
(Biblioteca 0^'°' ț
i Regională \

1___ __ Btol-etaTî din toate lăiile, unlji-vCt

eagul roșu I
Anul XX

XXV Nr. 5 661

6
Sîmbătâ 

ianuarie 
1968

Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Ion fflieorghe Maurer

și Paul Niculescu-Mizif la Timișoara

4 pagc25 bani
Organ ai cGmiietu.'ui orășenesc Petroșani ai P.C.ft. și ai Sfatului popular orășenesc

Studierea documentelor Conferinței Naționale a P. C. R.

OBIECTIVUL PRINCIPAL
AL PROPAGANDEI DE PARTID

Conferința Națională a P.C.R.— 
eveniment de mare însemnătate 
în viața partidului și a tării — a 
elaborat ample măsuri pentru per
fectionarea întregii activități eco
nomice și sociale din țara noastră, 
înfăptuirea acestor măsuri, partici
parea activă și conștienta a mase
lor oamenilor muncii la traducerea 
în viață a holarîrilor adoptate pre
supune o activitate ideologică in
tensă pentru propagarea largă a 
conținutului și spiritului Conferin
ței Naționale a P.C.R. Acestui scop 
îi servesc măsurile întreprinse de 
organele și organizațiile de partid 
pentru studierea și cunoașterea a- 
profundată a Raportului prezentat 
Conferinței Naționale de către to
varășul Nicolae Ceaușescu precum 
Si a celorlalte documente adoptate.

In perioada ce a trecut de la Con
ferință, a fost organizată studie
rea și dezbaterea Raportului pre
zentat Conferinței de către aparatul 
de partid și al organizațiilor de 
masa, de către membrii comitetelor 
de partid și birourilor organizațiilor 
de baza cu prilejul instruirii orga
nelor noi alese; membrii Biroului 
Comitetului orășenesc de partid au 
prezentat expuneri în întreprinderi, 
la cluburi, cămine culturale; s-au 
organizat consultații cu care prilej 
s-au dat răspunsuri la problemele 
ridicate de participants in toate 
orașele Văii Jiului funcționează 
puncte de consultații; este în 
curs de definitivare revizuirea te
maticii cercurilor și cursurilor în- 
vățămîntului de partid, ale școlilor 
sA universității serale de partid pe 
țt,aza Raportului prezentat Confe
rinței Naționale. In cercurile și 
cursurile cu proiil economic, stu
dierea și dezbaterea documentelor

Conferinței se vor desfășura în tot 
cursul anului de îuvățămînt iar în 
celelalte cursuri și cercuri se vo 
organiza două-trei dezbateri pe ba
za temelor stabilite în funcție de 
profilul cursurilor.

La cluburi, casa de cultură, cămi
ne culturale vor avea loc în conti
nuare conferiri-:, simpozioane, în- 
tîlniri cu cadre de specialitate si 
alte manifestări adecvate.

Sarcina organizațiilor de partid 
constă în a asigura un conținut 
bogat desfășurării învățământului 
de partid, pregătirea temeinică a 
cursantilor pentru seminarii, de a 
uzita forme variate, interesante 
pentru popularizarea documentelor, 
alegînd in acest scop lectori bine 
pregătiți care să prezinte materia'

(Continuare in pag. a 3-a)

WifE...
Fără discuție, pe fiecare din

tre noi ne-ar contraria sau
chiar ne-ar enerva daca am so
licita cuiva ceva și am primi 
cu totul altceva. Dacă așa stau 
lucrurile, locuitorii cartierului 
Carpați, care-și fac cumpără
turile la magazinul alimentar 
din cartier trebuie să fi fost 
tare contrariați pentru că, 
printr-o a treia mînă au pri
mit cu totul altceva decît ceea 
ce doreau. Intîmplător ne a-

llam în magazin la ora cînd se 
făcea aprovizionarea. Discuția 
dintre responsabila magazinu
lui și distribuitorul ce însoțea 
furgoneta de aprovizionare 
ne-a atras atenția. „Am cerut 
brînză telemea de oaie, spu
nea responsabila. De ce ini-ați 
adus de vacă ?" ,,Unde scrie 
că ați cerut brînză de 
oaie ?" ,,Uite, aici în coman
dă Distribuitorul, impasibil, 
mestecă cîrnaț de casă. „Mer
ge și de vacă". Merge. Distri
buitorul nu știe nimic despre 
cererea de consum. Nu el vi
ne în contact cu cumpărătorul. 
La el „merge". Și mestecă mai 
departe cîrnaț de casă. Fără 
să vrei te gîndești la cumpă
rătorul care „vrea telemea de
oaie".

I. CIOCLEI

Vineri dimineața, tovarășul Ni 
coiae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con 
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și Paul Nicu-

iescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secreLar ai C.C. al P.C.R., 
au sosit la Timișoara, după vizita 
făcută în Iugoslavia Ia invitația 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
iugoslavia, Iosip Broz Tito.

La sosire, conducătorii de partid 
și de stai au fost intîmpinați de 
conducătorii organelor locale de 
partid și de stal.

TELEGRAMA
Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia vă 
adresez încă o dată vii mulțumiri pentru ospitalitatea dv. cordială.

Folosesc acest prilej pentru a transmite popoarelor iugoslave și 
dv. personal cele mai calde urări de noi succese în activitatea pentru 
înflorirea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Siat 
al Republicii Socialiste România

AVANCRONICĂ TEATRALĂ

0 nouă montare a „Nopții furtunoase" 
pe scena petroșăneanâ

Comedia lui 1. L. Caragiale 
„O noapte furtunoasă", în re
gia lui Al. Miclescu și sceno
grafia Elenei Zăbavă, va des
chide seria spectacolelor din 
a doua parte a actualei sta
giuni a Teatrului de stat „Va
lea Jiului".

Piesa a fost citită de auto: 
cu ocazia primei sale apariții 
la Junimea și s-a bucurat de 
succes, după cum reiese din 
însemnările lui lacob Negruzzi : 
„In anul 1879 țde fapt în 
1878) Maiorescu a venit cu 
șase alții deodată, între care 
I. L. Caragiale care atunci a 
făcut prima sa apariție în Ju
nimea și spre marea noastră 
petrecere ne-a citit asa de bi
ne piesa sa ,,O noapte furtu
noasă" că ne-am tăvălit cu 
rotii de rîs".

Premiera a avut loc la 18 
noiembrie 1879 pe scena Na
ționalului bucureștean. Succe
sul în fața publicului specta
tor fusese asigurat. Autorul a 
fost chemat îndelung la ram
pă. Au existat însă si frunr

care nu s-au descrețit, ba mai 
mult, s-au încruntat în căuta
rea unor cuvinte și expresii 
cît mai dure la adresa auto
rului care „atentase împotriva 
moralei". Campania dusă prin 
presa împotriva comediei a 
creat teren favorabil scoaterii 
ei din repertoriul Naționalului 
pînă în stagiunea 1883 1884. Și 
aceasta nu pentru faptul ca 
era lipsită de orice valoare 
literară cum susțineau unii cri
tici, nu pentru că i-ar fi fost 
proprii epitete ca „antipatrio
tică" și „imorală" ci pentru 
. aluziile politice ce cuprindea", 
cum foarte bine se sublinia 
într-o notă din ziarul Timpul.

împotriva piesei și a auto
rului ei au protestat prin fluie
rături și cu ajutorul condeiu
lui cei surprinși admirabil în 
toata goliciunea lor sufleteas
că, reprezentanți ai unei so
cietăți putrede.

Prof. M. MUNTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Clădirea zveltă, elegantă a 
poștei clin Petroșani.

SC U TI RE A ME Dl CA LĂ
clin buzunarul chiulangiului

La comitetul sindica
lului minei Aninoasa a 
sosit, cu o bucată de 
vreme in urmă, o scri
soare cu un conținut pu
țin obișnuit. Un simplu 
cetățean sesiza sindica
tul că salariatul Gogiman 
Slihai își ia deseori con
cediu medical și pleacă 
la S lăți oara, satul săli 
natal de lingă Hurezu, 
unde-și suilecă minecile 
și se apucă vîrtos de 
treburi in gospodăria 
proprie.

,,Faceți o verificare a 
ponta jului — se spune 
in scrisoare — și dacă 
îl căutați atunci cind el 
lipsește de la lucru pe 
motiv de boală, îl veți 
găsi cu siguranță mun
cind la el acasă'1.

Un delegat al comite
tului sindicatului a in
trat pe firul scrisorii și

cele sesizate s-au ade
verit. Intr-un iei sau al
tul, acest om obținea in 
fiecare lună un anumit 
număr de zile scutire 
medicală. Aceste zile, in 
care era plătii din fon
durile de asigurări so
ciale, el le consacra pro-

monslrează însă un fapt 
care dă de gîndit. Acest 
om își procura în fieca
re lună scutire medicală 
pentru citeva zile. Dar 
după ce a fost găsit tră
gind din greu la coasă 
cu scutire medicală în 
buzunar, el n-a mai lip-

Pornind de la o scrisoare
pășirii gospodăriei pro
prii.

Era intr-adevăr bolnav 
sau nu ? Poate ii pusă 
la îndoială autoritatea 
și corectitudinea medi
cului ? Un răspuns ca
tegoric la aceste între
bări i-ar fi putut da nu
mai o expertiză medicală 
făcută la momentul o- 
portun. Evoluția ulterioa
ră a evenimentelor de

șii nici o zi de la lucru 
pe motiv de boală. $i 
de atunci a trecut des
tul timp. Dacă într-ade- 
văr a fost bolnav, l-a 
vindecat simpla vizită a 
delegatului sindicatului 
și măsurile luate ul
terior ?

Faptele arată cu cer
titudine că în rîndul u- 
nor elemente înapoiate, 
iresponsabile, cu terrain-

te vădite de ehiul se în
registrează încercări re
petate de a obține scu
tiri medicale cu plata 
concediului de boală ia
ră motiv întemeiat. Va
gonetarul Breazu Con
stantin din sectorul 1 al 
minei Aninoasa a depus 
în luna aprilie a anului 
trecut o cerere prin ca
re a solicitat citeva zile 
concediu de odihnă a- 
vînd de rezolvat o ches
tiune personală. Intrucîl 
nu a primit un răspuns 
imediat, cetățeanul in 
cauză a trecui și pe ia 
dispensar unde a recla
mat dureri iar medicul 
Bob Ovidiu i-a acordat 
4 zile scutire de boală 
cu diagnosticul lombo- 
sciatică. Intre timp con
ducerea sectorului 1 a 
aprobat cererea lăsată 
de Breazu privind con
cediul de odihnă și l-a 
pontat ca atare. Dar ia

I. B.

(Goat. în pag. a 3-a)

CLUBUL PETRILA

Astăzi, începînd de la orele 17, 
la clubul din Petrila este programat 
un interesant simpozion cu tema : 
Familia și societatea.

CLUBUL PAROȘENI

In aceeași zi, la ora 18,30, la bi
blioteca clubului energeticienilor 
din Paroșeni va avea loc o seară 
literară despre biografia și opera 
iui Ion Heliade Rădulescu.

CASA DE CULTURA

Duminică dimineața,, de la ora 
10, sala de lectură a bibliotecii Ca
sei de cultură va găzdui o dimi
neață literară pentru tineri și șco
lari. Tema : Iarna în poezie

PE PIRTIILE DE SCHI 'ijmoiWii , h i> i ii —nun mi iii ii .

in zilele de 6 și 7 Ianuarie, pe 
pîrliile de la Straja Lupeni are loc 
faza orășenească a concursului de 
schi dotat cu „Cupa Unirii". Și-au 
anunțat participarea echipele : E- 
nergia Paroșeni, Minerul Lupeni 
Spartac șl Voința Petroșani.



STEAGUL ROȘ

S P
a maselor

ORT
Moi forme <Ie cuprindere 

în întreceri sportive

Patinoar în cartieru
Livezeni 4

Pirtiile de pe dealurile din îm
prejurimile Institutului de mine 
sînt asaltate aproape zilnic de 
schiorii de la Școala sportivă Pe
troșani. In clișeu : Unul din micii 
schiori în plin eiort.

După cum se șiie, incepînd cu 
acest an, spartachiadele de iarnă 
și de vară nu se mai organizează. 
Aceste competiții de masă sînt în
locuite cu întreceri dotate cu cupe 
pe profesii, cu acțiuni turistice, 
concursuri cultural-sportive și cam
pionate ale asociațiilor sportive.

Sezonul în care ne aflăm este fa
vorabil desfășurării campionatelor 
asociațiilor la probe specifice de 
iarnă, sporturilor in săli pre
cum și a turismului. Finind cont 
de faptul că în majoritatea locali
tăților din Valea Jiului există po
picarii si cluburi, consiliile asocia
țiilor sportive pot organiza între
ceri de popice, șah și tenis de ma
să cu participarea oamenilor mun-

cii de
lungă de desfășurare a întrecerilor, 
la fiecare
atragerea 
ai muncii
tii.

Deși la
Aninoasa,
etc. se în

diferite profesii. Perioada

ramură sportivă, permite 
maselor largi
la întrecerile

de oameni 
pe asocia-

localitățile
Lonea

întreceri de patinaj și săniuțe

45 de

ni300
Szabo

Duminică, pe patinoarul „Tinere
tului" de la Școala generală nr. 3 
din Lupeni a avut loc primul con
curs de patinaj interclase. Pe ghea
ta excelentă s-au întrecut 
elevi ai școlii respective.

Iată pe primii clasați : 
iele: 1. Kovacs Elvira; 2.
Aurora. 500 m băieți: 1. Zeleneak 
Gheorghe; 2. 1
Pavlovici Eugen, 
drag Angliei și 
Rezi Dominic; 3.
Hi: 1. Munteanu
Costică; 
m : 1. 
Danuț.

Pe dealul Brăii a avut loc pri
mul concurs școlar de săniuțe din 
acest an organizat tot de Școala 
generală nr. 3 din Lupeni. Zeci de 
elevi au luat startul la concurs. 
Redăm mai jos în ordine pe primii 
trei clasați : Fete — două persoa
ne : 1. Sandor Ileana si Nicula

Petrișor Ștefan; 3. 
400 m : 1. Mio-
Nan Gabriel; 2.
Bido Iacob. 300 

Oliviu; 2, Flutur 
3. Ursulescu Costel. 200 

Drăghici Dănuț; 2. Poenar

Angelica; 2. Lauran Mariana și Da
niela (surori gemene); 3. Creț Tanța 
și Varadi Mariana. țlăieți — două 
persoane-. I. * Berar Viorel si Mo
toc Dumitru; 2, Crețescu Constan
tin și Petrisor ștefan; !. Cseff Nor
bert și Ciurte' Fabian. Individual : 
băieți, grupa a ll-a; 1. -Ciobanu 
Liviu; 2. Bido losif; 3. Tarniță Con 
stantin.

La grupa l-a s-au clasat in or
dine: 1. Fulop Stelian; 2. Seraco- 
van lancu — ambii de la Școala ge
nerală nr. 3. Locul al Ill-lea a fost 
ocupat de Țelină Ioan de la Școala 
generală nr. 1 Lupeni.

Cîștigătorilor li s-au înmînat di
plome.

In curînd, pe patinoarul școlii 
se va organiza un concurs la care 
vor putea participa toți patinatorii 
de la vîrsta de 4 ani pînă la 18 
ani, din orașul Lupeni. Concursul 
va fi dotat cu numeroase premii.

Concurs de popularizare
Din inițiativa A.S. Energia Paro- 

șeni, a comitetului < 
a conducerii I.E.C.P., 
mineata, în cartierul 
Paroșeni, la cota 600 
șurat primul concurs 
zare, la schi. Au participat 
30 de concurenți de la asociațiile 
sportive Energia Paroșeni și Mine
rul Lupeni.

Rezultatele : La 15 000 m seniori, pe 
primele trei locuri s-au 
ordine: Magheru loan, 
și Imling Iacob — toți 
gia Paroșeni. Proba 
10 000 m, juniori mari, 
tigată de Torok Bela urmat de Ma
tei Ladislau, ambii de la Energia, 
și Beranek Marcel, de la Minerul. 
Junioarele mari, la proba de

sindicatului și 
, duminică di- 
1 Sohodol — 
i m, s-a desfă- 

de populari- 
pesțe

clasat în 
Torok Iosif 
de la Ener- 

următoarc 
a fost cîș-

5 000 m, uti a\ui cere mai nune re
prezentante în Imling Maria, Re- 
csak Margareta. Beranek Maraareta 
— toate de la Energia. La proba de 
5 000 m juniori mici, cei mai buni 
schiori s-au dovedit a fi Popovici 
Constantin — Energia Paroșeni, Mir
cea Vaier — Minerul și Țela Bela — 
Energia. Nici micile junioare, la 
proba de 3 000 m, nu s-au lăsat mai 
prejos. Dimpotrivă. Schichl iulia- 
na, Medrea Florica, ambele de la 
Energia, și Wiltt Ildico, Savu Voi- 
chița și Oprișa Maria, toate de la 
Minerul, au dovedit că și la acest 
sport fetele pot rivaliza cu băieții.

După terminarea concursului, cîș- 
tigătorjlor li s-au înmînat premii 
ronstînd în diplome și obiecte de 
artizanat.

din
Petrila, 
zeci de tineri 

și vîrstnici la șah și tenis, aceste
întreceri au lin caracter neorgani
zat, așa că nu se cunoaște cine es
te cel mai bun jucător de șah, de te
nis do masă sau popice. Prin orga
nizarea campionatului asociației, 
cu participarea a cît mai multi ti
neri și oameni ai muncii, asociațiile 
sportive vor 
noască în 
mai bun 
prindere, 
ramurile : 
masă, 
naj și
dovedesc a fi cei mal buni, să li se 
acorde titlul de campion al asocia-

avea prilejul să cu- 
mod precis care este cel 
sportiv din uzina, 
instituție sau 
șah, popice,

orientale turistici.
trîntă. Sportivilor

între- 
șanlier la 
tenis de 
schi, pali

car© se

INSTANTANEU
Lovit de crosele jucătorilor, pu

cul aleargă pe luciul gbeții. Dispu
ta este aprigă. Două echipe de ho
chei, formale în ex< lusivitate din 
tineri, luptă cu ardoare pentru vic
torie. Atacurile se succed cu repe
ziciune 
atacant 
dreaptă 
lovitură

|Ol.

tarului, ca cel din clișeu, și pu- 
semenea faze

de la o poartă la alta, 
scapă de apărători și se 
vertiginos spre'poartă, 
de crosă și gol. Dar nu, 
Un plonjon spectaculos

Un 
în-
O 

nu
al

competiții să se 
consiliile asocia- 
trebui să ceară 
sindicatelor. Un

Din inițiativa profesorului de e- 
ducție fizică, Tolu Dan Mircea, .1/ 
Școala generală nr. 5 din Petroșan 
a fost amenajat un frumos patinoar. 
Acesta s-a realizat prin munca pa
triotică efectuata de profesorii și e- 
levii școlii. Evidențiem pentru mun
ca depusă pe profesorii Tolu Dan, 
Ferenczi Mihai si elevii claselor a 
V-a D, a Vil-a A și B și a VIII-a.

Patinoarul și-a deschis porțile în 
ziua de 27 ianuarie. Sute de iubitori 
ai sportului pe gheață, tineri 
nere 
noul

>i ti- 
și-au făcut deja prezența pe 
patinoar.

★

unde se organizează 
fie bine amenajate, 
într-un loc vizibil 

desfășurare a compe-

ției pe anul în curs, să fie popu
larizați prin gazetele de perete, sta
ții de radioficare și presă.

Pentru ca aceste 
bucure de succes, 
fiilor sportive vor 
sprijin comitetelor
membru al comitetului sindicatului 
împreună cu instructorul voluntar al 
ramurei respective, să răspundă de 
buna organizare a întrecerilor. Ba
zele sportive 
întrecerile să 
să fie expus 
programul de 
tițiilor.

Acordînd toată grija acestor cam
pionate, vom contribui la călirea 
organismului oamenilor muncii, la 
petrecerea utilă și plăcută a timpu
lui liber pe terenurile și în sălile 
de sport sau în mijlocul naturii.

S. BÂLO1
activist C.O.E.F.S.

Petroșani

PE GHEATĂ
fost numeroase în meciul dintre 
chipele preparatorilor si elevilor 
din Lupeni.

Pozitiv este faptul că pe» patinoa
rul Asociației sportive 
rul din Lupeni se 
vent întreceri de 
se vor ,,molipsi" 
bun și asociațiile 
lolalte localități

e-

Preparato- 
organizează frec- 
hochei. Pe cînd 
de acest obicei 

sportive din ce- 
ale Văii Jiului ?

Iubitorii hocheiului ar dori ca „mo- 
lipsirea" să aibă loc cît mai repede.

P. B.

POPICE

La începerea returului

Educația fizică este ac
tivitatea fiziologică a 
organismului omenesc 
condusă prin metode pe
dagogice, urmărind în
treținerea sănătății și 
creșterea potențialului 
biologie in vederea spo
ririi randamentului so
cial. Ea este în strînsă 
legătură cu educația in
telectuală, morală și e- 
tică. Sub influența exer- 
cițiilor fizice, organismul 
omenesc și capacitățile 
sale funcționale se 
voltă armonios.

La vîrsta școlară, 
au loc transformări 
din punct de
functional cît și psihic, 
practicarea educației fi
zice are o importanță 
excepțională. Lecția de 
educație fizică nu se re
zumă la formarea ursei 
tinute corecte, ea are 
drept scop să recreeze, 
să redea elevilor, după 
îndelungi ore 
centrare, 
nerești, 
care se

doar cu ajutorul exerci
țiului fizic.

După o recreere de o 
oră prin 
elevul e 
din nou 
lele, cu
problemele. Această ma
terie, care cîștigă tot

educație fizică, 
gata să înceapă 
lupta cu calcu- 
experiențele și

de/

cînd 
atil 

vedere

o altă veste bună. In zilele ur
mătoare se intenționează ca pati
noarul deschis să fie iluminat și do
tat cu difuzoare spre a ii pus și 
seara la dispoziția locuitorilor car
tierului ce doresc sa practice pati
najul.

B X

GALA AMICALA
Sîmbată, sala de sport a Asocia

ției sportive Jiul Petrila a găzduit 
prima reuniune pugilistică din acest 
an în Valea Jiului. întrecerile s-au 
desfășurat între echipele reprezen
tative ale minerilor petrileni și lu- 
poneni. Inițial întîlnirea trebuia să 
aibă caracter oficial, în cadrul ^Cu- - 
pei Văii Jiului" la juniori —1 com
petiție inițiată de C.O.E.F.S, si 'C.L. 
al sindicatelor. Din cauză că Mine
rul Lupeni nu a prezentat decît doi 
juniori, gala a luat un caracter ami
cal, dar totuși util acum în preajma 
începerii activității competitionale. 
Cei peste 100 de spectatori prezenți 
au aplaudat unele meciuri specta
culoase.

Rezultatele : Ven C., Jiul a cîș- 
tigat prin abandon în fața lui Curta 
L. de la Minerul Lupeni; Moldovan 
A., Minerul b.p. pe Negri M., 
Cotigă 
I., Jiul; 
Dan C., 
cîștigat 
Husar I, 
meci nul 
Inczefi T., 
don în țața lui Brezoianu D., Mine
rul, Morar 
cu Rovai G„ Jiul; 
nerul,

Jiul;
S., Minerul b.p. pe luhasz, 
Onisie P., Minerul b.p. p 
Jiul; Szekei D., Minerul a 

în fața lui 
V . Minerul

M.. Jiul ; 
prin aban-

prin abandon
Jiul ; Santa

1 cu Petnișeu
Jiul cîștigă

P.f Minerul, meci nul
Prunca P., Mi- 

meci nul cu Sania N., Jiul.

Aurel SLABil

toate științele biologice.
Practicarea pe baze 

.științifice a educației fi
zice contribuie la întă- 
lirea sănătății, mărește 
potențialul fizic și inte
lectual, împlinește trans
formarea aptitudinilor în 
deprinderi. Ea ne asigu-

a

ROLUL SOCIAL, MORAL
Șl INTELECTUAL

A început returul campionatului 
Reamintim pe primii

orășenesc ue popice.
zece clasați la individual în urma în-

trecerilor din tur.

J. Micloș L. — Minerul Vulcan 3 980 p.d.
2. Bloc 1C. — Minerul Vulcan 3 978 p.d.
3. Cosma șt. — Minerul Vulcan 3 964 p.d.
4. Sulem B. — Minerul Vulcan 3 871 p.d.
5. Bolog 1. — Minerul Vulcan 3 225 p.d.
6. Costin AL — Jiul Petrila 3 008 p.d.
7. Panta I. — Utilajul 2 961 p.d.
8. Datcu 1. — Viscoza Lupeni 2 865 p.d.
9. Neamtu F. — Utilajul 2 839 p.d.

10. Kalman A. — Jiul Petrila 2 771 p.d.

do con
acele trăiri ti- 

acel entuziasm 
poale realiza

AL EDUCAȚIEI FIZICE

nostru este deficitară în 
toate acestea. In afara 
de două săli în Petro
șani, restul școlilor își 
desfășoară activitatea în 
săli improvizate.

La buna organizare a 
procesului dc învățămînt, 
a predării educației fi
zice, 
sori de specialitate, 
rol important 
să-1 
la cabinetul școlar dar... 
cabinete medicale școla
re pentru grupuri 
școli nu există.

Ca educația 
nu mai 
sfîrșitul 
catalog, 
ceaslă 
t iei

în afară de prefe- 
un 

ar trebui 
aibă și medicul de

de

mai multi adepli, nu este 
pe deplin înțeleasă de 
către unii părinți, elevi 
și chiar profesori. Toți 
aceștia nu văd decîl 
perspectivele apropiate, 
mi privesc dincolo do 
zidurile școlii, în viată, 
nu se gîndesc la legătu
rile educației fizice cu

ră o bază solidă pentru 
o activitate mai bună, 
le venind astfel un pu
ternic factor social.

Pentru realizarea aces
tor factori sînt necesare 
materiale sportive, locuri 
de desfășurare a educa
ției fizice, 
invățămînt

Rețeaua d> 
din orașul

fizică 
apară înscrisă 

rubricilor < 
trebuie 

latură 
multilaterale să fie 

înțeleasă de fiecare pă
rinte, profesor 
așa cum 
ca mijloc 
din toate 
vedere.

î la 
din 

ca a- 
a cduca-

și elev 
este ea, adică 
de dezvoltare 
punctele de

GHEORGHE POP 
profesor 

de educație fizică 
Liceul Petroșani

I

I
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tOÎIDIINt siua mtnn

anticipație pentru tina-

Puhlicitate.

24 DE

producției, 
a maselor

ai sporirii 
prelucrare

Vreme închisă, 
sori temporare*, 
rului în creștere

Vor cădea nin-
Teinperalura ae- 

ușoară.

emisiune de 
universului — mîine". 
lui Așchiuță.

Bulîciov și alții" de Maxim
PENTRU URMĂTOARELE

ORE :

«S"

Matematica

un pro-

cele mai corn-

(Urmare din pag. 1)

dificultatea probe- 
(și cea mai sigură) 

li

matematice. Care

oarecare 
lumii și

elevi „carențele 
prea tîrziu, ci la 
profesorul de ma
să fie în primul 

de
de no-

constată

Dureri 
interminabile

Vînzătoarea Mihaly lldiko 
la magazinul de textile din 
ricani obișnuiește să plece 
timpul serviciului la farma
cie (1). O doare vreo măsea 
sau capul ? Nicidecum. Aici se 
încălzește la sobă sau lăilăsu- 
iește cu prietenele ei. In acest 
timp cumpărătorii așteaptă. 5, 
10, 75 minute; că-s răbdători 
uricănenii. Ducă vreunul are 
curajul s-o întrebe unde q 
fost. dumneaei găsește ime
diat motiv: „Am fost la far
macie ca să-mi cumpăr un an
tinevralgic...". Și „motivuU a- 
cesta este invocat mereu căci 
\ înzătoarea are dureri inter
minabile. De aceea ar trebui 
ca O.C.L. produse industriale 
din Petroșani să-i dea o rețetă 
care sâ-i ofere posibilitatea 
de a-și procura antinevralgice 
în timpul liber.

Ședință 
în frizerie

22 ianuarie 1968. In fața fri
zeriei nr. 7 din Vulcan se a- 
âunaseră mulți oameni. Unii 
citeau anunțul de pe ușă („În
chis pentru ședință") și ple
cau, alții mai zăboveau o cli
pă cu ghidul că doar, doar s-o 
termina ședința. Dar nu s-a 
terminat pînă la ora 75 (înce
puse la ora 12). In acest mod 
frizerii au „ciupit" două 

program, lăsîndu-i 
clivjti să aștepte afară. Ce 
fi discutat în ședință ? 
cumva și despre respectarea 
programului de lucru ?

Un mănunchi 
din sera 
frumosului

de 
am 
ci-

re autorii lucrărilor expuse a- 
dorm cu „Fât-Frumos" și „Pun
guța cu doi bani“ sub pernă. 
Acest dialog „intim" cu lumea 
dintre scoarțele cărților nu i-a 
împiedicat însă pe micii iubi
tori de frumos să imortalizeze 
în culori la iei de vii și fru
musețile peisajului nostru mon
tan, în toate anotimpurile.

Departe de orice intenție 
a face o scară a valorilor, 
reținut ci leva nume pentru
titori : Nagy Csaba, Olaru 
Gheorghe, Filip Mircea, Ben- 
dea Iosif, Șerban Florin, Lo- 
liainer Henrietta, Tontea Flo
rinda de la școlile generale 
din Petroșani, Moacă Nicolae 
și Popa Silviu de la Școala 
generală nr. 1 din Pelrila, Dan 
Rozalia, Școala generală din 
Aninoasa, Polak Ema și Lupu 
Adrian, Școala generală nr. 2 
din Lupeni, Farcas Viorica 
din Uricani.

Am rezervat ultima frază 
pentru evidențierea acelora a 
căror nume nu figurează pe 
nici una din lucrările expuse 
Ia această expoziție, dar ve
ghează cu simt de răspundere 
ca mîinile micilor creatori să 
apuce cît mai cu curaj penelul

19,00
19,30
19,50
20,00

Mărfi 30 ianuarie
Curs de limba francezii.
Sumarul zilei.
In direct... Factorii potențiali
Transmisiune de la Uzina do 
plastice — București.
„Secolul XXI"
retul școlar : „Imaginea 
Pentru copii. Biblioteca 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
Aventurile Iui Tarzan. 
Seară de teatru : „Egor 
Gorki. Traducere de Emma Beniuc. Interpretează colec
tivul Teatrului Național din Craiova. In pauze: Poezia 
iernii — emisiune de versuri lirica universală.
Poșta televiziunii.
Telejurnalul de noapte.

In cursul zilei 
de ieri, vremea 
a fost umeda, cu 
cerul acoperit. 
Au căzut preci
pitații abundente 
sub formă de 
ninsoare. Tempe
raturile minime 
au fost de niinus 
4 grade la Potroșpni și 
grade la Paring. Zăpada 
prezent grosimea de 31 cm (Petro
șani) și 118 cm (Paring).

PROGRAM 
DE RADIO

Miercuri 31 ianuarie

6,00 -8,25 Mu
tt,25 Moment

Se știe că matematica ușurează 
punerea in lumină a esenței feno
menelor, permite o mai bună sis
tematizare și sintetizare a cunoș
tințelor, oferă mijloacele cele mai 
adecvate de analiză și de rezolva
re a problemelor tehnice. îmbo
gățirea conținutului disciplinelor 
de cultură tehnică și al celor de 
specialitate cu elemente noi, de 
mare actualitate, necesită cunoș
tințe de matematică lot mai boga
te, mai variate, mai profunde.

Dacă ne-am rezuma chiar și nu
mai la această succintă expunere 
de motive, tot ar rezulta necesi
tatea stringentă a însușirii temei
nice a matematicii de către oricine 
abordează într-o măsură 
cunoașterea științifică a 
a societății.

Intr-adevăr, asistăm la 
ces subtil și continuu de matemati
zare a științei, în cele mai impor
tante compartimente ale ei.

Unul din aceste compartimente 
este tehnica. Nu există ramură a 
tehnicii în care matematica să nu 
constituie osatura tuturor noțiu
nilor teoretice și practice, de la 
cele mai simple la 
plexe.

Aceste deziderate 
de multe ori ele

se cunosc, dar 
scapă atenției 

tocmai acelora care sînt mai 
teresați: elevi și profesori.

La concursurile de admitere 
Institutul de mine Petroșani

in-

ia
se

mulți absolvenți 
liceu, dintre care unii cu medii 
marii la matematică, nu reușesc 
la admitere sau rămîn restanțieri 
în primul an de facultate tocmai 
la disciplinele 
sînt cauzele ?

Prima ar fi 
lor, iar a doua 
deficiența pregătirii elevilor în 
ceu. In majoritatea lucrărilor slabe 
ale candldaților la admitere în 
I.M.P. se constată, nu atît lipsa de 
abilitate artificioasă, nu absența 
unei tehnici pretențioase, ci gre
șeli elementare. Aceste greșeli sînt 
o urmare a deficiențelor legale de 
neînțelegerea materialului mate
matic uzual, a pregătirii superfi
ciale a elevilor. De menționat că 
pregătire superficială este și aceea 
în care se afișează „cunoașterea" 
mecanică a teoriilor matematice, 
elevul fiind lipsit însă de o gin- 
dire matematică proprie. Acest fapt 
scoate la iveală prezenta unor 
profesori insuficient de exigenți 
față de pregătirea lor pentru lec
ții, față de cunoștințele pe care 
le predau și le pretind elevi
lor. Profesorul de 
trebuit* nu numai să-i 
elevi teoreme, dar el 
învețe pe elevi cînd, 
ce se folosește cutare 
nu alta, să-i pregătească să gin-

matematică 
învețe pe 

trebuie să-i 
cum și de 
teoremă și

PRIMIREA ÎN PARTID

dească matematic, independent. 
Profesorul, cu talentul său, trebuie 
să descopere la 
matematice4* nu 
timp. Iată de ce 
tematică trebuie 
rînd un bun pedagog, dublat 
omul — cetățean, conștient 
bila sa misiune.

Evident, în aceasta muncă pro
fesorul trebuie ajutat nu numai de 
părinții elevilor, ci de toți facto
rii care răspund de instruirea și edu
cația elevilor. Trebuie folosite toate 
mijloacele, de la jocuri distractive 
pînă la concursuri și olimpiade. 
Dar pînă la concursuri și 
de elevul are un drum 
multe ori greu, un drum 
abrupt, la capătul căruia 
poate ajunge decît cu 
cercetătorului și curajul 
rului. Ce are de făcut 
Exerciții și probleme 1 O 
mii de exerciții și to» 
bleme.

Algebra, analiza matematică, tri- 
gonometria și geometria trebuie să 
facă obiectul unui studiu indivi
dual intens, permanent și continuu.

Sîntem datori să le arătăm și să-i 
convingem pe elevi că matematica 
este una din forțele de șoc ale re
voluției tehnico-stiintifice actuale, 
să le arătăm — încă din primele 
clase — că matematica este sche
letul pe care se clădesc toate știin
țele reale, este osatura tuturor 
științelor tehnice

Ing. Anion S AIM AC
Lector I.M.P.

olimpia- 
lung, de 
aproape 
nu se 

pasiunea 
cutezăto- 

elevul ? 
sulă de

atitea pro-

PROGRAMUL I : 
zică și actualități; 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Matineu literar ;
10,00 Muzica ușoară; 10,10 Curs 
de limba franceză ; 10,45 Cîntece
și prelucrări de Gheorghe Dumi
trescu; 11,00 Buletin de știri; 11,03 
Cronica economică; 11,15 Recital 
de operă Petre Ștefănescu-Goangă ;
11.30 Din repertoriul soliștilor Că
lin Marian și Marina Andrei; 11,45 
Sfatul medicului : Prevenirea in
toxicațiilor cu medicamente; 12,00 
Melodii populare; 12,15 Buletin de 
știri; 12,55 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat;
13.30 Memoria pămîntului româ
nesc; 13,50 Parada soliștilor și a 
orchestrelor de muzică ușoară;
14.15 De ce? De unde? De cînd?;
14.30 Radio-publicitate; 14,50 Cîntă 
Charles Aznavour; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Muzică populară; 15,15 
Meridiane; 15,45 Cîntece de Came
lia Dăscălescu ; 16,00 RadiojurnaL 
Sport; 16,15 Formații corale lau
reate la cel de-al VlII-lea Concurs 
republican; 16,35 Muzică din opere;
17.15 Antena tineretului; 17,35 U- 
verturi de Beethoven; 16,00 Buletin 
de știri; 18,05 Cronica economică;
18.15 Caleidoscop muzical; 18/30 
Radiosimpozion; 19,00 Radiogazeta 
de seară ; 19,30 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 20,00 Buletin de 
știri; 20,05 Radiomagazin sportiv; 
20,17 Melodii românești; 20,40 Mari 
cupluri ale iubirii; 21,00 Metronom; 
'68; 22,00 Radiojurnal. Sport; 22,20 
Un nume drag, o melodie; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Muzică de 
dans ; 24,00 Buletin de știri ; 0(05— 
5,00 Estrada nocturnă.

FIL E
Miercuri 31 ianuar te

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Re
întoarcerea lui Surcouff; Republica : 
Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic; PETRILA : Sărmanii flăcăi; 
LONEA — Minerul: Montparnasse 
19; VULCAN : Primul an de căs
nicie; PAROȘENI : Succes Charlie; 
LUPENI — Cultural: Agonie și ex
taz; Muncitoresc : Acuzatul nu s-a 
prezentat; BĂRBÂTENI : Neamul 
Șoimăreștilor; LIRICA NI : Pinguinul.

(Urmare din pag. 1)

de
orga-
A și

îmbi-

de
la

care în decurs de un an n-au pri
mit nici măcar un membru de par
tid. Cert este că nici comitetul de 
partid al minei n-a îndrumat sufi
cient această muncă deosebit 
importantă mai ales în cadrul 
nizațiilor de bază VI C, VIII 
a altora.

Primirea în partid trebuie
nată cu o muncă temeinică de e- 
ducare partinică a tuturor comu
niștilor. In raportul prezentat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român este reliefat fap
tul că „fiecare organizație de par
tid, toți comuniștii, Ia locul lor de 
muncă, trebuie să dea dovadă de 
inițiativă și perseverență, să-și spo
rească capacitatea de a mobiliza și 
organiza eforturile maselor Ia tra
ducerea în viață a politicii partidu
lui". Pentru aceasta o necesară în

AUTOMATIZAREA
/Urmare din pag. 1)

cadrul sectorului își vor des- 
activitatea cele două atelie- 
automatizări — electric și 
— a căror conducere propun 
încredințată cîte unui mais-

principal șef de atelier, iar

cu toate că pentru 
celor două ateliere 
schemă de organi- 
printr-o folosire ra

în
fă șura
re de 
termic 
să fie 
tru
atelierele să fie organizate pe gru
pe de specialități ; coordonarea ac
tivității revenind, și în acest caz, 
unui maistru sau unui tehnician.

Inginerii din cadrul sectorului, cu 
specialitate în automatizări, vor 
urmări numai acele probleme din 
viața atelierelor care cer pregăti
re superioară.

In acest mod, 
viitor sarcinile 
vor spori, noua 
zare permite ca
tionaiă a forței de muncă să fie re
duse opt posturi, față de cele nor
mate, din care trei de inginer. La 
nivel de șector, reducerea va fi și 
mai mare.

Gîndindu-ne la marile îndatoriri 
ce ne stau în față, colectivul servi
ciului de automatizări este hotărît 
să-și sporească eforturile pentru a 
da \iată hotărîrilor adoptate de 
Conferința Naționala a partidului.

primul rînd studierea organizată și 
aprofundată de Către fiecare mem
bru de partid a dccunîentelor Con
ferinței Naționale/ a Partidului Co
munist Român.

La E. M. Vulcan s-a acordat a- 
tenție încadrării membrilor de par
tid în forme de învățămînt adecva
te, ținîndu-se seama de specificul 
locului de muncă, profesia ș* do
rința fiecăruia. Au fost recrutați și 
propagandiști cu nivel politic, ideo
logic, cultural și profesional ridi
cat. Anul acesta a luat ființă și o 
școală uzinală la care sînt înscriși 
90 de tovarăși. Participarea propa
gandiștilor la instruire, a cursanților 
la învațămînt lasă însă do dorit. Pro
pagandiștii Dăbulean Ioan și Stan- 
ciu Vasile au lipsit fără justificare 
de la pregătire. Au fost cazuri cînd 
din cei 90 de cursanți ai școlii uzi
nale n-au fost prezenți nici măcar 
30. Slabă prezență au cursanții re
crutați din organizațiile de bază ale 
sectorului electromecanic. Se pune 
întrebarea : cum s-au ocupat birou
rile organizațiilor de bază respec
tive de mobilizarea cursanților la 
învățămînt ? Cît despre controlul 
asupra pregătirii lor, despre trage
rea la răspundere a celor ce absen
tează de la învățămînt se conside
ră, eronat, că mai este încă timp,

Pentru a-și putea aduce aportul 
la traducerea .în viață ,a politicii e- 
conomice a partidului, fiecare mem
bru de partid este dator să studie
ze în mod temeinic și organizat do
cumentele Conferinței Naționale. De 
aici și necesitatea imperioasă ca 
primirea în partid să fie în mod 
organic îmbinată cu o muncă temei
nică de educare partinică, cu atra
gerea fiecărui comunist, pe bază 
de sarcini concrete, la rezolvarea 
multiplelor sarcini ce stau în fața 
organizațiilor de partid.

Hunedoara. Deva
Angajează tineri în vîrstă de 15—18 ani, absolvenți ai

școlilor generale de 8 ani, pentru calificarea lor prin ucenicie

Ia locul de muncă în următoarele meserii : zidari, dulgheri,

zugravi, parchetari și tîmplari-constrnctori.

Solicitanții se pol prezenta la următoarele șantiere ale

trustului : Deva, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Cugir, Alba Iuiia,

Brad, Orășlie, Ilia, Hațeg.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul or

ganizarea muncii al trustului — Deva, str. Dr. Petru Groza

nr. 24, telefon 26-34 și Ia serviciile organizării muncii de pe

șantierele sus menționate.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERA
PETROȘANI

Execută centricubări pompe de in 
jeefie pentru tractoare.

Comenzile vor fi adresate între 
prinderii în str. 6 Martie nr. 36.
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Neul buget prevede cheltuieli 
sperife pentru scopuri militare

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a prezentat 
noul buget federal pentru exerci
țiul fiscal 1 iulie 1968 — 1 iulie 
1969, care prevede la capitolul chel
tuieli 186,1 miliarde dolari, iar la 
capitolul venituri — 175,6 miliarde 
dolari. El l-a caracterizat ca „un 
buget de dificile opțiuni pe care 
nu le putem evita". A face față 
problemelor ,,acestei perioade cri
tice din istoria noastră, a adăugat 
Johnson, va. necesita sacrificii din 
partea poporului american".

Pentru scopuri militare, bugetul 
prevede 79,8 miliarde dolari, dintre 
care 26,3 miliarde alocate numai 
pentru continuarea războiului din 
Vietnam. Această sumă reprezintă 
44 la sută din întregul buget fe
deral. Observatorii remarcă faptul 
că bugetul militar actual este cel 
mai mare pe care l-au avut Statele 
Unite ale Americii de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial.

CAMBODGIA

Adunarea Națională a votat 
un nou guvern

PNOM PENEI 29 (Agerpres). — 
Noul guvern al Cambodgiei, pre
zidat de premierul Penn Nouth, a 
primit luni votul de învestitură din 
partea Adunării Naționale, relatea
ză corespondentul din Pnom Penh 
al agenției France Presse. Prințul 
Norodom Sianuk, șeful stalului 
cambodgian, a anunțat la 27 ianua
rie că din dorința de a se reveni 
la prevederile Constituției, renun
ță la președinția Consiliului de Mi 
niștri, funcție pe care a îndepli
nit-o din aprilie 1967. Penn Nouth 
□ declarat în fața Adunării Națio-

STARE
DE URGENȚA 
ÎN BRAZILIA

RIO DE JANEIRO 29 (Ager
pres). — Guvernul brazilian a 
ordonat punerea in „stare de 
urgență" a forțelor militare 
din statele Rio de Janeiro și 
Rio Grande do Sul, in cadrul | 
unei acțiuni care, după pâre- | 
rea observatorilor, marchează 
apariția unor grave disensiuni 
in cadrul echipei guvernamen
tale și o „încercare de forță" 
cu opoziția. Potrivit relatări
lor agenției France Presse, în 
ciuda dezmințirilor oficiale ca- 
re au calificat aceste măsuri 
drept „exerciții obișnuite", 
surse politice din Rio de Ja
neiro menționează existența 
unei crize care ar putea să 
antreneze o remaniere a cabi
netului. Marele ziar de opozi
ție, „Correiro da Manha", a- 
firmă că unii membrii ai gu
vernului au cerut șefului sta
tului, mareșalul Costa e Silva, |
să renunțe la actualul minis- ■
tru de finanțe. Antonio Delfin ■
Neto, considerat de către ■
„duri" drept promotorul unei S
politici economice nepopulare. 
Opoziția atribuie, de aseme
nea, anturajului militar al pre
ședintelui Silva presiunile e- 
xercitate asupra guvernului ca 
acesta să adopte „o atitudine 
energică și directă" contra 
„Frontului lărgit de opoziție", 
condus de fostul guvernator 
Carlos Lacerda.

La rîndul lui, liderul majo
rității guvernamentale din Ca
mera deputaților a acuzat o- 
poziția de a li „difuzat zvonuri 
alarmiste pentru a tulbura or
dinea publică".

Cheltuielile civile reprezintă 57,7 
miliarde dolari, cu 6 miliarde mai 
mult decît în exercițiul financiar 
curent. In legătură cu acest capi
tol bugetar, Johnson a afirmat : ,,A- 
vem de făcut fața unor dușmani 
încăpățînați — sărăcia, slumsurile, 
locuințe sub nivelul decent, atmos
fera înăbușitoare a orașelor, con
taminarea aerului și a apei, morta
litatea infantilă deosebit de ridi
cată".

Anul acesta însă in mesaj nu se 
mai face nici măcar o singură re
ferire la făurirea ,,marii societăți" 
despre care a vorbit președintele 
american în mesajul de anul trecut.

Stabilirea deficitului bugetar la 
8 miliarde dolari, fală de 19,8 mi
liarde pe exercițiul financiar ac
tual, presupune adoptarea de că
tre Congres a legii cu privire la 
majorarea cu 10 la sută a impozi
telor pe veniturile populației și so
cietăților.

nale că Cabinetul sau va continua 
„linia trasată în cursul celor nouă 
luni de guvernul prezidat de șeful 
statului". In noul cabinet au inter
venit doar două schimbări nesem
nificative.

Premierul E. Sato atirmă ?

Guvernul nu va admite existența 
armelor nucleare în Japonia

TOKIO 29. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Tuiu, transmite : In pri
ma zi a lucrărilor celei de a 58-a 
sesiuni a Dietei, premierul japonez 
Eisaku Sato a rostit o cuvîntare în 
care a reafirmat că guvernul nu va 
admite existența armelor nucleare 
în Japonia. „Nu vom poseda nici
odată arme nucleare și nici nu vom 
permite ca aceste arme să fie adu
se în țară din afară", a declarat 
Sato.

Abordînd problemele internațio
nale, Sato a afirmat că Japonia, ca 
țară asiatică, va trebui să contri
buie pozitiv la reglementarea pro
blemelor litigioase din această re
giune a lumii. El a amintit că gu
vernul va prezenta Dietei acordul 
privind retrocedarea insulelor Oga- 
savara și va insista asupra retroce
dării insulelor Okinawa.

In legătură cu problema vietna- i

Guvernul Indiei 
a respins propunerea 
președintelui S. U. A.

DELHI 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
a adresat președintelui S.U.A. o 
scrisoare în care expune poziția 
guvernului indian fața de propu
nerea lui Johnson de a încredința 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control problema așa- 
ziselor incursiuni ale forțelor pa
triotice sud-vietnameze pe terito
riul Cambodgiei, anunță agenția 
France Presse. Indira Gandhi re
amintește în scrisoare că o inter
venție a comisiei amintite nu poa
te avea loc decît în cazul în care 
Cambodgia depune o plîngere ofi
cială împotriva violării frontierelor 
sale. O plîngere formulată de un 
alt stat nu poate fi luată în consi
derare decît pe baza hotărîrii u- 
nanime a membrilor comisiei. (Din 
comisie, mai fac parte, în afara In
diei, al cărei reprezentant este pre
ședinte, reprezentanți ai Canadei 
și Poloniei).

Noi descoperiri in urma catastrofei 
aeriene de la Thule
@ Toate cefe patru bombe au fost avariate
0 Mărturiile comandantului bombardierului atomic 

„B-52"
THULE 29 (Agerpres). — Autori

tățile militare americane de la ba
za Thule au anunțat oficial dumi
nică că au fost descoperite noi frag
mente ale bombelor cu hidrogen 
pierdute în urma accidentului. An
chetatorii de la fața locului au con
firmat că inscripțiile descoperite pe 
fragmentele găsite corespund celor 
purtate de bombele cu hidrogen 
care se aflau la bordul bombardie
rului. In urma noilor descoperiri, 
s-a constatat că toate cele patru 
bombe au fost deteriorate. Grupul 
de experți americani apreciază că 
resturile proiectilelor nucleare se 
mai găsesc încă în stratul de ghea
ță al banchizei pe care s-a prăbu
șit avionul. Operațiunile de cer
cetare vor fi intensificate. Grupul 
de specialiști americani va fi întă
rit cu încă 168 de persoane, care 
urmează să sosească din S.U.A. Pe 
de altă parte, se anunță că specia
liștii oceanografi din Danemarca 
vor sosi pentru a da ajutor cerce
tătorilor danezi care se Află deja 
la locul catastrofei. Căpitanul John 
Haug, comandantul bombardierului 
atomic american ,,B-52", care s-a 
prăbușit la 21 ianuarie în apropie
rea coastelor Groenlandei, a relatat 
sîmbăta ziariștilor fazele premer
gătoare catapultării membrilor echi
pajului. „Nu am făcut decît să sal
vez viața colegilor mei și să încerc 

meză, Sato și-a exprimat regretul 
ca luptele continuă.

Cuvîntarea premierului a fost 
criticată de partidele de opoziție. In 
ultimul timp — arată acestea — 
premierul japonez a repetat că gu
vernul nu va admite introducerea 
armelor nucleare în Japonia. In 
prezent, scrie ziarul „Mainiți Daily 
News", sîntem gata să ascultăm din 
nou cuvintele premierului dar „el 
nu trebuie să uite că poporul urmă
rește acțiunile guvernului mai mult 
decît declarațiile acestuia". In timp 
ce se pronunță pentru interzicerea 
armelor nucleare, se arată în decla
rația Partidului Socialist din Japo
nia, guvernul a permis portavionu
lui american ,,Enterprise", echipat 
cu opt reactoare nucleare, să vizi
teze portul Sasebo.

Blaiberg va părăsi spitalul 
„Groote Shuur

CAPETOWN 29 (Agerpres). — 
Pacientul Philip Blaiberg va părăsi 
spitalul „Groote Shuur" aproxima
tiv peste 10 zile, a declarat soția sa 
duminică dupa-amiază. Această ho- 
tărîre m-a neliniștit la început, a 
spus ea, căci ne așteptam ca el să 
părăsească spitalul cel mai devre
me la 15 februarie. Soțul meu a 
spus însă că se simte bine. ,,In ur
mătoarele zece zile voi fi sută la 
sută restabilit" a afirmat Blaiberg.

★

In legătură cu dubla transplanta
re de valvule cardiace cu ajutorul 
țesuturilor umane efectuată la 23 
ianuarie, ultimele știri arată că sta
rea generală a bolnavei se îmbună
tățește. Pacienta este Hilda White, 
o femeie în vîrstă de 32 de ani, in
ternată cu două luni în urmă la 
Centrul de cercetări al Universității 
din Witwatersrand de la Johanes- 
burg. Intervenția chirurgicală a în

să nu distrug avionul — a spus el. 
Ne aflam la 160 de km sud de baza 
Thule cînd un membru al echipa
jului a anunțat că simte miros de 
fum. Incendiul s-a declanșat în in
teriorul aparatului. Am încercat să-1 
stingem cu ajutorul extinctoarelor, 
fără a reuși să potolim flăcările. Am 
hotărît o aterizare forțată dar, din 
cauza extinderii incendiului, am 
dat ordinul să se părăsească apa
ratul. După ce m-am asigurat că 
toți membri echipajului erau în a- 
fara pericolului, m-am catapultat și 
eu. Am atins solul la 300 metri de 
baza militară Thule. Eram rănit , la 
genunchiul sting. Cu toate acestea 
m-am îndreptat spre bază și am 
ajuns la un hangar, de unde prin 
telefon am anunțat biroul coman
dantului despre catastrofa întîm- 
plata. Copilotul și-a pierdut viața, 
deoarece scaunul său nu era ejec- 
tabil și a sărit printr-o deschizătu
ră". Comandantul a refuzat să pre
cizeze dacă avionul se îndrepta 
spre baza Thule și care au fost cau
zele care au provocat incendiul.

TEL AVIV. — Forțele militare izraeliene speră încă să regă
sească submarinul „Dakar", dispărut în urmă cu patru zile, în Marea 
Mediterană. Deși nu mai există șanse de salvare a echipajului (rezer
vele de oxigen permiteau supraviețuirea echipajului pînă cel tîrziu du
minică seara), cercetările vor continua.

$ PARIS. — Unitățile navale franceze care efectuează cercetări 
în Marea Mediterană au găsit luni o nouă pată de ulei la suprafața 
mării și au detectat zgomote de adîncime care ar putea să provină de 
la submarinul francez ,,Minerva", care a dispărut cu 52 de oameni la 
bord.

LONDRA. — Luni a început 
la Ministerul Cominouwealthului o 
reuniune a ambasadorilor Angliei 
de la Atena, Ankara și Nicosia, 
consacrată examinării problemei ci
priote.

După cum se știe, Anglia, Turcia 
și Grecia sîut semnatare ale trata
tului din 1960 care garantează in
dependența Ciprului.

Situația din insula Mauritius
Situația din Insula Mauritius, un

de în ultimele zile au avut loc in
cidente între diferitele grupuri et
nice, este departe de a se fi nor
malizat, deși autoritățile de la Port- 
Louis au mobilizat toate unitățile

Pentru prima oara, duminică, pa
cientul s-a ridicat din pat și s-a 
bărbierit singur. După aceasta, el a 
ascultat muzică și informații trans
mise de postul de radio. Medicii 
i-au permis să citească reviste și 
cărți, dar aceasta în măsura în care 
nu-1 obosesc. Prezența atîtor oa
meni în jurul lui îl deranjează și el 
așteaptă cu nerăbdare să plece a- 
casă.

★ *

ceput la ora 8 dimineața și a durat 
pînă la ora 15,30. In primele zile 
presiunea sanguină a fost menținu
tă cu ajutorul medicamentelor, iar 
respirația cu ajutorul aparatelor. Ea 
se află internată într-o cameră spe
cială. Presiunea sîngelyi, se arată 
în ultimul buletin medical, este în 
prezent menținută fără ajutorul 
vreunui medicament. Nu mai este, 
de asemenea, nevoie, să i se facă 
respirație artificială.

In legătură 
cu evenimentele 
din Orientul Apropiat

CAIRO 29 — (Agerpres). — Cabi
netul de Miniștri al Republicii A» 
rabe Unite s-a întrunit duminică 
seara sub președinția lui Gam«) 
Abdel Nasser.

După cum a declarat ministrul 
orientării naționale al R.A.U., Mo
hamed Faik, în această ședință gu
vernul a ascultat un amplu raport 
asupra situației economice a țării 
și a examinat evoluția situației po-, 
litice din țară.

Potrivit relatărilor ziarului „Al 
Ahram", Cabinetul de miniștri a 
examinat și formulat, de aseme
nea, principalele prevederi ale de
cretului privind „veniturile ilicite" 
și a hotărît abrogarea legii care a- 
corda poliției militare dreptul de a 
aresta persoane civile.

*
TEL AVIV 29 (Agerpres). — Mi

nistrul apărării al fzraeluluî, gene
ralul Moshe Dayan, și-a exprimat 
acordul de principiu cu cererea for
mulată de Crucea Roșie Internațio
nala de a se proceda la o demilitari
zai e a regiunii podului Allenby, de 
peste fluviul Iordan, anunță agenția 
Associated Press, citind surse ofi
ciale din capitala izraeliană.

$ CAIRO. — Operațiunile de 
sondare a părții sudice a Canalului 
de Suez, necesare pentru debloca
rea celor 15 uave imobilizate p 
Lacurile Amare, s-au încheiat, .as
tăzi (marți) va începe sondarea por
țiunii nordice a Canalului, a an un - 
tai șeful Administrației Canalului. 
Ahmed Mansur.

de politie și au înarmat pînă și pe 
pompieri. Potrivit ultimelor știri, 
in cursul incidentelor din ultimele 
zile, au fost ucise 21 de persoane, 
51 au fost rănite, iar 252 — ares
tate.

• NEW YORK. — Citeva mii de 
mineri din exploatările de cărbuni 
situate in vestul statului Pennsyl
vania au încetat lucrul, duminică, 
la miezul nopții, protestind impe
tus a folosirii politiei pentru îm- 
prăștierea pichetelor de grevă ins
talate în cursul zilei la mai multe 
mine.

Arestări masive 
la Calcutta

La Calcutta și în alte două loca
lități din apropiere au avut loc noi 
manifestații, în semn de protes2 
împotriva înlăturării guvernului de 
stînga din statul indian Bengalul 
de vest. In cursul acestor manifestații, 
transmite agenția FraYiCe Presse, la 
care au participat mai multe mii 
de cetățeni, au fost arestați 250 de 
adepți ai Frontului unit de stînga, 
printre care si comuniști.

• RIO DE JANEIRO - In urma 
unul grav accident de cale ferată 
provocat de ciocnirea a două tre
nuri in gara Fanta din statul Rio 
Graude do Sul (Brazilia), 40 de 
călători si-au pierdut viața, Iar alți 
60 au fost răniți.
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