 Petroșani lucrările 
terminat. La Școala generala 
din Petroșani și Ia Liceul din 

amenajă-

„Spre deosebire ue anii 
denii, lucrările de reparații 
grăvire ce se fac în școli se des
fășoară într-un ritm mai accelerat. 
Ia marea lor majoritate școlile se 
află cu pregătirile într-un stadiu 
avansat. Potrivit cu planul de ac
tivitate 
pînă la 
trebuie 
naj ârile
Din controalele efectuate pe 
«•a constatat că, în 
cum 
trila 
s-au 
nr, 1 
localitate, reparațiile și 
zile sînt în curs. In marea majo
ritate a școlilor din Lupeni, Vulcan 
și Petroșani stadiul desfășurării 
lucrărilor este în lază finită, în u- 
nele se face deja curățenie. S-a 
Observat că I.L.L., Care execută re
parațiile, a dovedit în acest an o 
mai mare operativitate decîl în anii 
precedenti.

După cum se știe, pregătirea 
udului an școlar reclamă o activi
tate complexă. De aceea ne-am o- 
rientat că toate fazele ei să se des
fășoare concomitent. Astfel, în fie
care localitate s-au puș la dispo
ziția librăriilor Spațiile necesare 
depozitării noilor manuale școlare 
care, în bună parte, au sosit deja, 
urmînd ca, după data de 1 august, 
să se treacă la distribuirea lor.

Alături de măsurile arătate, sec
ția de invătămint s-a îngrijit ca 
școlile să fie din timp dotate cu 
imprimate școlare necesare deschi
derii, în condiții optime a noului 
an de invățămint. In acest scop au 
fost repartizate școlilor cataloage, 
carnete școlare, registre de eviden
tă etc. Deoarece au sosit și pro
gramele anului școlar 1967/68, pen
tru majoritatea obiectelor de stu
diu, și acestea au fosț distribuite 
conducerilor școlilor spre a fi puse 
la dispoziția cadrelor didactice"

Prof. LUCIA DANIEL, directoa
rea Scolii generale nr. 1 i Petrila :

„La noi reparațiile și pregătirile 
în vederea deschiderii noului an 
școlar au început încă la 15 iunie 
a. C. In două din clădirile școlii lu
crările au și fost deja terminate. 
Au fost executate zugrăveli, s-au 
reparat acoperișurile, au fost vop
site soclurile în ulei și au fost re
parate sobele. In prezent lucrările 
de reparații continuă la cea de a 
treia clădire a școlii din str. T. 
Vladimireșcu".

Proi. MIHAI FERENCZI, director 
adjunct ai Școlii generale nr. 5 Pe
troșani :

„Și în școala noastră lucrările cu 
volum mai mare, cum sînt zugră
velile și vopsitul soclului s-au ter
minat. Comitetul de părinți a în
treprins O acțiune, binevenită, de 
reparare a mobilierului școlar, de
teriorat, care de asemenea s-a ter
minat. Acum, lucrătorii i.L.L. Pe
trila, sector care ne-a executat și 
reparațiile, muncesc la tencuirea 
împrejmuirii școlii. Sperăm că, în

stadiu se găsesc
reparațiile

în vederea
noului an școlar

lucfările de

cîteva zile și această parte 
rilor va fi încheiată".

Declarațiile făcute de 
competente cărora ne-am 
au confirmat faptul că, în toate șco
lile din Valea Jiului 
reparare și amenajare sînt pe sfîr- 
șite, că la 15 septembrie a. c. elevii 
vor fi primiți în clase curate, cu 
manualele noi pe bănci puțind să-și 
înceapă activitatea școlară în cele 
mai bune condiții.

ȘCOALÂ-EDUCApE
Autoritatea

oe știe că, în realizarea educației 
comuniste a copiilor, un rol deose
bit de important îl are colaborarea 
permanentă dintre toți factorii e- 
ducativi : școala, organizațiile de 
masă și tineret, instituțiile de cul
tură, familia. In această colaborare 
familia are un rol foarte impor
tant, ea fiind prima verigă educa
tivă. Părinții sînt primii educatori 
ai copilului. Ei veghează și îndru
mă întreaga lui copilărie, ei for
mează primele deprinderi, dezvoltă 
primele sentimente.

In cadrul familiei și sub influența 
părinților copilul începe să cunoas
că lumea înconjurătoare. Aici i se 
pun bazele conduitei morale, i se 
formează caracterul. Influența fa
miliei asupra copilului este atît de 
adîncă. îneît lasă urme pentru toa
tă viața. Tocmai de aceea răspun
derea familiei pentru educația co
piilor este de o importanță deo
sebită. Alături de școală, familia 
răspunde în fața societății pentru 
omul^jie care îl pregătește. Educa
rea copiilor nu este, deci, o înde
letnicire particulară a părinților, 
ci o obligație socială. .Marele peda- 
gov sovietic A. S. Makarenko Spu
nea : „Familia devine celula natu
rală, de bază a . societății, locul unde 
se realizează frumusețea, vieții c- 
menești, unde vin să se odihnească 
forțele binevoitoare ale omului, 
unde cresc și trăiesc copiii — prin
cipala bucurie a vieții".

Fiecare părinte își are concep
ția. metodele și principiile de edu
cație proprii, care de obicei se 
transmit din generație în genera-, 
ție. E drept că aceste metode și 
principii se mai schimbă în func
ție de dezvoltarea societății, dar 
mai ales de pregătirea intelectual- 
culturălă a părinților. Majoritatea 
părinților nu posedă o pregătire 
pedagogică, deci educația în fami
lie, putem spune că. în multe ca
zuri, se face empiric și neștiințific. 
Spre edificare vom încerca să 
luăm în discuție cîteva probleme 
majore despre educația în fami
lie.

Copiii — se știe sînt impresionați 
de însușirile părinților, de conduita

cadrele 
adresat

a lucră-

Școala generală nr. 5 Petrila. Actul final al pregătirilor pentru noul 
an de invățămint : curățenia generală în sălile de clasă.

părinților
lor. De aici rezultă ascultarea Și 
executarea de către copii a statu
rilor sau îndrumărilor părinților, 
însuși sensul autorității constă 
tocmai în faptul că nu cere nici un 
fel de argumente, că ea este ac
ceptată ca un atribut firesc al celui 
mâi în vîrstâ de către copil.

Autoritatea în familie se bazează, 
deci, pe atitudinea cetățenească, 
idealurile so< iale. a< tivitatea în 
prodiictie și pe tărîm obștesc. în- 
tr-un euvînt, pe calitățile moral-in- 
telectuale ale părinților. De felul 
cum se impun părinții, de felul 
cum își cîști-eă autoritatea în fața

SFATUL
PEDAGOGULUI

copiilor, influențele educative dau 
sau nu rezultate. Există mai multe 
forme de autoritate.

Adevărata autoritate
Autoritatea moral-Inteleetuală se 

bazează pe ținuta morală a părin
ților. Părinții trebuie să fie foarte 
atenți în comportarea lor, atît în 
familie cît și în afara ei. Cîți pă
rinți nti greșesc nerespectînd unele 
principii de educație elementare și 
foarte cunoscute. Cîți nu se scuză : 
„Ei, lasă că-i mic" sau „Si eu am 
fost la fel și am crescut destul de 
mare și tare".

Părinții aceștia vor regreta mai 
tîrziu. Vor fi puși în fața unor lu-' 
cruri deja împlinite. Mai ales că e 
mai bine să previi deeit să vindeci.

Autoritatea socială (a personali
tății) se bazează pe poziția părin
ților în societate, pe felul cum stnt 
priviți de cei din jur ca rezultat al 
activității lor în producție. Copilul 
fiind foarte receptiv și impresio
nabil va fi obligat să aibă o deo
sebită stimă și respect față de pă

rinți. Bineînțeles dacă aceștia se 
comportă în asa fel' îneît să fie res
pectați și stimați.

Falsa autoritate
Autoritatea fizică se bazează pe 

ținuta fizică, pe prezența exteri
oară a părinților. Deși are și ea un 
rol. totuși este falsă. Nu este de 
durată și. atunci cînd nu are nici 
un suport moral-inteleetual. nu mai 
are influență asupra copilului.

Autoritatea compromisului se do- 
bîndește ușor și. spre regretul nos
tru, e foarte folosită. Părinții, ca 
să-și influențeze copiii, determi- 
nîndP-i să îndeplinească lucruri pe 
care le doresc ei, folosesc metoda 
recompensei : ..Dacă te duci după 
pline. restul îți rămîne". ..Dacă iei 
o note bună Ia latină, îți iau o bi
cicletă"... Sînt necesare stimulen
tele dar nu cu condiții. Acestea 
scad din autoritatea adevărată. 
Copilul, încurajat astfel, va fi obiș
nuit să pretindă veșnic o răsplată 
pentru un lucru săvîrsit. iar în via
ță va nroceda la fel.

Autoritatea brutalității, este Ia 
fel de răsnindită. Unii părinți își 
impun „influențele educative" cu 
bîta sau cu cureaua. Cite neajun
suri nu se produc din cauza unor 
astfel de metode de a-și cîstiga au
toritatea folosite de acei părinți !

Cite aversiuni nu se ivesc în fa
milie din cauza brutalității ' Astfel, 
tatăl devine tiranul familiei, mama 
îl urmează, frații mari îsi dobin- 
desc prin pumni autoritatea față 
de cei mai mici, iar aceștia... față 
de jucării.

Am prezentat succint doar unele 
probleme privind autoritatea părin
ților. Autoritate care — după <rtt 
se știe — se cîștigă greu, certnd 
părințiloi multe cunoștințe peda
gogice

Sabin R1ȘCO
profesor de pedagogie

Un stimulent binemeritat
De curind au luat 

siîrșit întrecerile spor
tive școlare. La gim
nastica, o echipa de 8 
elevi din Valea Jiului, 
datorita unei pregătiri 
asidue a tost declarat! 
clțUgitoarea tatei re
gionale a concursului.

Spre a le stimula stră
dania, in cursul aces
tei sipttminl școlarii 
respectivi au tost tri
miși In taMra de la 
Cheia, regiunea Plo
iești, unde (și vor pe
trece pMcitt zilele de 
vacanta. Comgonențil

Zi de vară 
pînă-n 
seară

E vacanță > O mărturisesc 
sute și sute de pionieri și șco
lari din Valea noastră. O măr
turisesc miile de ilustrate ce 
sosesc (sau pleacă) zilnic spre 
mămici, tătici, bunici. Și apoi 
amintirile...

Cite lucruri frumoase nu se 
povestesc din tabere și ex
cursii ' Cite „minunății" au 
văzut elevii noștri in aceste 
zile de vară, in întreaga țară ! 
La redacție ne sosesc zilnic 
fel de fel de scrisori, narațiuni 
ample sau succinte din ex
cursii și drumeții, rînduri din 
taberele de odihnă, gînduri 
sincere ale micilor excursio
niști

. did ce ne scrie Rodica
L Cazacii, elevă la Școala 

generală nr. 1 Petrila: „Ad- 
mirînd frumusețile neasemui
te ale naturii nici n-am simții 
cum am ajuns la Sarmizege- 
tusa. Am făcut o vizită la rui
nele Viplei Traiana, pe locu
rile unde și-au așezat vatra 
străbunii noștri, eu veacuri In 
urmă. La Caransebeș, admi
răm arhitectura modernă, ron
durile de flori policrome, re
marcăm curățenia orașului. 
Pitoreasca stațiune Văile Her
eunto? —■ îmbinare a noului 
și a modernului tn frumos, 
ascunsă intre dealuri minu
nate ne incintă. La Orșova \ 
ne întîmpină vastul șantier j 
—- cartierele de locuințe ale 
viitorului oraș. Vechea Orșo- 
vă in curind va fi „înghițită" 
de apele barajului hidrocen
tralei. Pînă seară tirziu am 
cutreierat orașul, ne-am entu
ziasmat în fața vechiului Da- 
nublu. A doua ei dimineața 
eram la Ada Kaleh. Monu
mentele istorice, vechile mos
chei, cafeneaua și dulciurile 
— nu le vom uita! Cu vapo
rașul „Jiul" am pornit-o aș.'*-- 
in jos. „Cazonele" ne-au «■ I 
minltt cele descrise cu atîtiS 
măiestrie de Alexandru V lă
buță în a sa „Românie pito
rească". Și la Orșova ne-am 
dovedit bum in sport! Am cîș- 
tigat cele două jocuri de hand
bal cu echipele unei școli lo
calnice. in orașul podului lui 
Apolodor din Damasc fTurnu 
Severin; am vizitat ruinele 
anticei Drobeta șl orașul nou, 
măreț și foarte curat.

Admirînd frumusețea deose
bită a plaiurilor românești, 
gîndul nostru ne-a zburat că
tre cei ce ne-au dat prilejul 
să facem această excursie de 
neuitat. Multe mulțumiri!“

r sșrag eu urechea la dlscu-1 ția a două fetițe in 
parc. Vorbesc, firesc, despre 
vacanța. Despre excursii. Re
țin cîteva crtmpeie:

— Noi toate ne-am bronzat 
așa de tare 1 Și ne-am simțit 
foarte bine. Deși băieții...

— Noi am mers cu „Cursă 
specială". La Craiova în parc 
ne-am plimbat cu barca. Și 
ne-am stropit cu apă !...

Voioșie, exuberanță, voie 
bună, de dimineața pînă sea
ra. Ca-n vacanță ! Drumurile 
vacanței de vară, atît de di
verse, in atitea direcții spre 
toate colțurile țării, au, fără 
excepție, aceeași notă carac
teristici : tineretul școlar știe 
să-și petreacă armonios — 
plăcut șl util — timpul va
canței 

echipei de gimnastic! 
iruntașă pe regiune 
tint e Enolu Cristian, 
Zgarburi Cristian, Kot- 
moș Romulus, Tunaru 
Ionel, Lupu Gheorghe, 
Popovici Emil, Balogh 
Ludovic șt Miclea loan.
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Colaboratoarea
oamenilor în halate

— Alo, spitalul ? Vă 
rog trimiteți salvarea 
la Iscroni. Un copil 
accidentat ’...

Peste cîteva minute 
o mașină albă gonea 
spre iscroni și peste 
alte minute un băiețel 
de 10 ani se afla în 
mîini bune. Azi, se 
joacă, probabil, iar cu 
prietenii săi.

diat, primește omul 
răspunsul de la celă
lalt capăt al firului.

— Alo, Clujul ? Clu- 
jule ! Clinica ? Cu tov. 
dr. Neamțu.

Peste o zi, un sătean 
din Iscroni, in stare 
gravă, intra sub tra-

PROFIL
In receptor se aude 

o voce domoală de 
bărbat:

— Dacă se poate, vă 
rog faceți-mi legătura 
cu... M-am internat azi 
noapte și vreau să 
transmit ceva impor
tant colegilor de ser
viciu.

— Vă servesc ime-

tamentpl specialistului 
de la clinica din Cluj.

— Anișoara, fă-mi te 
rog legătura cu radio
logia.

— Aveți legătura, se 
aude un glas cintat.

— Sînt frînturi de 
convorbiri pe care Ie

poți auzi zilnic ta mi
cuța centrală telefoni
că a spitalului; din Pe
troșani. Glasul cintat 
din receptor aparține 
centralistei lonescu 
Ana, utecistă acțivă, e- 
levă la liceul seral.

Anișoara, se bucură 
de prețuire nu numai 
din partea celor care 
muncesc la spital. Și 
aceasta pentru că se 
străduiește să vină în 
ajutorul tuturor celor 
care îi transmit, ru
găminți pe calea fire
lor — de multe ori 
oameni pe care nu i-a 
cunoscut, și, poate, nu-i 
va cunoaște niciodată.

i',u concepe munca 
ei decit îndeplinită în 
mod corect și Conști-

incios. Oricărui apel 
trebuie să i se dea 
curs tn mod prompt 
pentru că de multe 
ori de operativitatea 
ei depinde soarta unui 
tată, al unui fiu, sau 
a unei mame...

In acest fel tînăra 
centralistă se integrea
ză pe deplin îtt deta
șamentul oamenilor în 
halate albe, în rîndul 
celor care salvează 
vieți și redau sănătă
ții sute de oameni.

Foștii pacienți, după 
ce ocupă, vremelnic, 
un pat la 
Petroșani 
la plecare 
surorilor,.
Mulți se prezintă apoi 
la cămăruța unde se 
află instalată centrala 
telefonică pentru a 
spune cîteva cuvinte 
de recunoștință și A- 
nișoarei...

Francisc VETRO

PLEDOARIE PENTRU ETICA
Recent, din inițiativa Asociației 

Juriștilor din R.S.R. (Organizația 
Petroșani) în colaborare cu Comi
tetul pentru cultură și artă Pe
troșani, s-a desfășurat, în mai multe 
localități din Valea Jiului, un in
teresant proces cinematografic pe 
marginea filmului bulgar „Casa 
neliniștită". Filmul regizorului Ia- 
kiăt Iakimov, după un scenariu de 
Pavel Vejinov, ridică importante 
probleme de etică privind relațiile 
dintre părinți și copii prin prisma 
Concepției marxist-leniniste des
pre familie.

Materialul faptic al filmului, pre
cum și modul în care este prezentat 
oferă cu generozitate materia primă 
pentru un proces cinematografic, de 
genul celui la care am asistat.

In cele ce urmează vom urmări 
Jn linii mari desfășurarea acestei 
proces care s-a ținut la Petroșani 
în fața unui mare număr de spec
tatori. După vizionarea - filmului, 
absolut necesară pentru punerea în 
temă a publicului spectator cu ma
terialul faptic care va intra în 
d “gatere, începe procesul. Acuza- 

teln.1 pnutâ de avocatul Miciora 
Alexandru, se ocupă pe rînd de 
eroii filmului încercînd să subli
nieze abaterile fiecăruia de la nor
mele etice pe baza participării lor 
la acțiunea filmului. Sînt învi-

nuiți pe rînd inginerul Manasiev, 
capul familiei, pentru orgoliu, lip
să de personalitate, răceală în re
lațiile cu ceilalți membri ai fami
liei, rigiditate în relațiile de ser
viciu etc.,- Donca Manasieva, soția 
acestuia, pentru lipsa de influență 
asupra soțului precum și pentru 
greșita educație dată fiicei sale 
Bistra; sînt acuzați Bistra Mana- 
sieva și soțul ei, Boris, pentru u-

Marginalii 
Ia un proces 

cinematografic

Iru Bistra și Boris pledează tinerețea 
iar Vili datorită vîrstei și fondului 
săti sufletesc bun este absolvit. de 
orice vină. Dintre pledoariile apă
rării cea mai convingătoare mi s-a 
părut a fi cea ținută de procurorul 
șef David Maniu, constituită pe ba
za unor surprinzătoare argumente 
psihologice . și a unei logici impe
cabile.

Asculțînd atît acuzarea cît șî 
pledoariile apărării, completul de 
judecată, președinte consilierul ju
ridic Perl Eduard și asesori avo- 

. rații Baluș loan și Mihai Mihail, 
a încercat și a reușit pe deplin să 
stabilească 
Căruia din 
mului.

(Un fapt
atît acuzarea cît și apărarea au fă
cut referiri la o scenă care, din 
vina operatorului, nu a fost rulată 
pe ecran : aceea a discuției ingi
nerului Manasiev cu salariata con
cediată, în stațiunea de odihnă).

Dezbătînd cu autoritatea com
petenței problemele de etică de o 
importanță majoră ale familiei din 
societatea socialistă, procesul ci
nematografic a constituit un act cu 
un înalt potențial instructiv-educa- 
tiv, interesant și atractiv totodată. 
Inițiativa lăudabilă realizată la un 
înalt nivel calitativ, aa vrea să fie 
repetată cît mai des în orașul nostru.

spitalul din 
mulțumesc 
medicilor, 

asistentelor.

La Cheile Tăii apa și-a fierăstruit în decursul mileniilor cale să co
boare spre bătrînul Jiu. Oamenii au construit însă in scurtă vreme un 
drum forestier frumos și bun. Mare satisfacție și bucurie pentru excursio
niștii motorizați, dar și pentru pedeștri.

Lumină electrică la. cabana Straja
partea de vină n fie- 
cei șase eroi ai fil-

supărător este acela că

Doi din

șurința ambilor în încheierea căs
niciei lor; Vili Manasiev, băiatul de 
12 ani. este învinuit de furtul uniii 
magnetofon și în șfîrșît, dar nu în 
cea mai mică măsură, este acu
zată diriginta clasei de elevi din 
care făcea parte Vili, pentru me
todele pedagogice greșite și mai 
ales pentru cultivarea delațiunii.

Urmează apoi ascultarea celei
lalte părți, respectiv a apărării. 
Inginerul Manasiev este apărat de 
procurorul șef al orașului 
șani David Maniu, Donca 
sieva de către consilierul 
Balomiri Ion, Bistra și Boris 
tre consilierul 
colae, diriginta 
rată de către
Vladimir iar în favoarea lui Vili, 
pledează avocatul Farcaș Gheor- 
ghe. Fără a escamota abaterile de 
la etică, apărarea relevă circum
stanțele atenuante, căutînd să ex
plice, fără a dezvinovăți total, corn-, 
portarea fiecărui erou al filmului. 
In favoarea lor pledează fie dă
ruirea totală față de muncă (ingi
ner Manasiev). fie buna compor- 1 
tare în cadrul familiei (Donca), fie ; 
lipsa de experiență (diriginta); pen- '

Petro- 
Mana- 
juridic 
de că-

juridic Ștefan Ni- 
lui Vili este apă- 

avocatul Smirnov
M. STO1AN

De curînd, cabana Straja a fost 
dotată cu un generator de curent 
elgctric. .Acestp .însă nu funcțio
na. La cererea; cabanierului Peter 

Aron adresată I.R.B.C.-ului, i s-a 
răspuns că nu se găsesc specialiști 

pentru asemenea lucrări. Cabana 
avea deci generator de curent elec- 
't'r'it, dar curent electric nu.'

Situația â rezolvat-o, din proprie 
inițiativă, electricianul Pelingher 
Filip de la E. M. Lupeni. Aflat în 
drumeție la cabană, electricianul 
Pelingher a pus în stare de func
ționare generatorul și instalația 
electrică.

— De mulți ani, ne spunea e- 
lectricianul Pelingher cabana Stra
ja folosea iluminatul... cu lampa 
de petrol. Acum, acest generator

ne vă da prilejul să avem o ca
bană luminată electric în cere să, 
poposești cu drag. Despre ei însă 
n-a rostit nici un ciivînt. O fa
cem noi iubitorii de excursii^ prin 
intermediul ziarului.

Calde felicitări electricianului 
Pelingher Filip pentru munca sa.

★
Amenajările efectuate aici în 

ultima vreme, lumina electrică și 
pitorescul împrejurimilor au făcut 
din cabana Straja unul din cele 
mai atractive puncte turistice din 
Valea Jiului.

1M1ING IACOB
Vulcan

constructorii
șantierului

(Urmare din pag. 1,

chipul ucenicului 
firav și temător, 
împlinit ații fizicește cit 
profesional.

de altădată, 
Marin s-a

Si

Mahfru! de la D-7
uft 

înalt și cu fața 
arsurile soarelui, 

școala de maiștri 
Ia Deva, în anul 
repartizat in Va-

glisarea blocului. Apoi au 
montate planșeele. Acum 
terminate și monolitiză- 

și în curînd vă fi gata ten-

Ciobescu Dumitru este 
tinăr șaten, 
stacojie de 
A terminat 
constructori 
1966. A fost
lea Jiului, la Vulcan.

...Februarie 1967. Tînărului 
maistru i se încredințează 
sarcina de a conduce lucră
rile la blocul D-7. Maistrul de 
la „D-7“, cum îi spun con
structorii, a primit-o cu bu
curie. Peste trei luni a înce
put 
fost 
tint 
rile
Cuiala interioară. Toate lucră
rile sint de calitate. In luna 
iunie cele 15 echipe conduse 
de el au dat peste prevederile 
planului lucrări in valoare de 
30 000 lei. Tînărul Ciobescu 
este constructorul a cărui stră
danie o simțim în căldura șl 
confortul apartamentelor noas
tre. Pe drept merit este apre
ciat de colectivul șantierului 
de construcții Vulcan.

TELEVIZIUNE
18,00

18,20

18,30

19,00

19,30
19,50

20,00

21 iulie
Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică.
Buletinul circulației ru
tiere.
Pentru copii. Filmele: 
„Caietul de nisip", 
venturi pe malul 
„Roșu și negru".
Pentru tineretul 
Eroi și statui.
Telejurnalul de 
Buletinul 
Publicitate.
„Pe sub flori mă legă- 
nai“. Emisiune de Ma
rianii Banu și Isac Bru- 
căr.

20,30 Reportaj ’67 : Litoral. 
21,00
21,15

„A- 
apei",

școlar.

seară.
meteorologic.

Reflector.
Filmul artistic „Destry 
călărește din nou".
Panoramic.22,45

23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

f 
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circulație
Pe teme de timp și a răsturnat mașina provo- 

cîndu-i avarii grave. Lucrurile 
puteau să ia o întorsătură și mai 
gravă, ținînd seama de încărcătura 
pe care o transporta. Sau alt caz:

VITEZA EXCESIVA 
ȘI URMĂRILE EI

Legislația pe linie de circulație 
stabilește viteze minime și maxime 
atît în localități cît și în afara lor, 
pe tipuri de autovehicule. Majori
tatea conducătorilor auto, profesio
niști și amatori circulă pe drumu
rile publice respectînd întocmai a- 
ceste reguli. Mai sînt însă și dintre 
aceia care nu se încadrează în ba
remul vitezei stabilită de lege, fapt 
ce face ca atunci cînd se ivesc di
ferite obstacole să nu mai poată 
evita accidentul.

Cîteva cazuri de accidente co
mise din cauza excesului de viteză 
confirmă afirmația noastră că nu 
se ține întotdeauna și de către toți 
conducătorii autovehiculelor cont 
de legile circulației. In ziua de 6 
iulie 1967. ora 23, conducătorul 
auto Coviza Vasile Octavian a 
condus autoatelierul 31 HD 3119 cu 
viteză excesivă. La podul Sălătruc 
nu a mai 
comis un 
a avariat 
transport 
reanu Constantin transporta 
autocamionul 21 HD 281 tuburi de 
oxigen. Circula cu viteză excesivă, 
astfel că la apariția unui obstacol 
pe șosea nu a mai putut opri la

putut opri la timp și a 
accident în urma căruia 
grav două mijloace de 

Un alt exemplu : Ungu- 
cu

Grigore
, 21 HD

a condus autoca
ll^ proprietate 
cu viteza exce-

Constantin

de aseme- 
pâstreze o 

față de

Costas 
mionul 
D.R.T.A. Lupeni 
sivă și depășirea neregulaihentară
fapt ce a făcut ca în comuna Is- 
erorn să comită un accident de 
circulație soldat cu avarierea a 
doua autovehicule și rănirea gravă 
a cetățeanului Armărea 
din Lupeni.

Conducătorii auto știu 
nea că sînt obligați să
distanță corespunzătoare 
vehiculul din față pentru a putea 
evita ciocnirea în cazul cînd acel 
autovehicul încetinește sau oprește 
brusc. Nerespectarea acestei obli
gații s-a soldat cu un număr mare 
de accidente de circulație.

La păstrarea distanței față de 
autovehiculul din față trebuie avut 
în vedere următoarele amănunte : 
viteza de deplasare a autovehicu
lului respectiv în localitate și în. 
afara localității, starea drumului, 
spațiul de frinare în care poate fi 
oprit autovehiculul în raport tu 
construcția sistemului de frinare, 
de gradul de uzură ai cauciucurilor. 
Unii conducători auto nu țin însă 
seama de aceste cerințe, fapt ce 
duce la accidente de circulație.

Conducătorii auto Ciocan Ioan de 
la I.O.F. Lonea, Dan Frșncisc de pe 
autovehiculul nr. 21 HD 1984 de la 
Fabrica de pîine Petroșani și Jug- 
lea Ioan șofer pe autovehiculul nr. 
31 HD 2079, nerespectînd obligați
ile amintite mai suțs, au comis ac
cidente soldate cu avarierea ușoară 
a autovehiculelor.

Conducătorii auto sînt obligați 
să se conformeze restricțiilor im
puse de indicatoarele de circula
ție deci și a celeia de limitare de 
viteză. In cartierul Aeroport este 
fixat un asemenea indicator care 
limitează viteza la 30 km pe oră, 
dar mai sînt și conducători auto 
care nu-1 respectă. Redăm cîteva 
cazuri : Dumitrescu Mihai, Feher 
Simian, Berceanu Gheorghe, Pop 
Elisei/ Purcea Ioan, Radu Gheor
ghe, Cristache Hie, Cornea Ale
xandru, Eneiu Ioan, Vlad Sept’- 
mîu și alții împotriva cărora au 
fost luate măsuri de sancționare. 
Tot din cauza nerespectării acestui 
indicator rutier șoferul Orban 
Deszo conducînd autoturismul 1 HD 
512 a comis un accident de circu
lație soldat cu victime omenești.

Fiecare conducător auto, fie pro
fesionist, fie amator cînd conduce 
un autovehicol are obligația să 
conducă cu atenție și să respecte 
întocmai regulile referitoare ta 
viteza legală în localitate și în 
afara localității- Respectarea aces
tor reguli duce la prevenirea ac
cidentelor și la buna desfășurare 
a circulației pe drumurile publice.

Lt. maj. TIU CONSTANTIN 
Miliția oraș Petroșani
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Lucrările sesiunii extraordinare
a Adunării Generale 
din nou aminate

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U, s-a 
întrunit joi la prînz, într-o scurtă 
ședință, de numai cîteva minute, 
și a hotărît să-și amîne din nou 
lucrările pînă vineri ora 15,00

a 0. N. U. au fost

(21,00 — ora Bucureștiului) pentru 
a da posibilitate delegaților să-și 
continue consultările asupra situa
ției din Orientul Mijlociu. Propu
nerea de amînare a fost făcută de 
reprezentantul Finlandei, Max 
Jakobson.

Declarajia agenției TASS în legătură
cu conflictul din Orientul Apropiat
MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 

genția TASS a dat publicității o 
declarație în care condamnă Izrae- 
lul pentru încălcarea hoțărîrilor 
Consiliului de Securitate și se
siunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. în legătură 
cu conflictul din Orientul Apro
piat. Referindu-se la incidentele 
armate din zona Canalului de 
Suez din zilele de 14 și 15 iulie,

agenția TASS subliniază că fie
care ciocnire de acest fel in
cumbă primejdia reizbucnirii pe 
scară largă a conflictului militar, 
amenință pacea în Orientul Apro
piat și securitatea internațională. 
Declarația condamnă, de aseme
nea, acțiunea Izraelului de ane
xare a părții arabe a Ierusali
mului și intențiile sale de a intra 
în posesia teritoriilor arabe ocu
pate.

Tratative 
ro m â n o-alger iene

ALGER 20. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : La 
Alger au avut loc tratative între o 
delegație de experți români con
dusă de Iosif Pop, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior, și o 
delegație algeriană, condusă de 
Idriz Djazairi, șeful Diviziei afaceri 
economice din Ministerul de Ex
terne algerian.

Tratativele s-au încheiat prin 
semnarea unui document care men
ționează, între altele, existența u- 
nor largi posibilități de colaborare 
economică între cele două țări, o- 
biectivele industriale ce vor fi 
construite de țara noastră în Al
geria în cadrul acestei colaborări 
și contrapartida de mărfuri alge
riene. Se menționează, de aseme
nea, continuarea într-un viitor a- 
propiat a convorbirilor româno-al- 
geriene în acest domeniu.

Ziarul „El Moudjahîd" mențio
nează că tratativele calificate ca 
„foarte utile" au permis desprin
derea unor vaste posibilități pentru 
dezvoltarea cooperării economice 
algeriano-române.

Evenimentele din Nigeria
LAGOS 20 (Agerpres). — Colo

nelul Odumegwu Ojukwu, șeful 
„statului Biafra" (provincia orien
tală a Nigeriei) a rostit joi dimi
neața un discurs radio-difuzat în 
care a anunțat că, după lupte vio
lente, trupele sale au reocupat 
orașul Nsukka, respingînd pînă la 
frontiera de nord trupele federale 
și că în toate sectoarele în care 
au loc operațiuni, trupele federale 
sînt înfrînte. El a precizat, de a- 
semenea, că Ia extremitatea de 
nord-est a frontului, unde luptele 
continuă, forțele biafreze „au gă
sit necesar să permită dușmanului 
intrarea în orașul Ogoja", dar res
tul provinciei, a spus el „este sub 
controlul nostru".

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al guvernului de la Lagos 
a anunțat joi seara că aviația fe
derală continuă bombardarea obiec
tivelor militare din regiunea Enu
gu și că înaintarea armatei fede
rale dincolo de Nsukka, spre Enu
gu, continuă, întîmpinînd o rezis
tență mult mai mică decît se pre
vedea. Purtătorul de cuvînt gu

vernamental a dezmințit știrile pos
tului de radio Enugu, potrivit c|- 
rora Nsukka ar fi recăzut în mîi- 
nile trupelor biafreze, precizînd 
că orașul continuă să se afle sub 
controlul forțelor federale.

Purtătorul de cuvînt a declarat 
că embargoul asupra petrolului es
te menținut în continuare. El a 
spus că plata taxelor către auto
ritățile de la Lagos este un factor 
esențial în ridicarea embargoului.

Agenția France Presse transmite 
din Lagos că în capitala Nigeriei 
au fost luate importante măsuri de 
securitate, în urma exploziei pu
ternice ce s-a produs în cartierul 
Yaba, explozie care s-a soldat cu 
11 .morți și numeroși răniți. Au 
fost instalate gărzi la poduri .și 
instalațiile strategice, precum și 
baricade pe diverse străzi, în ve
derea supravegherii traficului. Du
pă toate datele, acest atentat, cel 
de-al treilea de la declanșarea os
tilităților viza distrugerea centra
lei telefonice care, de altfel, a șl 
fost avariată.

VIETNAMUL DE SUD

CANDIDAȚII CIVILI LA
PREȘEDINȚIE AU FOST ELIMINAȚI

SAIGON 20 (Agerpres). —- Ln 
cursul unei sesiuni maraton, în
cheiată miercuri dimineața, „adu
narea națională" de la Saigon a 
eliminat pe cei șapțe candidați 
civili la „președinția" Vietnamu
lui de sud, aprobînd numai can
didatura generalului Nguyen Van 
Thieu — actualmente „șef de staff 
Ia Saigon — împreună . cu care 
candidează la vicepreședinție ge
neralul Nguyen Cao Ky, șeful jun
tei militare saigoneze

Unul dintre civilii eliminați de 
pe lista electorală, fostul minis
tru Truong Thanh, a declarat că 
hotărîrile pretinsei „adunări na
ționale" demonstrează că viitoa
rele „alegeri nu pot să fie libere 
și cinstite, deoarece presiunea e- 
xercitată de administrația milita
ră afectează prea puternic toate 
deciziile acesteia". Thanh a fost 
acuzat de „adunarea națională" că 
are „înclinații procomuniste". A- 
ceasta pentru că era singurul can
didat al cărui program electoral 
avea ca punct esențial pacea, pro-

nunțîndu-se ■-pentru o încetare 
imediată a focului și a bombarda
mentelor. asupra Republicii Demo
crate Vietnam.

Președintele Franței 
a plecat spre Canada

SAINT PIERRE 20 (Agerpres). — 
In drum spre Canada, președintele 
Franței, generalul de Gaulle, a so 
sit joi la bordul navei „Colbert" 
în arhipelagul Saint Pierre, terito
riu francez de peste mări. După 
o ședere de 9 ore în acest arhi
pelag, generalul de Gaulle își va 
continua călătoria spre Quebec 

| (Canada).

iriliti la adresa lolilidi
LONDRA 20 (Agerpres). — 70 

de deputați și un lord laburist, 
reprezentînd aripa de stingă a 
partidului, au dat publicității un 
manifest care critică cu asprime 
politica guvernului. Acest docu
ment, întocmit eu prilejul' împli
nirii unui an de la aplicarea po
liticii de austeritate a guvernului 
și intitulat „Aceasta să nu se mai 
repete !“ aduce reproșuri guvernu
lui pentru faptul că nu promovea
ză „o politică convingătoare pen
tru a ieși din stagnarea economică. 
Politica de deflație aplicată in 
mod deliberat de către guvern, a- 
firmă semnatarii documentului, a 
compromis programul economic și 
social, care prevedea o dezvoltare 
mai rapidă sub regimul laburist".

Semnatarii manifestului propun

guvemulQi englez
aplicarea unui program în patru 
puncte: naționalizarea capitaluri
lor britanice aflate în străinătate, 
restrîngerea exporturilor de capi
tal, exercitarea unui control selec
tiv asupra importurilor, reducerea 
bugetului apărării.

Victorii repurtate de patrioții laofieni
KHANG KHAY 20 (Agerpres). — 

înaltul comandament al armatei 
populare de eliberare din Laos a 
dat recent publicității un comuni
cat asupra victoriilor repurtate de 
forțele armate patriotice și de 
populația laoțiană în cursul sezonu
lui secetos 1966-1967. Comunicatul, 
difuzat de postul de radio Patet 
Lao, menționează că acestea au an
gajat numeroase lupte cu unitățile

americane, în urma cărora au foșt 
scoși din luptă 5 534 de militari 
inamici. Un număr de 200 de avi
oane americane au fost doborîte. 
15 vehicule militare și 26 de tunuri 
distruse sau avariate, iar 1 453 de 
arme de diferite- tipuri au fost cap
turate. Totodată, comunicatul pre
cizează că forțele patriotice au eli
berat o serie de regiuni laoțiene cu 
o populație de 40 000 de locuitori.

Comunicat al misiunii O.N.U. pentru Aden
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Misiunea O.N.U. pentru Aden a 
dat publicității miercuri un comu
nicat în care anunță că „între 11 
și 19 iulie au avut o serie de în
trevederi cu reprezentanți ai Fron
tului de eliberare a sudului ocu
pat al Yemenului (FLOSY) și că 
aceste convorbiri au fost utile".

Creată printr-un mandat al A- 
dunării. Generale, pentru a exa
mina posibilitățile existente în ve
derea acordării independenței A- 
denului și celorlalte teritorii din 
Arabia de sud,- misiunea și-a în
ceput activitatea ia fața locului în 
aprilie a. c.

Divergenfe
economice interamericane

RIO DE JANEIRO 
20 (Agerpres). — Gu
vernele țărilor latino- 
americane au hotărît 
Să țină o reuniune 
Consacrată comerțului 
internațional, fără par
ticiparea Statelor Uni
te. La Rio de Janeiro 
se consideră că aceas
tă hotărîre exprimă 
nemulțumirea țărilor 
din această regiune 
fată de opoziția S.U.A., 
la propunerile făcute 
în legătură cu inten
sificarea comerțului 
mutual.

Divergențele în re
lațiile economice inter
americane s-au inten
sificat mai ales după 
eșecul recentei confe
rințe din orașul chi
lian Vina del Mar cu 
participarea S.U.A. și 
țărilor Americii Lati
ne. In cercurile obser
vatorilor se subliniază 
că aceste divergențe 
se datoresc faptului că 
S.U.A. au refuzat o ce
rere a țărilor latlno- 
amerieane de folosire

liberă a creditelor a- 
cordate în cadrul pro
gramului „Alianța pen
tru progres". Guvernul y. 
de la Washington a 
refuzat să acorde a- 
cestor state un ajutor 
financiar direct pentru 
crearea unei piețe ca
re ar cuprinde Ș-^îjăi 
multe țări si t * • I V 
totodată o cei'.',<X' 
creare a unui sistem 
preferențial global îh 
relațiile comerciale din
tre țările emisferei oe- 
cidentale.

Tragic accident aviatic la
Albert Sylla, minis

trul de externe dl Re
publicii Malgașe, și-a 
pierdut viața în acci
dentul de avion care 
a avut loc miercuri 
dimineața în apropie
rea aerodromului de 
la Tananarive — Ivato. 
Numărul victimelor 
provocate de acest ac

cident, menționează a- 
gențiile de presă, se 
ridică la peste 40 de 
oameni, din totalul de 
75 cîți se aflau la 
bord. Cei patru mem
bri ai echipajului au 
pierit, de asemenea, 
iar din 35 de' răniți 
mulți sint într-o stare 
disperată.

Tananarive
Miercuri seara, la 

Tananarive a avut loc 
o reuniune extraordi
nară a Consiliului de 
Miniștri, prezidată de 
președintele țării, Tsi- 
ranana, în cursul că
reia a fost decretat 
pe o perioadă de șase 
zile doliu național.

„fardrillt zburătoare" slut lămiîlle ale sateliților ?
Ipoteza, potrivit căreia „misteri

oasele farfurii zburătoare" ar fî 
rămășițele sateliților artificiali, ca
pătă din ce în ce mai mulți adepți. 
Miercuri, cercetătorii Serviciului 
francez de observare a sateliților 
au declarat că „este posibil ca 
„farfuriile zburătoare", semnalate 
în urmă cu două nopți pe cerul 
Franței, să reapară curînd".

Astronomul Paul Muller consi
deră că mai mulți sateliți sînt pe 
punctul de a intra în straturile 
dense ale atmosferei, dezintegra
rea acestora provocînd apariția a 
numeroase obiecte luminoase, da
torită incandescenței metalului ce 
arde în atmosferă.

• TRIPOLI Guvernul Libiei a 
aprobat propunerile prezentate de 
ministrul de externe Ahmed el 
Bishti. cu privire la începerea de 
tratative cu guvernele englez și 
american în scopul lichidării baze
lor lor militare de pe teritoriul li
bian.

Ca urmare, Comitetul anglo-’i- 
bian, creat în acest scop, se va 
reuni în localitatea Benghazi pen
tru începerea negocierilor privind 
desființarea bazelor britanice. De

asemenea, Comitetul americano-li- 
bîan, instituit în același scop, se va 
reuni la 10 august pentru a pune 
la punct detaliile lichidării baze
lor militare ale S.U.A. din locali
tatea libiana Wheelus.

• ROMA. O italiancă în vîrstă 
de 27 de ani, Maria Rita Colum- 
bu, a născut prematur, la începu
tul acestei săptămîni patru ge
meni : doi băieți și două fete. Noii

Arestări în Indonezia
France Presse rfnpnță că un nu

măr de militari și civili au fost a- 
restați sub acuzația de a fi pus la 
cale un complot împotriva guver
nului indonezian cu scopul de a 
favoriza reluarea puterii de către 
Sukarno. Arestările au foșt anun
țate de către procurorul general al 
Indoneziei, Sugiharto.

UN NOU FURT 
PE STRĂZILE LONDREI

După marele furt bancar, săvîr- 
șit la 1 mai a. c., joi. dimineața 
pe una din străzile Londrei s-a 
produs un nou atac. Șase oameni 
mascați au atacat un furgonet poș
tal, furînd 10 saci ce conțineau 
cecuri, mandate și bani lichizi, în- 
sumînd 45 000 de lire. Unul .din 
însoțitorii furgonetului a fost in
ternat la spital cu o fractură cra
niană. Făptașii nu au fost prinși.

Ziar din material plastic
ln portul francez Le Havre a 

apărut joi primul ziar din lume 
tipărit pe foi din material plas
tic. Editorii ziarului pretind că 
acest ziar nu se rupe și poate fi ci
tit cu ușurință în ploaie,

născuți cîntăresc respectiv: 1,060
kg, 910 grame, 900 grame și 880 
grame. Medicii declară că starea 
sănătății mamei este bună.
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