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a plouat 
mari. Siri

an,
ștrandului, amenajarea 
sport și a popicăriei.

TEEI
ENTU
ZIAȘTI

nune o 
mi-am 

datoria

cadrul acestor lucrări, 
vor fi executate de I.L.L.

KEREKEȘ IOAN 
E. M. Petrila

Cabine- 
comi- 
mem- 

fi în 
cadrul 

munici-

aâtire temeinică multilaterală

citadin

ce zidarii dau 
părți a blocu- 
parte, harnicii 
in continuare 
ca munca zi-

Fală de sistemele 
foloseau chesoa- 
a dus la Inlătu- 
la zeci de metri 

și la o sporire 
muncii, 

terminate alte.

s-au raz- 
din bănci

anului, comitetul 
binetului pentru 
fică a producției 
fixat un program

tuburi metalice
(Agerpres)

tineri '< Maracu 
incărcător pe 

Dobre a lucrat 
pe ici pc ' colo, 
ajutor de sudor, 
au devenit 
este desigur 

că cei

Ing. Gh. DAVIDESCU 
președinte al Cabinetului municipal 

pentru probleme de organizare 
științifică a producției și a muncii

atunci, trei tineri 
și destoinici, au 

semnul întrebării In 
Pinii cind elementele

întrebării 
care s-a

în anul 782 î.e.n. 
citadele, arheologii 

de 
cu 
Cu

opera de reconstruire 
armene se îmbină 

naționale 
Astfel, au

In ultimul timp, 
tru a început să 
ce în ce 
git trotuarele 
zone 
pomi 
flori, 
fost 
bănci pentru ca 
se odihnească, sau 
în liniște freamătul 
orașului. Un astfel 
nar cu bănci există 
Casei pionierilor 
șani, unde zilnic puteau fi vă.

iedelor arhitectilor. încă din 
a apărut necesitatea întocmirii 
plan general mult mai vast.

In 
lalei armene se i 
tradițiile arhitecturii 
arhitectura 
reconstruite 
nin, piața 
Saiat-Nova 
multe alte 
Erevan, a

tru
tlve
trila.

In
care
sectorul Petrila pînă la finele 
acestui an, sînt-incluse, termo 
ficarea 
sălii de

de succes 
în numele 
la coline

@ Sarcissi care trebuie să călăuzească

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit miercuri după-amiază pe Rinaldo 
Santini, primarul Romei, și pe mem
brii delegației municipalității din 
Roma, care, la invitația Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București fac o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, au

i, au fost eli- 
repetâte' de 

ă, absente riemotivăte ‘și 
de motivări medicale false e- 
Tânchis loan și Na'gy Tiberiu. 
n-aveau nici o meserie ’— și 

părinții nu-i puteau tine ca pe 
para'ziti pe spatele lor "— s-au 

mina Luperii la sectorul 
Cum însă cu disci- 

a muncii, cu munca 
făcuseră niciodată casă 
erau ei prezenti, se 

în transport, 
pe cei mai 

Despre

clasa muncitoare . și intelectualita
tea cu vederi democratice. In anul 
1902 s-a creat aici primul grup so
cial-democrat al muncitorilor de la 
depoul feroviar și dc la fabrica 
dc coniac care a. intrat curînd în 
legătură cu p.M.S.D.R. și cu redac
ția ziarului leninist ,,Iskra".

După stabilirea puterii sovietice 
îh Armenia, Erevanul a .început să 
fie reconstruit din temelii. In 1924 
sub conducerea marelui arhitect so
vietic, academicianul Alexandr Ta- 
manian, a fost elaborat planul ge
neral de reconstruire a Erevanului, 
calculat pe o perioadă de 20 de ani. 
Dar timpul a adus modificări pro-

Adrian, 
auloca- 
ca me- 

iar Dia-
Si deo- 

specialiști. 
lăudabilă 

trei tineri

Pe linia îmbunătățirii continue a 
activității economice al tuturor în
treprinderilor și șantierelor, a intro
ducerii metodelor modierno de con
ducere și organizare a producției și 
a muncii, Comitetul Eaecutiv al 
C.C. al P.C.R. a hotăvit înființarea 
de cabinete pentru organizarea știin
țifică a producției și a tmuncii în 
toate orașele reședință de județ 
precum și în centrele industriale 
maț importante.

Cabinetul pentru probleme de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii înființat la încenutul lunii 
septembrie a.c. în municipiul Pe
troșani are ca scc.p principal difu
zarea organizată și continuă a cu
noștințelor specifice organizării 
■tiintifice a producției și a muncii, 
familiarizarea și sensibilizarea ca
drelor de conducere din întreprin
deri si șantiere cu aceste probleme.

Întreaga activitate a Cabinetului 
->o va desfășura sub conducerea și 
îndrumarea Comitetului municipal

prezentat 
partid al 
miner din 
Constantin, 
avea la el 
note do 100 și de 25 de lei.

— Tovarăși, s-a adresat Vlad 
Constantin secretarului comi
tetului, llchidatoarea a greșit 
ieri... socotelile. Mi-a plătit cu 
1 500 lei mai mult decit mi 
se cuvenea. Am adus banii 
înapoi .și am venit întîi la dv. 
să ințerveniți... mă gîndesc că, 
poate, femeia are neplăceri.

Lichida to a rea, o femeie mai 
în vîrstă, veche salariată a 
minei și apreciată pentru con-

luat parte Dumitru Popa, 
general al Capitalei, 
prim-vicepreședintc al 
Executiv al Consiliului 
municipiului București, 
Niccolo 
liei la București,

Un meseria 
reparind utilaje

iile care iau naștere între 
în procesul dc producție nu 

ricît am 'încerca noi să de- 
îm contrariul, lipsite de as- 
, de contradicții. Pentru că 
procesul do producție ridică 
ne care pot fi rezolvate di- 
su la a căror rezolvare sînt 
ți oameni cu moduri deose- 

. a privi și a interpreta anu- 
momene. Cert este că în ge- 
lamenii v,in în contradicții de 
înlr-un mod creator și că 

problema ridicată capătă o 
re mai sigură. Rămîne însă

știinciozitatea și cinstea ei a 
fost înafara oricăror bănuieli. 
Dar formele pentru a i se re
tine cei 1 500 lei Lipsă i se fă
cuseră deja.

Ce se întîmplase ? 
provenit de la o mică neaten
ție. In locul unui pachet de 
bancnote de 10 lei, lichida- 
toarea a înmînat minerului un 
pachet de bancnote de 25 lei. 
Acasă, numărîndu-și banii, 
minerul Vlad descoperise eroa
rea, iar a doua zi s-a prezen
tat cu banii...

Pentru a-și exprima recu
noștința, lichidatoaroa a ținut 
să-i mulțumească minerului 
pentru gestul lui onorabil și 
prin cîteva bancnote. Minerul 
a refuzat categoric :

— Nu pot, cuvintele dv. de 
mulțumire sînt pentru 
răsplată suficientă. Nu 
făcut decit datoria, 
de om .cinstit...

In decursul vremurilor, Erevanul 
fost menționat de nenumărate ori 

documentele vechi ca un marc 
comercial de tranzit, care fă- 

legătura între micul Caucaz și 
precum și între alte țări din 
Erevanul a fost supus nu o sin- 

dată invaziilor dușmanilor, și 
lui erau 
din nou

a capi- 
organic 

cu 
modernă. Astfel, au fost 
piața și bulevardul Le- 
Spandarian, bulevardele 
și Azatuțian, precum și 
piele și magistrale. La 
luat amploare construc

ția de clădiri înalte și mari com
plexe de locuințe. Cu 40 de ani în 
urmă populația orașului nu depășea

primarul 
Ion Cosma, 

Comitetului 
populai? al 

precum și 
Moscato, ambasadorul Ita-

tn
sale, 

jurul vech: 
descoperit 

omenești care 
formau orașul 

denumirea 
în Ere vum, 

așa cum este

mare număr 
împreună 
Erebuni.
orașului 

iar apoi 
cunoscut

Blocul C 6 din Vulcan fu
sese ridicai, instalatorii și zi
darii făceau ultimele retușuri 
interioare. Pesle vreo două 
zile trebuiau să 
cuielile exterioare, 
rau ■ pregătite, cu 
schelelor care erau 
nemontate. Se căuta 
deQlăcătuși pricepuți

orașul nos- 
devină din 

mai frumos. S-au lăr- 
e, s-au amenajat 

verzi, au fost planta fi 
și arbuștii, s-au sădit 
Pe artera principală au 

amenajate staționare, cu 
oamenii să 

să admire 
și viața 

de stațio- 
și în fața 

din Petro-

Erevanul 
crașe foarte 
și-au păstra 
re". In 1950, 
armean Konstantin 
descoperit, în timpul 
fectiiate pe colina 
tă în partea de 
piatră de bazalt 
tere cuneiforme, 
inscripție făcea 
ghiști I, domnitor al statului 
tu. „a durat 
tate și i-a 
spre măreția tării Biaini și pentru 
înfricoșarea tarilor dușmane". Dom
nitorul ursrt a întemeiat această ce
tate în cel de-al V-lea an al dom
niei sale, adică în anul 782 
In jurul vechii 
au descoperit un 
așezări 
cetatea 
timpul, 
schimat 
revan, 
lăzi,

„Cind ești cinstit, tc aleg; 
numai cu laude" spunea cu 
aproape două mii de ani în 
urmă poetul roman Juvenal. 
Asemenea laude dorim să a- 

rîndurî, 
unui om

atitudinea lor 
merită a fi 

și altor tineri 
pe șantierele

severa 
ei nu 
unde

perturbațiile
Să-i lăsăm pe cei mai in- 

vorbească. Despre Tan- 
loctiitorul secretarului or- 
de partid pe sector spu- 

In decursul activității sale la 
vagonetelor cu -steril a 

găsit de multe ori dormind, 
în alte cazuri nu execută ordi- 

primite de la supraveghetori 
maiștri. Despre Tanchis, Nagy 

și Pădureanu Augustin -II 
i, Șipos Carol dp- 
noștri de .munpă 
cei trei n.n.) au 
atitudine de vă-

de partid, iar sediul acestuia este 
la comisia economică a Comitetului 
municipal de partid.

Ca formă de organizare, 
tul este condus de către un 
tet de direcție format din 11 
bri recrutați dintre specialist 
probleme de organizare din ' 
întreprinderilor aparținînd 
piului Petroșani.

Activitatea Cabinetului se 
fășuia prin folosirea unui 
tiv obștesc format din spcciauți-, 
ingineri, economiști matematicieni, 
medici, psihologi, sociologi cu o 
bogată experiență, precum și prin- 
tr-o colaborare strînsă ca specialiș
tii în problemele de organizare din 
compartimentele special create în 
întreprinderi cît și cei care s-au e- 
vidențiat prin realizări în probleme 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii.

Pentru răspîndirea cunoștințelor 
specifice organizării științifice a 
producției și a muncii în întreprin
deri, pe șantiere, Cabinetul va or
ganiza conferințe și cicluri de con
ferințe urmate de filme documenta
re, simpozioane și sesiuni de comu
nicări științifice, seminaril și discu
ții în grup, schimburi de experien
ță, de informare și expoziții.

In scopul creării posibilităților 
de rezolvare competentă a proble
melor importante ce se ivesc In în
treprinderi și pe șantiere, Cabine
tul va solicita concursul unor spe
cialiști cu înaltă calificare din mi
nistere, instituții centrale sau insti
tuții de învățămînt superior.

Acțiunile organizate de Cabinetul 
pentru probleme de organizare 
științifică a producției și a muncii 
se vor desfășura de regulă în afa
ra orelor de program, pe baza unor 
planuri de muncă lunare sa i tri
mestriale.

Pentru perioada pînă la sfî.'șito.l 
de direcție âl Ca- 
organizarea științi- 

și a muncii și-a 
de lucru care cu-

industriâl din Petroșani, 
minați pentru ’abateri' 
la disciplină, absente t 
abuz 
levii 
Cum 
c u III 
niște 
angajat la 
dc transport, 
plina 
însăși 
bună, 
iveau 
Motivul ? 
dicați să 
this Ioan 
ganizației 
nea 
manevrarea 
fost 
iar 
nele primite de la 
sau maiștri. Despre 
Tiberiu și Pădureanu 
(altă pasăre rară), 
clară: „Ortacii 
(și-i enumera pe 
avut tot timpul o 
dită nepăsare fată de locul de mun
că. Veneau la serviciu, cu întîrzie- 
re, adesea dormeau în timpul ser
viciului tinîndu-se de scandaluri și 
provocări". Urmează alte declaTații 
date de Sovîi Alexandru și Polac 
Mitrofan caro-i caracterizează pe 
cei trei cam în aceeași notă. .

Așadar aceștia sînt cei trei tineri 
pe care șeful de sector'i-a chemat 
la ordin la el în birou: niște de
zorganizatori a.i producției cărora 
nici cartea și nici munca nu. le-a 
procurat acea bucurie pe care ți-o 
dă reușita, încununarea 
a eforturilor făcute. Și 
sfintei dreptăți, indignat

este, unul din puținele 
- vechi ale lumii care 

.actele lor de naște- 
cunoscutul arheolog 

Oganesian a 
săpăturilor e- 

Ari.n-Berd, situa- 
est a orașului, o 
acoperită cu carac- 
Des,cifrată, această 
cunoscut că Ar- 

Urar- 
această puternică ce

dat numele de Erebuni 
Biaini și 
dușmane'

Artiștii amatori ai clubului 
sindicatelor din . Vulcan au 
fost zilele trecute oaspeții 
muncitorilor de la Fabrica de 
produse refractare- din Baril 
Mare. Taraful de muzică popu
lară și orchestra do muzică 
ușoară ale clubului precum 
și soliștii Manea Mariana, 
Marcău Constantin, Drăghici 
loan și alți artiști amatori au 
prezentat în fața localnicilor 
un reușit program distractiv'.

Programul artistic s-a înche
iat cu o seară de dans la ca
re și-a dat concursul orches
tra de muzică ușoară din Vul
can.

O telegramă transmisă din Zako
pane anunță că Ansamblul folcloric 
„Hora" din Suceava, care a ■ repre
zentat țara noastră la Festivalul fol
cloric ăl ținuturilor din zona de 
munte — manifestare organizată în 
Polonia -— a fost distins cu jmarele 
premiu „Toporașul de aur". Ansam
blul sucevean a prezentat la festi
val un spectacol cuprinzând vechi 
jocuri moldovenești și obiceiuri fol
clorice.

După succesul repurtat în luna 
iunie la Festivalul internațional de 
folclor de la Nicastro — Italia, „To- 
porașul de aur" constituie pentru 
artiștii suceveni o nouă confirmare 
a măiestriei lor artistice. (Agerpres)

dresăm prin aceste 
pentru același motiv, 
al zilelor noastre.

...Cu două zile în
Ia comitetul dc 
minei Vulcan un 
sectorul III, Vlad 
Venea de acasă și 
un teanc de banc-

Pe șantierul Giurgeni-Vadul Oii, 
unde se construiește unul dintre cele 
mai mari poduri dunărene, s-a înce
put în aceste zile executarea fun
dațiilor la primul picior din albia 
fluviului. S-a consemnat, totodată, 
inaugurarea cu succes a unei noi 
soluții tehnice care constă în înfi- 
gerea cu ajutorul unei platforme plu
titoare a masivilor piloni de beton 
armat la o adîncime de 75 de metri 
sub nivelul apei 
clasice, în care se 
ne, actuala soluție 
rarea muncii grele, 
adîncime, precum 
Importantă a productivității

Tot aici au fost 
faze incluse în graficul de execuție 
al șantierului. Astfel s-au dat în 
funcțiune o cale ferată, numeroase 
drumuri interioare, depozite de ma
teriale, stații mecanizate pentru în
cărcarea și descărcarea vagoanelor. 
De asemenea, numeroase lucrări de 
Ia viaductul de acces de la Giurgeni 
se. găsesc într-un stadiu avansat. 
Dintr-un calcul reiese că pentru rea
lizarea viitoarei p.uhți ‘între malu
rile Bărăganului și Dobrogei se vor 
folosi 20 000 tone ciment, 200 000 
tone produse balastiere, 4 000 tone 
oțel beton, .5 000 tone tabliere me
talice, 3 000 tone 
pentru fundații.

vreo 
inceapă ten- 

Toate e- 
excepția 
undeva 

o echipă 
' care să 

monteze in cel mai scurt timp 
schelele. Prima discuție dintre 
șeful șantierului și maistrul 
mecanic Petrovan loan s-a în
cheiat cu un .semn de Între
bare. Trebuia formală echipa. 
De unde oameni ? Pe șantiere 
fiecare era angrenat intr-o lu
crare. $i 
entuziaști 
schimbat 
afirmație: 
schelei au ajuns la blocul C6, 
Maracu .Adrian, Dobre Con
stantin și Diaconii Vasile au 
și procurat .sculele necesare. 
Munca a înbeput spornic. Dir- 
zenia și voința celor trei a fă
cut ca in numai două zile, 
brigăzile de zidari conduse de 
Vulpe Marin și Ivăn Marin să 
poală Începe lucrul. In conti
nuare, în vreme 
față nouă unei 
lui, în cealaltă 
montări înaltă 
schelele pentru 
dărilor să fie neîntreruptă.

..Parcă ar fi schelari de ani 
de zile" — vorbesc zida'il 
despre cei trei care sint la in
iția montare a unei schele. 
Dar cc-au lucrat pînă atunci 
acești 
fusese 
mion, 
can ic 
eonii 
dată 
Fapta 
și credem 
vor intra in atenția conduce 
rii șantierului pentru a se ca 
liiica. Oricum 
față dc muncă 
dată exemplu 
care lucrează 
Văii Jiului.

S. RADU 
după o corespondență

I. IORDACHE

in
oraș 
cea
Iran 
sud. 
gură 
de fiecare dată, locuitorii 
nevoiți să-și reclădească 
orașul.

O dată cu dezvoltarea
mu lui la Erevan au apărut mici 
întreprinderi pentru prelucrarea .ma
teriilor prime locale (bumbac, pie
le, fructe), fabrici de vinuri și co
niac, ateliere mecanice. A apărut

zuți oameni de toate vîrstele 
odihnindu-se. Prezența acestora 
și în special a perechilor de 
tineri devenise deja un fapt 
obișnuit, un element perma
nent in decorul Urbanistic.

Dar, intr-o zi, băncile au 
fost mutate din locul lor ini
ția! și așezate mai aproape de 
malul Slătiruoarei. Cine a mu
tat băncile ? ne-am întrebat a- 
tunci. i

Răspunsul l-am primit in
tr-o zi, cind trei tineri bine 
dispu&și, au ieșit de la „Trei 
brazi" și s-au îndreptat spre 
băncile amintite. Unuia nu i-a 
convenit modul cutm a fost a- 
șezată banca și a cerut celor
lalți să-i schimbe poziția, mai 
aproape de apă, sub umbra 
părului. - Avea chef să doar
mă in aer liber. '■

După alte citeva zile, alți 
cheflii au. luat sticlele cu bău
tură și s-au instalat pe băn
cile amintite. Supărați cine 
știe pe cine, bețivii 
bunat aruneînd una 
in apă...

Acum cîteva zile 
tare.. Apele au venit 
tinigara înfuriată a iîrît o ban
că ia vale pe o distanță apre
ciabilă...

Pentru cine au fost puse 
băncile în acel colțișor liniș
tit, cu alei .și flori? Pentru 
oamenii care doresc să se o- 
dihnească, care simt nevoia 
să stea o clipă în mijlocul 
florilor... In nici un caz ele 
n-au fost așezate nici aici și nici 
in altă parte pentru ca cheflii, 
dornici de senzații tari, să se 
distreze aruncîndu-le în apă.

Organele în drept trebuie 
să sancționeze exemplar ase
menea abateri de la conduita 
civilizată.

Cornel HOGMAN

apitali:
au apărut

fii 1 -li



2
<1 JOI 19 SEPTEMBRIE 1961

STEAGUL ROȘU

DIN MUNICIPIUL PETROȘANI
Săptăinîna trecută, au avut loc lucrările consfătuirii cadrelor didactice din municipiul Pe

troșani.
La consfătuire au participat tovarășii Lazăr David, prim-secretar al Comitetului municipal de 

partid, președintele consiliului popular provizoriu, Negruț Clement, secretar al Comitetului municipal de 
partid. Ramba Mircea, vlce-președinte al Consiliului popular județean provizoriu, Biendea Vasile, din partea 
Inspectoratului școlar județean și Bădău Victor, inspector școlar pentru municipiul Petroșani.

Cele aproape 950 de cadre didactice din Valea Jiului, au ascultat cu atenție referatul pre
zentat de tov. Bădău Victor, iar 25 de cadre au participat la discuții.

La sfîrșitul primei zile a lucrărilor, s-au ales delegații pentru consfătuirea județeană a cadre
lor didactice, iar în încheiere a luat cuvîntul tov, Lazăr David.

Ziua a doua a lucrărilor, a fost consacrată discutării programelor școlare, manualelor, plani
ficărilor calendaristice, prezentîndu-se referate de către cadrele didactice.

Hotărîrea cadrelor didactice de a munci cu și mai mult elan în noul an școlar, atașamentul lor 
față de politica internă și externă a partidului, au fost exprimate prin telegrama adoptată de consfătuire 
șt trimisă C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Referatul prezentai de tovarășul Bădău Victor, 
inspector școlar pentru municipiul Petroșani

BAZA MATERIALĂ
ESTE ASIGURATĂ

Vasta rețea de școli de toate gra
dele din tara noastră cuprinde peste 
patru milioane și jumătate de elevi, 
far prin prelungirea duratei învăță- 
mîntului de cultură generală de la 
8 la 10 ani, numărul elevilor va 
crește și mai mult, cuprinzînd peste 
un sfert din populația țării.

La fel ca pe întreg cuprinsul pa
triei, și în municipiul Petroșani s-au 
înregistrat succese însemnate în dez
voltarea bazei materiale a invăță- 
mîntului. Prin investiții de stat și 
contribuție locală s-au construit un 
număr de 20 școli noi s-a "• lărgit 
spațiul școlar la 11 școli. Numărul 
sălilor de clasă’ este de aproape 
150.

Școlile au fost Înzestrate cu mo
bilier și material didactic, au fost 
reparate, ceea ce a necesitat numai 
în acest an investiții de peste
1 600 000 lei. Valoarea manualelor 
școlare distribuite gratuit elevilor 
se ridică anual la peste un milion 
de lei. In acest an școlar vor fi cu
prinși în grădinițe și cămine peste
2 300 de copii, în școlile generale, 
școlile profesionale și licee peste 
22 000 elevi. Munca desfășurată de 
cadrele didactice a dus la ridicarea 
nivelului de pregătire a elevilor. Se 
remarcă o sporire a numărului de 
elevi cu note bune la școlile profe
sionale, la Liceul industrial și liceele 
teoretice din Petroșani, Lupeni, Vul
can, Petrila, la școlile generale nr. 
1, 2, 4, 5 Petroșani, nr. 1, 2, 3 Lu
peni, nr. 1 Petrila.

Printre cadrele didactice cu cele 
mai bune rezultate în munca instruc- 
tiv-educatîvă se numără învățătorii 
Simionescu Constantin, Grigorașcu 
Grigorc, Bîrcă Pavel, Constantines- 
cu Dumitru, Goja Veronica, Timl- 
san Petru și alții, care prin măies
tria lor metodică, prin prezentarea 
clară, accesibilă și convingătoare a 
cunoștințelor, prin folosirea unui 
bogat material didactic, asigură lec
țiilor o eficiență sporită,

Rezultate bune s-au obținut la 
predarea limbii și literaturii române. 
Prin rezultatele obținute, s-au re
marcat profesorii Munteanu Ironim, 
Goncr-a Nicolae, Purdea Emilia, An- 
toce Gheorghe, Sloican Elena, Cos- 
tea Elena, Bîja Elena, Șiclovan Doi
nă. Arbagic Gheorghe, Tițescu Ma
ria. In predarea economiei politice, 
a socialismului științific și istoriei, 
rezultate bune au obținut Părăianu 
Simion, Mușteanu Florica, Pali Eu
gen, Popescu Ion, Dumbravă Dimi- 
trie, Blăgăilă Maria, Moșie Ilie și 
alții, care pun la baza explicării 
lecțiilor fenomene social-istorice, do
cumentele de partid, contribuind la 
formarea concepției științifice des
pre lume și societate a elevilor, la 
educarea lor în spiritul patriotismu
lui și internaționalismului socialist. 
Profesorii Butulescu Ion, Csutak Ște
fan, Bardan Mihai, Racoceanu Ion, 
Gyorgy Irina, Murgu Virgil, Popes
cu Anton, Munteanu Vasi'le, Muș
teanu Pompiiliu, Kraus Se.ptimiu, Fi
lip Elisabeta, Suciu Victoria și al
ții, s-au remarcat în predarea mate
maticii, fizicii, chimiei, științelor na
turale și geografiei, folosind meto
de moderne de predare și un bogat 
material didactic existent în labo
ratoare, preocupîndu-se permanent 
de Introducerea elementelor noi în 
conținutul lecțiilor. Ca urmare a a- 
cestei munci, s-au obținut rezultate 
bune la olimpiadele de matematică, 
fizică, chimie, limba română, cinci 
premii și noua mențiuni la faza ju
dețeană, un premiu doi și două 
mențiuni, la faza republicană.

Alături de aceste rezultate bune, 
au existat și unele deficiențe. In 
anul școlar 1967—1968 un număr de 
65 de copii au rămas neșcolarizați. 
Ei sînt îndeosebi din mediul sătesc, 

sau sînt proveniți din familii dezor
ganizate. La clasele I- XII se con
stată că elevii prezintă unele defi
ciențe la scris, comițînd greșeli de 
punctuație și ortografie, chiar la 
unele clase de nivel mediu. Elevii 
din clasele mici, nu știu să poves
tească, citesc incorect, nu au de
prinderi de a scoate ideile principal» 
dintr-o lectură.

La predarea limbilor moderne, prin 
lipsa profesorilor de specialitate, 
profesorii încadrați, nu se preocupă 
suficient de îmbogățirea lexicului, 
nu formulează suficiente propoziții 
cu cuvintele noi învățate și nu re
capitulează permanent problemele 
de gramatică prin aplicații practice.

Caracterul educativ al lecțiilor 
este neglijat, în special la materiile 
din grupa umanistică, fapt care dău
nează formării trăsăturilor morale 
la elevi.

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
PE O TREAPTĂ SUPERIOARĂ

Ridicarea nivelului general de cul
tură al întregului popor constituie 
o cerință obiectivă a societății noas
tre, determinată de dezvoltarea im
petuoasă a științei și tehnicii, de ro
lul activ, creator, pe care trebuie 
să-l îndeplinească omul societății 
socialiste în activitatea social-pro- 
ductivă, în conducerea treburilor ob
ștești. Prelungirea duratei învăța- 
mîntului obligatoriu răspunde cerin
țelor culturale mereu crescînde ale 
maselor, satisface interesele și as
pirațiile acestora.

Pentru copiii în vîrstă de 6 ani 
s-au constituit 19 clase, la care*pre
dau cadre competente, cu o înde
lungată experiență. Cadrelor d;dac- 
tice din invățămîntul preșcolar le 
revin sarcini sporite. Educatoarele 
vor trebui să-și pună în valoare toa
tă capacitatea și priceperea peda
gogică pentru ca Intrarea în școală, 
la vîrsta de 6 ani a copiilor, să se 
realizeze fără dificultăți.

In activitatea didactică și peda
gogică să se aplice în mai mare 
măsură metode care dezvoltă gin- 
direa elevilor, să se diminueze pon
derea expunerii descriptive în favoa
rea explicațiilor, să se trezească cu
riozitatea și interesul elevilor prin 
probleme și întrebări, obișnuindu-i 
tot mai mult să gîndească, să mun
cească independent. Pentru sporirea 
eficientei lecțiilor, va trebui să se 
pună mai mare accent pe discuțiile 
însoțite de demonstrații și experi
ment, pe valorificarea conținutului 
educativ al materialului predat.

EDUCAȚIA PATRIOTICA
A ELEVILOR — PREOCUPAREA 

PERMANENTĂ A CADRELOR 
DIDACTICE

Este necesar ca în fiecare unitate 
școlară să se stabilească măsuri 
practice pentru perfecționarea acti
vității educative. Exemplul personal 
al cadrelor didactice, competența 
lor profesională, pasiunea pentru dis
ciplina pe care o predau, corectitu
dinea și ținuta etică, principialitatea 
și modestia lor, să fie exemple pen
tru tineretul școlar. Profesorii și în
vățătorii să se aiie cit mai mult în 
mijlocul elevilor, să trăiască împre
ună cu ei, să-i supravegheze în re
creații, să le organizeze jocurile, să 
meargă cu ei în excursii, să le cu
noască aptitudinile. O asemenea pre
zentă îi va ajuta pe elevi în contu
rarea idealului etic, le va stimula 
dorința de a participa activ la via
ta socială. In acest scop va trebui 
întărită colaborarea cil organizațiile 
de tineret și familia.

Descoperirea și stimularea talen
telor și aptitudinilor, cultivarea inte

resului și pasiunii pentru tehnică, 
pentru lucrările cu caracter aplica
tiv, trebuie înscrise ca sarcini de 
prim ordin ale școlilor. Cercurile pe 
specialități și alte forme de activita
te extra-școlară vor trebui genera
lizate.

Profesorul diriginte să devină cu 
adevărat părinte al clasei, sa cu
noască personalitatea fiecărui elev, 
preocupările și necazurile lui. In or
ganizarea și conducerea colectivului 
de elevi, in dezvoltarea legăturilor 
lui cu colectivitatea școlii, în subQr- 
donarea intereselor personale celor 
generale, dirigintele are un rol de 
seamă.

Eficiența muncii educative depin
de însă și de unitatea de influență 
a școlii, familiei și organizațiilor 
de tineret. Prin vizitele la domiciliul 
elevilor, prin consultații cu părinții, 
prin ședințe și lectorate, dirigintele 
trebuie să contribuie activ la atra
gerea părinților la rezolvarea pro
blemelor educative impuse de școală.

Trecutul glorios de luptă al po
porului, lupta lui pentru eliberarea 
socială și națională, tradițiile înain
tate de luptă ale clasei muncitoare 
și ale partidului trebuie cunoscute 
temeinic de către elevi. In același 
timp, cadrele didactice trebuie să 
mențină trează în rîndurile elevilor 
mîndria patriotică pentru mărețele 
realizări obținute de poporul nos
tru, hotărîrea de a apăra aceste rea
lizări și a le dezvolta.

Patria noastră este înțeleasă de 
fiecare om al muncii, de Întregul 
popor român, drept ființa cea mai 
dragă, cea mai apropiată, cea mai 
scumpă. Pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei constituie o sarci
nă imperioasă a zilelor noastre, ca
re urmărește ridicarea potențialului 
de apărare a cuceririlor revoluțio
nare, a păcii și progresului social. 
Cadrelor didactice, organizațiilor 
U.T.C. le revin sarcini importante 
in acest domeniu.

Cadrele didactice din toate unită
țile școlare ale Văii Jiului, însufle
țite de mărețele sarcini ce decurg 
din documentele de partid și de 
stat privind continua perfecționare 
și dezvoltare a învătămintului din 
tara noastră, își exprimă profunda 
adeziune fată de politica internă și 
externă a partidului, asigură parti
dul că își vor consacra toată pute
rea de muncă, toată capacitatea' și 
energia operei de ridicare a învătă- 
mintului pe treptele cele mai înalte 
la care-1 îndreptățesc tradițiile, hăr
nicia și talentele poporului nostru.

In contextul preocupărilor actua
le, cînd școala generală constituie 
principalul factor de educare a ti
neretului din patria noastră, de ri
dicare a nivelului de cultură și con
știință a întregului popor, consfătui
rile reprezintă un mijloc .eficient de 
perfecționare continuă a muncii ca
drelor didactice. Consfătuirea din 
acest an are loc în condițiile avtn- 
tulul continuu al economiei și cul
turii patriei noastre, căreia îi sînt 
necesare cadre pregătite temeinic, 
la nivelul exigentelor și cerințelor 
societății socialisto contemporane. 
Cadrul potrivit pentru înfăptuirea 
acestui deziderat a fost creat prin 
Directivele C.C. al P.C.R. din apri
lie a.c. care, analizînd situația în- 
vătămîntului de toate gradele, a sta
bilit un ansamblu de măsuri menite 
să conducă la continua dezvoltare 
și perfecționare a școlii românești. 
Ca urmare a măsurilor stabilite, 
noul an școlar începe cu o nouă 
formă de organizare. Se înfăptuieș
te trecerea la învătămîntul general 
și obligatoriu de 10 ani -cu clase 
care cuprind copii de la vîrsta de 
6 ani, iau ființă din acest an școli de 
subingineri, asistăm la înnoiri sub
stanțiale în profilul și structura 
sistemului de pregătire a cadrelor 
de muncitori calificați și tehnicieni 
prin școli profesionale și învățămîn- 
tul post-liceal, ia îmbunătățiri în 
conținutul manualelor și programe
lor școlare.

Tema referatului pe care l-am 
ascultat cu toții nu a fost aleasă în 
mod întîmplălor. Ea a izvorît din 
necesitatea cunoașterii profunde de 
către țoale cadrele didactice a sar
cinilor ce le revin în noul ari șcblar, 
pentru a consolida ceea ce s-a ob
ținut pînă In prezent și a ridica pe 
o treaptă superioară procesul ins- 
trucliv-educativ.

A(i arătat pe bună dreptate că nu 
s-a făcut încă totul în vederea creș
terii calității muncii școlare. Sînt 
școli în care nu au fost valorificate 
toate resursele metodice în vederea 
sporirii cunoștințelor elevilor, In 
vederea educării tineretului. Mai 
sînt școli în care, așa cum s-a ară
tat, munca de perfecționare și de 
pregătire a cadrelor didactice mal 
are un caracter formal, neasigurînd 
succesul scontat.

Dacă în majoritatea școlilor edu
catoarele, învățătorii și profesorii 
s-au străduit să dea elevilor cunoș
tințe temeinice, folosind material 
didactic adecvat fiecărei lecții, în 
activitatea altora s-au manifestat 
încă neajunsuri care s-au reflectat 
în pregătirea elevilor.

Modernizarea învătămintului, a 
metodelor de predare, constituie un 
Imperativ de prim ordin al epocii 
contemporane deoarece numai îm- 
brătișînd noul putem asigura cadre 
temeinic pregătite. Din referat și 
discuții s-a desprins ideea înțelege
rii juste a procesului de moderni
zare a muncii didactice. Sînt un;i 
tovarăși care reduc acest proces la 
mijloacele de modernizare — apara- 
Je de laborator, de proiecții, magne- 
tofoane — de care bineînțeles nu 
ne putem lipsi, intrucît ele consti-

MODERNA CLĂDIRE
A NOULUI LICEU DIN VULCAN

î’^visitarea rostfHâ iwvnr,ășiiil B’Asxăr

l$avi<5, prim-seereiar îs! Comitetului muni
cipal de partid, președintele Consiliului 
popular provizoria al municipiului Petro
șani,

tuie una din laturile bazei materiale 
ale modernizării. Modernizarea în
să trebuie înțeleasă prin schimbarea 
opticii de predare, de prezentare a 
materialului, eliminînd ce este inu
til, promovînd prin lecții ideile ce
le mai actuale în pedagogie, psiho
logie și știință, susținute de expli
cații și discuții ample cu elevii, 
bazate ■ pe înțelegerea justă, con
știentă și activă a noutăților șt a fe
nomenelor. Intelegînd în acest sens 
modernizarea, se va putea realiza 
cu succes instruirea și educarea ti
nerei generații,, formarea concepției 
marxist-lenin.iste despre natură și 
societate.

Apreciem rezultatele bune obți
nute, confirmate prin comportarea 
civilizată, caracteristică major,Etății 
elevilor, dar considerăm că mai a- 
vem multe de făcut pe linia întări
rii disciplinei.

Diriginte, după părerea noastră, 
trebuie să lină o mai strînsă legă
tură cu organizațiile de pionieri și 
U.T.C. din școli și împreună să des
fășoare o ^rodnica activitate de e- 
ducare,. a elevilor.

Nu se poate obține o eficientă 
superioară a producției, în înțelesul 
ei complex, fără să acordăm cea 
mai mare grijă instruirii noilor de
tașamente de muncitori, maiștri și 
tehnicieni, îmbogăt'rii permanente a 
cunoștințelor tehnice și profesio
nale ale acestora.

Stabilirea duratei de școlarizare 
după profile și specialități, înca
drarea la aceste școli a celor mai 
bune cadre de ingineri, asigură pre-

Simbolizind năzuința oamenilor 
spre cunoaștere și lumină, clădirea 
Școlii generale de 8 ani din Jieț se 
impune de la prima vedere. Spațioa
să, ea asigură condiții bune de în
vățătură pentru cei aproape 200 e- 
levi ci[i numără acest sat aflat in 
umbra culmilor Parîngului. Preocu
parea Comitetului orășenesc de 
partid Petrila și a consiliului popu
lar provizoriu pentru instruirea și 
pregătirea pontru muncă și viață a 
copiilor minerilor și țăranilor din 
acest cătun e viu reflectată de grija 
cu care școala a fost pregătită pen
tru noul an școlar: complet zugră
vită în interior și exterior, curată, 

gătirea corespunzătoare a viitorilor 
muncitori și tehnicieni. Este nece
sar ca din partea conducerii gru
purilor școlare de la Petroșani și 
Lupeni, a Școlii profesionale comer
ciale și Liceului industrial din Pe
troșani să se manifeste o mai mare 
exigentă și grijă pentru pregătirea 
practică a elevilor, să se solicite 
mai mult sprijinul întreprinderilor, 
atît în dotarea <u materialele nece
sare a școlilor, cît și în crearea de 
condiții corespunzătoare unei însu
șiri calitative a meseriei, punînd la 
dispoziția elevilor școlilor profesio
nale pe cei mai buni maiștri, tehni
cieni și ingineri, ca împreună să 
contribuie la însușirea meserie! si 
la formarea muncitorului conștient 
de sarcinile și misiunea ce-î stau 
în față.

Pentru oamenii muncii din pro
ducție, care doresc să-și dezvolte 
cunoștințele profesionale și de cul
tură generală, avem organizate fer
me de învătămînt seral și lără frec
ventă. Este știut că pentru acești 
tovarăși constituie un efort în plus 
frecventarea acestor forino de în
vătămînt, deoarece ei trebuie să se 
pregătească, în general, după efec
tuarea celor 8 ore de muncă în în
treprinderi și instituții, întimpinind 
greutăți în însușirea cunoștințelor. 
Considerăm necesar ca dumneavoas
tră cei care lucrați cu acești oa
meni, să sporiți eficiența lecțiilor, 
în așa fel îneît încă din clasă mun- 
citorii-elevi să plece cu lecțiile în
vățate. Orelor de consultații să li 
se acorde atenția și importanta cu
venită. Să nu mai aibă caracter for
mal așa cum se mai întîmplă une
ori, asigurînd în felul acesta o bu
nă pregătire a elevilor de la seral 
și fără frecvență.

Cadrele tinere venite la noi în 
număr mare — 55 tovarăși, care pă
șesc pentru prima dată în î'nvăță- 
mînt, să fio primite cu căldură, să 
găsească în colectivul în care intră

cu reparațiile terminale pînă în cele 
mai mici amănunte.

Sprijinul acordat Școlii generale 
de 8 ani din Jiet trebuie însă con
tinuat, și încă în mod susținut. A- 
ceasta cu atil mai mult cu cit sec
torul I.L.L. Petrila tărăgănează de 
multă vreme executarea unor anexe.

Este vorba în primul rind de ma
gazia pentru combustibil a școlii. 
Comanda pentru execuția acestei lu
crări a fost întocmită la timp, iar 
lucrarea a început de mult, dar nici 
pînă în prezent nu a fost terminată. 
Vin aici și lucrează cîte 1.—2 munci
tori ai sectorului I.L.L. O tot lun
gesc de cîteva luni, căci aerul cu
rat le priește. Anul școlar a înce
put, timpul trece, va trebui făcut 
locul, dar lemne nu-s. Nici nu pot 
fi depozitate, căci magazia încă nu-i 
terminată.

Tot cu sectorul I.L.L. Petrila s-a 
contractat încă din primăvară exe
cutarea împrejmuirii școlii. Fonduri 
au existat, dar lucrarea n-a fost 
încă începută. De altfel, școala nu 
are practic o curte, în care să nu 
poată pătrunde animalele sătenilor.

Referitor la curte se ridică încă 
o problemă. Conducerea școlii a in
sistat pe lingă Consiliul popular 
provizoriu al orașului Petrila să-i 
atribuie pentru curte un teren po
trivit. S-au primit promisiuni, dar 
terenul acesta o dat unui țăran pen
tru fin, iar pentru școală e lăsat un 
alt teren pe care se adună apă și 
unde copjii nu se pot juca.

Iată cîteva probleme care se ri- 
‘dică la școala din Jieț. Consiliul 
popular al orașului Petrila are dato
ria de a continua sprijinirea acestei 
școli prin rezolvarea corespunzătoa
re a acestor probleme care își au 
rolul lor în viața școlii.

exemplu convingător de ceea ce în
seamnă a fi educator.

Documentele de partid și de stat 
au precizat locul pe care îl are ca
drul didactic în munca cultural-ob- 
ștească și socială în oraș sau comu
nă, arătînd că activitatea sa este 
complexă și nu se limitează numai 
la școală.

Mergînd pe această linie, învăță
torul și profesorul trebuie să se 
afle în permanentă în mijlocul ele
vilor, organizîndu-le în mod plăcut 
timpul liber, în rîndul părinților, 
făcînd o propagandă pedagogică 
care să ajute munca școlii. Cadrele 
didactice trebuie să se integreze 
total în viata satului sau a orașului 
si prin acțiunile ce se organizează 
la căminele culturale, bibliotecile 
comunale, casele de cultură, uni
versitățile populare și alte forme 
existente pentru dezvoltarea cultu
rală a satului sau a orașului, să 
contribuie la lărgirea orizontului 
de cultură al cetățenilor.

îmbunătățirea calității procesului 
inslructiv-educativ, organizațiile de 
partid din școli au și trebuie să 
joace un rol important. Atunci cînd 
apar greutăți, organizațiile de par
tid să mobilizeze pe comuniști spre 
a le analiza și a stabili cele mal 
corespunzătoare măsuri plentru în
lăturarea lor.

In munca de educație a tinere
tului, organizațiile de partid vor 
trebui să îndrume și să sprijine mal 
mult conducerile de școli, pe co
mandanții unităților de pionieri și 
pe secretarii U.T.C., în așa fel îneît 
eforturile lor să fie îndreptate spre 
realizarea acestui deziderat, dez- 
voltind tineretului nostru școlar
puternice sentimente de dragoste 
fală de patria noastră socialistă, 
fata de realizările oamenilor mun
cii, față de trecutul glorios al po
porului și partidului nostrul Să întă
rim convingerea la copii ca România 
Socialistă este tara în care toti 
cetățenii sînt liberi, Independenți, 
egali și stăpîni pe soarta lor șl că 
ea trebuie apărată, în fata orică
rui dușman care ar încerca să a- 
tenleze la cuceririle noastre revo
luționare.

De la catedre, va trebui să ară- 
taji elevilor poziția partidului în 
problemele de mare importantă atît 
pe plan infern cît și pe plan ex
tern, să argumentați grija pe care 
o poartă partidul dezvoltării socie
tății socialiste șl încrederea nețăr
murita pe care o au toți cetățenii 
patriei noastre în conducerea noas
tră de partid și de stat.

Societății socialiste trebuie să-l 
dăm oameni cu o înaltă concepție 
științifică despre lume și viată, e- 
ducati în spiritul internaționalis
mului socialist, al politicii partidu
lui nostru, care să devină militanti 
activi în lupta pentru propagarea 
ideilor marxist-leniniste.

Acest lucru se poate realiza nu
mai dacă noi înșine sîntem stăpî- 
n.iți și convinși do aceste idei, nu
mai printr-o cunoaștere profundă . a 
politicii partidului nostru, care să 
însuflețească lecțiile și activitatea 
de fiecare zi.

Pentru dezvoltarea acestor senti
mente să folosiți toate metodele pe
dagogice care credeți că pot in
fluenta și contribui la formarea o- 
muJui nou, stăpînit de o dragoste 
fierbinte față de patria noastră, fa
ță de partidul nostru, fată de reali
zările tuturor oamenilor muncii. 
Să le arătați elevilor cum au luptat 
strămoșii noștri, clasa noastră munci
toare, în anii grei din timpul regimu
rilor trecute, fiindcă numai astfel vor 
putea înțelege și aprecia înfăptui
rile societății noastre socialiste.

Atunci cînd se ivesc obstacole în 
muncă, analizati-le cu mult simt de 
răspundere, fiți combativi, folosiți 
arma pe care ne-a dat-o partidul — 
critica și autocritica —, scoateți a- 
devărul Ia lumină, fiindcă numai în 
felul acesta vom putea cunoaște 
forța de care dispune partidul.

Vă rog să-mi permiteți, ca în 
numele biroului Comitetului județean 
de partid, al Consiliului popular pro
vizoriu județean, să vă urez suc
ces in noul an școlar, avînd con
vingerea că dispuneți de forțe su
ficiente și capabile să rezolve toa
te greutățile ce pot apărea în mun
ca pe care o desfășurati în școală 
Și în afara școlii, dînd astfel jus
tificare înaltei aprecieri de care se 
bucură astăzi slujitorii școlii din
partea partidului și statului nostru.
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ADEZIUNE DEPLINĂ FAȚĂ DE 
ÎNTREAGA POLITICĂ A PARTIDULUI

Șl GUVERNULUI NOSTRU
Chezășia 
triumfului păcii 
în întreaga lume

Victoria socialismului a creat 
pentru prima data în istoria tării 
noastre condițiile necesare înfăptui
rii unei politici pe deplin corespun
zătoare intereselor vitale ale între
gului nostru popor. Pășind pe acest 
drum, promovînd înaltele principii 
ale libertății și egalității în drepturi 
a tuturor cetățenilor, partidul nos
tru conduce întreaga masă de oa
meni ai muncii spre desăvirșirea 
societății socialiste.

Am văzut în aceste zile pe fetele 
multor oameni, tineri și virstnici, 
români sau de alte naționalități, ex
presia recunoștinței față de politica 
partidului. Am văzut și am înțeles 
aspirațiile acestor oameni, dornici 
să trăiască' în pace și libertate, de
plină, în prietenie și Tespect reci
proc. Aceasta e rațiunea politicii 
promovată de partidul no-sfru.

In numele acestei politici și pen
tru promovarea ei cil consecvență, 
pentru îmbinarea organică a patrio
tismului cu internaționalismul prole
tar, pentru colaborarea frățească cu 
toate țările socialiste — chezășia 
triumfului progresului și păcii în în
treaga lume — îmi exprim alături 
de toii oamenii muncii din țară, a- 
tașamentul deplin față de partidul 
ndstru, care ne călăuzește cu multă 
înțelepciune și căruia i-am acordat 
și îi vom acorda întotdeauna încre
derea noastră.

Dumitru POENARU 
director al O.C.L. produse 

industriale Petroșani

înaltă grijă 
față de 
destinele patriei

Mi se umple inima de mîndrie 
cînd văd, a.ud și citesc cum tot mai 
multi cetățeni din patria noastră își 
exprimă adeziunea lor deplină față 
de politica internă și externă a 
partidului nostru.

Cuvintele de mulțumire, de dra
goste și atașament adresate condu
cerii partidului de către oamenii 
muncii, sînt. dovezi grăitoare că ce
tățenii de. toate naționalitățile, de 
toate profesiile de pe cuprinsul ță
rii sînt pătrunși și satisfăcuți de în
țeleaptă conducere a partidului, de 
modul cum, aplicînd principiile nrar- 
xist-leniriiste ale internaționalismului 
proletar, partidul și statul nostru 
luptă pentru apărarea relațiilor de 
colaborare și prietenie cu toate ță
rile socialiste, pentru unirea efortu
rilor lor în slujirea idealurilor co
mune ale cauzei păcii și socialismu
lui.

Alături de toți cetățenii patriei 
îmi exprim prin aceste rînduri spri
jinul hotărît și ferm față de politica 
internă și externă promovată cu 
multă- înțelepciune de conducerea 
partidului și statului nostru, politi
ca pătrunsă de o înaltă grije față 
de destinele patriei, ale noastre ale 
tuturor.

Ioan POP 
economist C.C.V.J.

Sîntem mîndri de 
purtătorul steagu
lui idealurilor 
noastre — P.C.R.!

Cu o înaltă conștiință patriotică 
și internationalists și într-o unani
mitate de necontestat, poporul ro
man urmează politica clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român.

Căldura entuziastelor manifestări 
de dragoste și atașament față de 
conducătorii de partid și de stat, în 
frunte cu acela care întruchipează 
în chip fericit virtuțile de mai 
bine ale națiunii române — tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sînt expre
sia cea mai grăitoare a justeței po
liticii partidului nostru.

Explicația acestui profund atașa
ment e cft se poate de limpede: po
litica partidului promovează un pro
gram politic care pe plan intern în
truchipează idealurile socialismului, 
idealuri ale întregului popor, iar pe 
plan extern adîncîtea prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialis
te, în interesul coeziunii sistemu
lui mondial socialist.

Idealul de progres, de pace, este 
un adevărat fir roșu al istoriei aces
tei națiuni. Astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, acest ideal este afirmat cu tă
rie de către întregul popor unit în 
jurul partidului.

Pentru toate acestea sîntem mîn
dri de purtătorul steagului idealuri
lor noastre — P.C.R. — și ne vom 
string? și mal mult rîndurile în ju
rul său, ferm convinși că viitorul 
luminos spre care ne conduce este 
al nostru, al tuturor.

Horia NELEGA
procuror

Magazinul cu autoservire din orașul Petrila își întîmpină zilnic 
Cumpărătorii cu raiturile încărcate, amenajate cu gust

>0,00

10,30
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JOI 19 SEPTEMBRIE
Tele-școala. Prefață la fi
zică și chimie.
Prefață la istorie și geo
grafie.
Curs de limba germană 
(continuarea ciclului 1). 
Telecronica economică. 
Închiderea emisiunii de 
dimineață.
Polo pe apă : Steaua — 
Dinamo București (divi
zia națională A). Trans
misiune de la Ștrandul 
tineretului.
Tv. pentru specialiști.
Curs de limba rusă (con
tinuarea ciclului I).

19,00 Studioul pionierilor.
19,30 Telejurnalul de seară. 
19,50

FOTBAL
A " '

In campionatul municipal...

Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Film serial: Lagarderc 
(III).
Întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la oare 
nu s-a răspuns încă... E- 
mîsiune de știință. 
Grădinile Japoniei.
Teleglcb — emisiune de 
călătorii geografice. Intre 
Rio și Sao Paolo -r- film 
Lira — album de, poe
zie. ,,1’orti românești".
Arta plastică. Realismul 
(V).

22,50 Telejurnalul de noapte.

Etapa a doua a campionatului mu
nicipal de fotbal a programat trei 
jocuri: Preparatorul Lupeni — E- 
nergia Paroșeni; Utilajul — C.F.R. 
și Constructorul minier — I.L.L. Pe
troșani. Iată rezultatele înregistrate : 
Utilajul — C.F.R. 1—2 și Construc
torul minier — I.L.L. 1—0.

Meciul Preparatorul Lupeni — E- 
nergia Paroșeni nu s-a disputat de
oarece echipa gazdă nu a putut ob
ține aprobarea pentru teren din par
tea conducerii Asociației sportive

Minerul Lupeni (!). De fapt, aceste 
anomalii, care produc greutăți bu
nei desfășurări a campionatului mu
nicipal, sint cauzate de neparticipa- 
rea delegaților echipelor la ședin
țele comisiei de fotbal, cu care pri
lej se stabilesc terenurile unde ur
mează a avea loc întrecerile. Or, 
asociația sportivă Preparatorul Lu
peni n-a trimis nici un delegat pînă 
acum, deși comisia a ținut două 
astfel de ședințe (!)

B. STAICU

22,30

La concursul Pronoexpres nr. 38 
din 18 septembrie 1968 au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

Extragerea l-a: 23 41 22 48 38 4.
Numere de rezervă : 3'J 18.
Fond de premii : 409 021 lei.
Extragerea alia: 44 46 20 12 15 19. 
Numere, de rezervă: 35 5.
Fond de premii: 313 676 lei.

Cin® strigă
Răriți, hoții“! ?

(Urmare din pag. 1)

— dar abia după o lună de la acea 
„chemare la ordine" — un om ne 
cere să luăm apărarea unor „năpăs- 
luiți", să blamăm public un fapt 
grav — lovirea unuia din cei trei 
în timpul acelei „întrevederi". Intre 
acuza pe urmele căreia am plecat 
(nesemnată și venită ca o foarte 
lirzie mustrare de conștiință) și 
declarațiile verbale și scrise ale ce
lor trei tineri care spun că șeful 
de sector i-a dojenit aspru iară să-i 
insulte sau lovească il lăsăm pe ci
titor să aleagă.

Ne-a pus pe drumuri și ne-a ră
pit timp o scrisoare în care se 
vedea de la început nota de ranchiu- 
nare, omul din categoria celor pe 
care i-am descris Ia început. Am 
făcut-o însă cu bunăștiință pentru 
a demonstra, pe măsura puterii 
noastre de discernare a adevărului, 
că nu întotdeauna cel ce strigă 
„Săriți, hoții" 1 a fost, cel prădat. 
Că de multe ori strigătul acesta nu 
face altceva decît să-l deruteze pe 
urmăritorul vinovatului de fapt. 
Căci nu se „apără" intre ei decît 
cei ce se aseamănă în „convingeri" 
sî „interese".

POPICE

ha județeană a 
republica feminin

Simbătă, 14 septembrie, a avut toc 
la Hațeg, pe arena de popice a a- 
sociației sportive ,,Voința", faza ju
dețeană a campionatului republican 
individual feminin.

Pe primele trei locuri s-au clasat, 
în ordine: 1) Rozalia Pașcha (Lu- 
peni): 356 p.d.; 2) Maria Berghian

Meciuri amicate
In zilele de 21 și 22 septembrie, 

orașul Hațeg va găzdui și etapa ju
dețeană a. campionatului republican 
individual la popice (seniori și ju
niori).

La aceasta etapa, orașul munici
pal Petroșani va li reprezentat de 
sportivii Schuler Bela și Cozma Ște
fan de la Minerul Vulcan, Torbk 
Ioan și Torbk Mihai (Jiul Petrila) 
și de juniorul Covali Dumitru de la 
Utilajul Petroșani.

In vederea unei cit mai bune 
comportări, sportivii mai sus amin-

campsatMbi

(Hațeg): 347 p.d.; 3) Mariana Mi- 
troczi (Lupeni): 330 p.d.

Demn de remarcat este faptul că 
tînăra sportivă Mariana Mitroczi, de 
19 ani, de la „Viscoza" Lupeni, a 
cucerit și locul I în întrecerea ju
nioarelor.

N. S.

pregătitoare
liți se pregătesc cu toata seriozita
tea. Săptăminal ei fac cile trei an
trenamente, iar duminica, echipele 
unde aceștia activează susțin jocuri 
amicale.

O astfel de întîlnire a avut loc 
duminica 15 septembrie a. c„ pe a- 
rena Utilajul din Petroșani, unde e- 
chipa Jiul din Petrila a întîlnit echi
pa Utilajului din Petroșani. Victo
ria a revenit popicarilor din Petrila 
cu 4 735 p.d. față de 4 606 p.d. cil 
au realizat gazdele.

S. BĂLOI

Cabinetul pentru 
probleme de 
organizare științifică 
a producției și a 
muncii - în sprijinul 
activității 
tntreprinderi'or 
din municipiul 
Petroșani»

(Urmare dirt pag. 1)

prinde o serie de acțiuni menite să 
ducă la sensibilizarea cadrelor de 
conducere din întreprinderi, precum 
și scoaterea în evidență, pe bază 
de- studii, a unor importante rezer
ve materiale și de timp încă neva
lorificate.

Printre acțiunile mai importante 
prevăzute în planul de muncă al 
Cabinetului nostru pentru trimes
trul IV figurează ciclul de conferin
țe privind conducerea întreprinde
rilor, studiul muncii, organizarea 
activității întreprinderilor, studii cu 
caracter economic. Acestea se vor 
organiza la C.C.V.J., I.F. Petroșani și 
„Viscoza" Lupeni. Se va organiza, 
de asemenea, un schimb de expe
riență la Uzinele Reșița la care va 
participa un grup de specialiști de 
ia U.R.U.M. Petroșani.

Este de remarcat faptul că nume
roase cadre de conducere cu pregă
tire superioară, care au terminat 
studiile cu multi ani in urmă, po
sedă o vastă experiență practică și 
pot să rezolve cu succes proble
mele importante ce se ivesc în ca
drul întreprinderilor. Dar pentru re
zolvarea calitativ superioară a pro
blemelor de organizare și conduce
re este necesar ca pe lingă expe
riența practică, cadrele de condu
cere să fie ținute Ia curent cu rea
lizările cele mai importante obținu
te atît în țară cît șt pe plan mon
dial. Trebuie, ca pe diferite trepte 
ierarhice de conducere, să se cul
tive și să se dezvolte spiritul de 
organizare cu adevărat științifică 
în toate compartimentele și verigile 
procesului de producție.

Este cunoscut faptul că în proble
me de organizare a procesului de 
producție, nu există limite și nlcio- 
dală nu se poate spune că „am fă
cut totul". De aceea acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii are un caracter perma
nent, iar ateasta trebuie să consti
tuie o preocupare de zi cu zi a tu
turor cadrelor de conducere din 
întreprinderi .și șantiere. Rezulta
tele acestei acțiuni se concretizează 
în modul de realizare a indicatori
lor prevăzuți pentru perioada res
pectivă care in final se traduc prin 
beneficii realizate peste plan.

Pentru viitor, Cabinetul pentru 
probleme de organizare științifică a 
producției și a muncii din cadrul 
municipiului Petroșani își propune 
să sprijine' colectivele de lucru din 
cadrul întreprinderilor, conducerile 
acestora, în scopul ridicării calitati
ve a nivelului de organizare a în
tregii activități economice.

Baza de desfacere 
a produselor petroliere 
TIMIȘOARA 

DEPKUlt PETfflȘM!

anga jează;
— UN
— UN 

EA
— UN

MECANIC AUTO
LĂCĂTUȘ VERIFICATOR ARAGAZ
DOMICIIIU
PAZNIC LA DEPOZIT

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in nomenclatoarele legislative în vigoare.

Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 
7—15 de Ia șeful depozitului din Petroșani — teleîon 1242.

PETROȘANI

angafeasă
— MECANICI AUTO

— SUDORI
— ELECTRICIENI AUTO
— STRUNGARI

TINICHIGII

Informații suplimentare se primesc Ia sediul autobazei, 
resortul plan și organizarea muncii.

DE
ÎNTREPRINDEREA
INDUSTRIE LOCALA

angajează :

(Urmare din pag 1)

"(1000 da locuitori; acum aceasta 
cifră a depășit 700 000. Perspecti-a 
cea mai apropiata in domeniul con
strucțiilor o constituie satisfacerea 
necesităților și cerințelor unei popii 
lății do un milion locuitori. Recent 
in partea do sud-vest a capitalei 
Armeniei a fost dat in exploatare 
lacul de acumulare Erevan.

Astăzi, Erevanul este unui din 
marile centre industriale ale tarii. 
In ullimii 20 do ani s-a dezvoltat 
în ritm rapid industria, s-ai: cons
truit mari întreprinderi chimice, e- 
lectrotehnice și de aparataj. Cauciucul 
sintetic, rășinile polimerîce, caro
seriile de automobile, centrale elec
trice mobile și mașini electrice, di
ferite mașini-unelte și mașini auto
mate, cabluri și pompe produse din 
aluminiu precum și multe alic ar

liners
tras a

(băieți) mire 16—20 ani, pen
se califica, ia locui de muncă.

un

MESERIA DE TIMPEAR
luiormații suplimentare la sediul întreprinderii serviciul 

organizarea muncii, telefon 1323.

ticole industriale sint exportate de 
întreprinderile din Erevan în peste 
60 de tari ale lumii. Au început, de 
asemenea, să șe dezvolte în ritm 
rapid ramurile moderne ale indus
triei — construcția de automobile 
electronica, radioelectronica. Insta
lațiile de calcul, mașinile electroni
ce și aparatele de precizie se bu
cură de o largă popularitate. Capi
tala Armeniei este un adevărat o- 
raș al științei. Aici se află peste 70 
de instituții științifice unde lucrea
ză aproximativ 7 000 de colabora
tori științifici.

Anul acesta locuitorii Erevanuiui 
sărbătoresc cea de-a 2 750-a ani
versare a întemeierii orașului lor, 
eveniment pentru întîmpinarea că
ruia pregătirile au început din timp. 
O atenție deosebită se acordă com
plexelor decorative, construcțiilor 
memoriale. Pe locul vechilor săpă

turi, unde arheologii au descoperit 
ruinele orașului Erebuni, se desfă
șoară lucrări de restaurate. Vizita
torii vor putea vedea aici numeroa
se exponate do valoare in noua 
clădire a muzeului care se cons
truiește Ia . poalele colinei legenda
re Arin-Berd. Sovietul orășenesc a 
organizat tin concurs pentru reali
zarea. unei steme a Erevanului pe 
o medalie jubiliară. Sculptorii, pic
torii, compozitorii și lucrătorii din 
cinematografie și teatru \ vor crea 
nci ‘opere consacrate celei de-a 
2 750-a aniversare a orașului. Cu- 
noscdții maeștri armeni de artă de
corativă pregătesc o serie do amin
tiri consacrate acestei date. Locui
torii orașului se pregătesc să pri
mească cu acest prilej un mare nu
măr de vizitatori din toate republi
cii? unionale.

(Din „Izvestia"}

Radio
<ns8s®as>''‘. r»

VINERI 20 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I:

5,00 Buletin de știri; 5,05— 
6,00 Program muzical de di
mineață; 6,00—8,25 Muzică și 
actualități; 8,25 Moment poe
tic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,05 La microfon,' melodia pre
ferată; 9,30 Matineu literar; 
10,00 Școala ne e draga — 
program de cintece; 10,10 Re
cital de vioară Rugiero Ricci;
10.30 Prelucrări din folclor; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Ora specialistului; 11,35 Reci
tal de operă Viorel Ban; 11,45 
Sfatul medicului. Medicamente 
de origine vegetală pentru 
bolnavii de inimă; 12,00 Cîntă 
Angela Zilia și Luigi Iones- 
cu; 12,30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal. Sport;
13.20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară; 14,00 Din mu
zica popoarelor; 14,15 Dumbra
va minunată (emisiune pentru 
copii); 14,25 Radio-publicităt*;
14.50 Taraful GorjUlui din 
Tirgu JjU; 15,00 Buletin de 
știri; 15,15 Lectură în premie
ră; 15,35 Muzică ușoarăi 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Ră- 
rlio-vacanța transmite; 17,15 
Pentru patrie; 17,45 Din re
pertoriul Corului Radiotelevl- 
ziunii; 18,00 Buletin de știri; 
18,02 Revista economică; 18,20 
Tineri interpreti de muzică 
populară; 18,45 Pagini celebre 
din opere; 19,00 Radiogâzeta 
de seară; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Țării, 
inima și versul. Montaj de poe
zie contemporană românească;
20.20 Cîntă Ion Crîstoreanu 
și Marcel Budală; 20,40 Muzi
că ușoară; 20,55 Noapte bună, 
copii; 21,00 Muzică; 21,05 
Mari cupluri ale iubirii; 21,25 
Muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic, 
Sport; 22,20 Melodii de Livlu 
Ionescu; 22,30 Moment poetic;
22.35 Meridiane melodii; 23,35 
Album liric; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Jocuri populare; 7,10 
Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de știri;
7.35 Muzică; 7,45 Valsuri și 
polci; 8,00 Banatul?, mînrlră 
floare — muzică populară;
8.30 Buletin de știri; 8,35 Fan
tezie pentru chitară și orches
tră de Joaquin Rodrigo; 9,00 
Muzică din opera „Lakme" de 
Delibes; 9,30 Muzică de câine* 
răi 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Melodii distractive; 10,10 Tea
tru radiofonic; 11,14 Pagini 
din operete; 11,30 Muzică u- 
șoară;. 11,45 Program de cîn- 
lece; 12,00 Buletin de știri; 
12,11 Melodii populare; 12,30 
Muzică ușoară; 13,00 Poemul 
simfonic „Serbări romane" de 
Ottorino Respinghi; 13,30 Ști
ința în slujba păcii; 13,40 
Coruri și dansuri din opere,- 
14,00 Radiojurnal; 14,03 Con
cert de prinz; 15,00 Cîntă An
da Călugăreanu și Eddie 
Mitchell; 15,30 Emisiune de 
folclor; 16,15 O melodie, doi 
interpreti; 16,20 Pe teme me
dicale; 16,30 Antologie corală;
16.50 Melodii de Florentin 
Delmar; 17,00 Radiojurnal» 
17,15 Din pîlnia gramofonului;
17.35 Formația Norrie Para
mour; 17,45 Muzicieni români 
de azi despre muzicieni ro
mâni de ieri; 13,10 Cîntecele 
anotimpurilor; 18,30 Scriitori 
al secolului XX : Paul Va
lery; 18,50 „Slăvită ești pa
trie" de Ion Hartulary Dar- 
cled; 18,55 Buletin de știri; 
19,00 Itinerar folcloric muzi
cal; 19,30 Cronica literară; 
19,40 Muzică ușoară; 19,50 
Seară de operă: „Cariera u- 
nui libertin" de Igor Stra- 
vinski; 21,00 Buletin de știri; 
21,05 Seară de operă (conti
nuare); 21,30 Studioul de poe
zie; 21,50 Seară de operă (con
tinuare); 23,00 Radiojurnal; 
23,07 Antologia discului; 0,55 
—1,00 Buletin de știri.

I. J. E. H. DEVA
j Secția de distribuție

a energiei electrice
' PETROȘANI

Aduce, la cunoștința consumatorilor de energie electrică următoarele: :
1) Toți consumatorii de energie electrică (paușaliști și contorișli) care nu au contract de 

furnizare a energiei electrice și nu au achitat garanția, sînt obligați a se prezenta Ia ghișeele
de încasare pentru rezolvarea acestor probleme. >

2) Incepind cu data de. 25 septembrie 1968 I.J.E.H. Deva, secția Petroșani, nu va mai 
branșa și nu va mai furniza energie electrică la blocurile ce se vor da in folosință pînă ce 
locatarii nu îndeplinesc următoarele obligații:

a) Au încheiat contract de furnizare a energiei electrice ;
b) Au achitat garanția pentru consumul pe 90 zile anticipat;
c) Au montat la apartament contor proprietate personală care se găsește in comerț.
Instalarea contorului se va face de electricienii I.J.E.H. Ia cerere fără plată.
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Vizita delegației guvernamentale 
române în Venezuela

CARACAS 18. — Trimisul 
special Agerpres, V. Oros, 
transmite: Delegația guverna
mentală română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, continuă convorbirile 
cu reprezentanții guvernului 
venezuelean.

La întîlnirea cu primul mi
nistru și ministru al relațiilor

interne, Reinaldo Leandro Mo
ra, ca și la cea cu ministrul 
afacerilor externe, Ignacio Iri- 
barren Borges, s-a subliniat e- 
voluția pozitivă a relațiilor bi
laterale.

La invitația Corporației ve- 
nezuelene a petrolului, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, 
însoțit de Grigore Bărgăoanu,

Convorbirile vietnamezo-americane
PARIS 18. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: Miercuri la Paris a 
avut loc cea de-a 22-a ședin
ță plenară a convorbirilor o- 
ficiale între reprezentanții 
R. D. Vietnam și cei ai State
lor Unite.

Cyrus Vance, în absența șe
fului delegației americane, A- 
verell Harriman, a încercat în 
această ședință să denatureze 
realitățile din Vietnamul de 
sud, afirmînd că Frontul Na
țional de Eliberare nu ar fi 
sprijinit de populație.

Reprezentantul R. D. Viet
nam, Xuan Thuy, a respins ar
gumentele americane, citînd 
numeroase exemple de refuz a

militarilor aparținînd armatei 
guvernului de la Saigon, de a 
lupta împotriva Frontului Na
țional de Eliberare.

Referindu-se la măsurile me
nite să ducă la rezolvarea pro
blemei vietnameze, Xuan Thuy 
a amintit cu acest prilej că se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat la 16 sep
tembrie că „țrimul pas esen
țial este încetarea completă 
și necondiționată a bombarda
mentelor împotriva Vietnamu
lui de nord". De asemenea, 
reprezentantul nord-vietnamez 
a amintit și declarația recentă 
a ministrului afacerilor exter
ne al Franței, Michel Debre, 
care s-a pronunțat în același 
sens.

vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehni
că, de alți membri și experți 
ai delegației române au vizi
tat pădurea de sonde de ye 
lacul Maracaibo, cel mai im
portant centru petrolifer al 
Venezuelei.

Ședința Prezidiului 
C.C. al P.C. din 

Cehoslovacia
PRAGA 18 (Agerpres). — A- 

gentia CTK anunță că la 17 
septembrie, la Praga a avut 
loc o ședință a Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
zidată de Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
în cadrul căreia au fost exami
nate probleme curente ale po
liticii interne și externe.

Prezidiul consideră necesar 
să se pregătească Congresul 
al XIV-lea extraordinar al 
P.C.C. și a discutat directivele 
politice ale sistemului juridic- 
statal al R.S.C., legea privind 
sistemul federativ al Ceho
slovaciei urmînd să lie adop
tată în preajma aniversării a 
50 de ani de la proclamarea 
Republicii Cehoslovace.

R.S. CEHOSLOVACA. — Aspect din Praga.

In Arabia Saudifă

Se pregătește o nouă 
invadare a Yemenului de sud

ADEN 18 (Agerpres). — Un 
reprezentant al forțelor de se
curitate din Yemenul de sud 
a declarat că fostul șef al sta
tului major al armatei, colone

CURIER . CURIER • CURIER
♦♦♦

In cadrul Comitetului special 
O.N.U. pentru codificarea prin
cipiilor de drept internațional 
privind relațiile prietenești și 
cooperarea dintre state, care 
examinează principiile nere- 
curgerii la forță in relațiile 
internaționale, egalității în 
drepturi și dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta, precum și principiul 
neintervenției in treburile in
terne ale altor state, a luat 
cuvintul reprezentantul român 
Aurel Cristescu.

clinicii „La Paz" din 
anunțat că miercuri 
acest spital a avut

Direcția 
Madrid a 
in zori in 
loc o transplantare cardiacă. 
Operația a fost efectuată de 
serviciul de chirurgie toracică 
condus de dr. Cristobal Mar
tinez Bordiu. Bolnavul se află 
in stare bună.

FORJELE FEDERALE NIGERIENE SE 
ÎNDREAPTĂ spre orașul biafrez umuahia

“ Principalele Jaloane 
ale politicii interne și externe

HAGA 18 (Agerpres). — 
In mesajul tradițional, ro

stit la deschiderea parlamen
tului olandez, regina Juliana a 
trasat principalele jaloane ale 
politicii interne și externe. In 
politica externă, mesajul sub
liniază că Olanda se pronunță 
pentru menținerea N.A.T.O., 
dar că va depune eforturi pen
tru intensificarea colaborării cu 
toate statele europene. In con
tinuare, mesajul precizează că 
Olanda va sprijini intrarea 
Angliei și a altor țări în Piața 
comună. Considerînd acest lu
cru ca deosebit de important 
pentru întărirea C.E.E., mesa
jul subliniază că Olanda va 
colabora cu celelalte țări din 
cadrul BeneluXului în vederea 
realizării acestui scop. După 
ce subliniază faptul că Olanda 
își va spori contribuția acor
dată țărilor în curs de dezvol
tare, mesajul anunță că guver
nul a elaborat în acest scop

un program pe mai mulți ani. 
Se precizează, de asemenea, 
că guvernul olandez se află 
în contacte strînse cu Indone
zia și O.N.U. în problema or
ganizării referendumului în 
Irianul de Vest (fosta Guinee 
Olandeză) căruia îi acordă o 
importantă deosebită.

Ministrul de finanțe, Henrik 
Witteveen, a prezentat buge
tul țării pe anul 1969. Proiec
tul de buget prevede cheltu
ieli de 26 miliarde de guldeni, 
adică cu 12 la sută mai mult 
decit anul trecut. La caț itolul 
cheltuieli militare este înscrisă 
suma de 3,5 miliarde guldeni, 
ceea ce reprezintă o creștere 
cu. 250 milioane guldeni față 
de bugetul precedent.

■Witteveen a anunțai-că actu
alul buget se încheie cu un 
deficit de 2,5 miliarde guldeni. 
El a anunțat că în vederea 
echilibrării noului buget vor 
fi sporite tarifele poștale, pre
cum și prețul țigărilor.

Grave inundară în Angha
LONDRA 18 (Agerpres). —
Echipe de salvare folosind 

bărci de diferite tipuri, milita
re și civile, caută să vină în 
ajutorul sinistraților celor mai 
grave inundații înregistrate în 
Anglia în ultimii 15 ani, în 
timp ce ploile torențiale care 
au continuat să cadă marți au 
îngreunat simțitor of erațiile 
de salvare. Șase rîuri din An
glia de sud-est, incluzînd și 
unele porțiuni ale fluviului 
Tamisa, au ieșit din matcă, a- 
pele pătrunzînd în case și fer
me, inundate deja după patru

zile de ploi neîntreruptă. Au
toritățile au anunțat că pagu
bele provocate pînă în pre
zent se ridică la suma de- pes
te 1 milion lire sterline.

Inundațiile catastrofale din 
1953 au provocat moartea a 
307 persoane și pagube de 5 
milioane lire. De data aceasta, 
numai trei persoane au murit 
în urma inundațiilor. Unul din 
centrele cel mai grav atinse 
este localitatea Molesey, situ
ată în apropiere de Londra, 
unde apele au atins înălțimea 
de 2,4 metri.

Alegeri parțiale 
pentru Senatul franeez

PARIS 18 (Agerpres). —
Miercuri a început oficial 

campania electorală pentru a- 
legerile parțiale pentru Sena
tul francez, care vor avea loc 
duminică. Sistemul electoral 
în vigoare prevede „reînnoirea" 
unei treimi din numărul se
natorilor la fiecare trei ani. 
Pentru desemnarea celor 33 000 
de „mari electori", care la 
rîndul lor vor alege 95 de se
natori, urmează să se pronun-

te corpul electoral din mai 
multe departamente.

Interesul pentru alegerile in
directe de duminică este legat 
de dezbaterile privitoare , la o 
reformă a Senatului despre ca
re președintele de Gaulle a 
arătat: la recenta sa conferin
ță de presă, că intenționează 
să o supună unui referendum.

Iul Sharif Haider, pregătește 
un corp expediționar în vede
rea invadării țării. Potrivit de
clarației, Haider s-a refugiat 
în luna iulie a anului trecut 
în Arabia Saudită, unde re
crutează în prezent membri ai 
tribului najran pentru a inva
da țara. Declarația reprezen
tantului forțelor, de securitate 
subliniază că la instruirea for
țelor rebele participă o serie 
de mercenari străini și că ei 
intenționează să atace Beiha- 
nul în cursul lunii viitoare.

Postul de radio Aden a 
transmis marți o declarație a 
Colonelului Hussein Ashall în 
care acesta a ținut să asigure 
guvernul țării că armata este 
qata să zdrobească orice încer
care de invadare și să apere 
revoluția.

In cea de-a doua comisie 
principală a conferinței sta
telor neposesoare de arme nu
cleare au început dezbaterile 
asupra problemei exploziilor 
nucleare în scopuri pașnice. 
Au luat cuvîntul reprezentan
ții Irlandei, Afganistanului, 
Boliviei, Pakistanului și Africii 
de sud, precum și delegatul 
român Mircea Rebreanu.

LAGOS 13 (Agerpres). — Trupelo» federale Ni- 
geriene, care se îndreaptă In prezent spre Umua- 
hia, nu le vor mai fi necesare decît F-10 zile pen
tru a cuceri și ultimul oraș deținut de forțele bia- 
(reze, transmite din Lagos, citînd surse infor
mate, Wrespondentul agenției Reuter, Sam Hall 
După cum s-a anunțat, forțele federale au cucerit 
în urmă cu două zile, după un asalt la care au 
participat unități de blindate grele și bombardiere, 
orașul Owerri. Toate forțele de care mai dispune 
în prezent liderul biafrez Ojukwu se află In mo
mentul de față în zona orașului Umuahia.

Referindu-se la ofensiva federală In direcția 
orașului, postul de radio Vocea Biafrei a anun
țat marți că bombardierele nigeriene au efectuat 
raiduri asupra unor zone populate din Umuahia, 
soldate cu numeroși morți și răniți. Postul de ra
dio a făcut cunoscut, de asemenea, că în cursul 
unui raid efectuat împotriva unei localități din 
provincia Owerri, apreciat drept cel .nai violent 
de la începutul războiului, bombardierele nige
riene au ucis 510 persoane si au rănit aproxima
tiv 1.000 din rîndul populației civile. Denumirea 
localității, transmite corespondentul agenției Reu
ter, nu a putut fi 
radio biafrez este 
federale.

precizată, deoarece postul de 
parțial bruiat de autoritățile

♦♦♦

Un avion de vînătoare vest- 
german de tip „Starfighter" 
s-a prăbușit miercuri diminea
ța in mare, in largul Insulei 
daneze Anhoid. Pilotul a fost 
ucis. Nu se cunosc cauzele ac
cidentului. Este cel de-al 88-lea 
avion de tipul „Starfighter" 
pierdut de aviația militară a 
R.F. a Germaniei în condiții 
asemănătoare.

reprezentanții organelor econo
mice și ai guvernului iugoslav.

Un tribunal din statul Gua- 
nabara (Brazilia) a suspendat 
drepturile de „Habeas corpus" 
ale fostului guvernator al a- 
cestui stat, Carlos 
l-a condamnat pe 
10 zile închisoare 
făimare la adresa 
lor. In ultimele zile, lacerda 
s-a dedat la atacuri persona
le împotriva autorităților sta
tului, inclusiv a actualului pre
ședinte Costa e Silva. El este 
cunoscut în Brazilia ca expo
nent al cercurilor de extremă 
dreaptă.

starea acestuia „este foarte 
gravă".

La Lisabona au fost luate 
măsuri speciale de securitate 
pentru a se face față oricărei 
eventualități.

I )

♦♦♦

Lacerda, și 
acesta la 

pântru de- 
autorități-

♦ ♦♦
Pre^dintele Johnson a a- 

vut marți o întrevedere eu 
Averell Harriman, reprezentan
tul S.U.A. la convorbirile a- 
mericano-nord-vietnameze de la 
Paris, care l-a informat des
pre modul cum se desfășoară 
aceste convorbiri. Harriman 
s-a întilnit, de asemenea, cu 
secretarul de stat Dean Rusk 
și ministrul apărării Clarck Cli
fford. El urmează să plece 
din nou la Paris ia sfirșitul 
săptăminii.

LA AkKARA
Negocieri 
turco-irakiene

ANKARA 18 (Agerpres).
La Ankara au început ne

gocierile turco-irakiene în 
vederea încheierii unui a- 
cord pentru transportul de 
mărfuri, inclusiv tranzitul 
pe teritoriul Irakului al ex
porturilor Turciei destinate 
altor țări.

Patrioții din Quineea portugheză 
continuă acțiunile 
împotriva trupelor coloniale

ALGER 18 (Agerpres). —
Partidul african al indepen

denței din Guineea portughe
ză și insulele Capului Verde 
controlează în prezent două 
treimi din teritoriul tării, a de
clarat secretarul general al 
partidului, Amilcar Cabrai, 
într-o conferință de presă la

Pe poligonul da la Cane Kennedy

Repetiție generală înaintea 
lansării navei
spațiale „Apollo-7“

Regimul 
saigonez cuprins 
de corupfie

NEW YORK 18 (Agerpres). 
O înaltă oficialitate a S.U.A. 
însărcinată cu „programele de 
pacificare" din Vietnamul de 
sud a demisionat în semn de 
protest împotriva corupției re
gimului saigonez. După cum 
anunță postul de radio A.B.C., 
citat de agenția Associated 
Press, Dennis Smith, șeful pro-

gramului de prevederi sociale 
si consilier în problemele re- 
fugiaților pe lingă primarul o- 
rașului Saigon, s-a înapoiat 
marți în S.U.A. și a declarat 
că a demisionat. Smith a sub
liniat că autoritățile saigone- 
ze sînt preocupate numai de 
interesele lor proprii, promo
vează corupția și manifestă o 
indiferentă totală față de refu- 
giatii sud-vietnamezi.

Oficialități de la Washing
ton au refuzat să comenteze 
știrea demisiei lui Dennis 
Smith, dar au declarat că va 
fi deschisă o anchetă în legă
tură cu dezvăluirile făcute de 
el.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Pe poligonul de la 
Cape Kennedy a avut loc o 
repetiție generală înaintea 
lansării, la 11 octombrie, a na
vei spațiale „Ațollo-7". Cei 
trei cosmonauți americani, 
Walter Schirra, Walter Cun
ningham și Don Eisele, care 
sînt pregătiți pentru efectua
rea zborului, s-au comportat 
bine în noua cabină spațială 
în interiorul căreia aerul este 
un amestec de 60 la sută oxi
gen și 40 la sută azot. Actu
ala compoziție a aerului din 
cabina spațială constituie una 
din măsurile de prevedere a 
unui eventual nou incendiu 
întocmai ca cel produs anul 
trecut cînd trei cosmonauți a- 
mericani și-au pierdut viața.

Pe toată durata lansării pro- 
priu-zise a lui „Apollo-7" a- 
ceastă compoziție-a aerului din 
interiorul cabinei va fi men-

ținută. După lansare însă ea 
se va schimba eliminîndu-se 
treptat azotul pentru a se a- 
junge la aproape sută la sută 
oxigen,

Cosmonauții s-au aflat timp 
de aproximativ două ore în 
cabina montată în partea su
perioară a rachetei purtătoare 
„Saturn 1-B".

Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. si-a exprimat speran
ța că lansarea '•=> -wa loc la 
data brevăzut.ă, mentionînd că 
repetiția a avut ca sepp, toto
dată. să verifice diversele mo
dificări făcute în nltimvl <imn 
la cabina spațială. S-au semna
lat totuși unele defecțiuni în 
funcționarea instalațiilor de 
lansare dar care au fost reme
diate pe loc. Va mai fi nevoie, 
probabil, de o verificare supli
mentară a sistemului de apro
vizionare cu carburanți a ra
chetei purtătoare, a spus.el.

Alger. Relevînd că și în res
tul teritoriilor. Guineei portu
gheze patriciii africani conti
nuă acțiunile împotriva trupe
lor coloniale. Cabrai a arătat
că partidul pe care îl conduce 
„se pregătește activ în vede
rea unei noi eta'pe, pentru
desfășurarea unor acțiuni o- 
fensive în Insulele Capului 
Verde — însemnată bază de 
aprovizionare . pe care Portu
galia o folosește împotriva pa
triciilor din Guineea portughe
ză și a forțelor patriotice din 
Mozambic și Angola".

Autoritățile colonialiste por
tugheze, a spus Cabrai, au 
suferit o înfrîngere militară și 
politică. In încercările lor de 
a înăbuși mișcarea de elibera
re națională din Guineea por
tugheză, unitățile armatei co
lonialiste folosesc împotriva 
forțelor patriotice, în afara ar
melor clasice, și substanțe 
toxice.

☆
NEW YORK 18 (Agerpres). 
Comitetul special O.N.U. 

pentru decolonizare (Comitetul 
celor 24) și-a exf rimat „ne
liniștea profundă și oroarea" 
în legătură cu știrile potrivit 
cărora autoritățile colonialiste 
portugheze intenționează să 
folosească armele de distruge
re în masă împotriva mișcării 
de eliberare din Guineea por
tugheză. Membrii Comitetului 
pregătesc un proiect de rezolu- 
iuție care ar urma să fie a- 
doptat săplămîna viitoare și 
în care se face apel către toa
te statele „de a întreprinde 
orice le stă în putere pentru 
a determina încetarea războiu
lui inuman" dus de Portuga
lia împotriva mișcării de eli
berare din acest teritoriu a- 
frican.

Cabinetul malayezian s-a în
trunit miercuri în ședință ex
traordinară pentru a examina 
situația creată ca urmare a 
proiectului de lege elaborat 
de guvernul Filipinelor cu pri
vire la încorporarea teritoriu
lui Sabah in statul filipinez. 
Această hotărire a oficialități
lor de. Jg Manila a intervenit 
după eșuarea convorbirilor 
dintre Malayezia și Filipine 
consacrate problemei Sabahu- 
lui.

Primul ministru
Tunku 
lificat hotărirea guvernului fi
lipinez 
câtor"
yezia va lua măsurile cores
punzătoare. Ambasadorul ma
layezian la Manila a fost re
chemat urgent la Kuala Lum
pur pentru consultări.

Conform hotăririi Comitetu
lui Central Executiv al Parti
dului Socialist din Japonia, cea 
de-a 31-a convenție a PSJ își 
va relua lucrările la începutul 
lunii octombrie. După cum se 
știe, lucrările convenției au 
fost întrerupte simbăta trecu
tă din cauza impasului in pro
blema alegerii noii conduceri a 
partidului. S-a hotărît, de ase
menea, constituirea unui sub
comitet special, însărcinat să 
asigure realizarea unui acord 
in această privință.

unui «cord

♦♦♦
30 de pelerini hinduși și-au 

pierdut viața în localitatea 
Rudraprayag (india) ca urma
re a unor alunecări de teren. 
Totodată au fost distruse 8 ma
gazine și îngropate sub dărî- 
mături 6 autobuze.

malayezian,
Abdul Rahman, a ca-

drept un „act provo- 
și a avertizat că Mala-

Directorul Institutului „Pre
miul Nobel", August Schou, a 
anunțat că pentru premiul 
Nobel pentru pace pe anul 
1968 aii fost reținute 48 de 
nume. Candidații vor fi anun
țați de Comitetul special al 
Parlamentului pentru premiul 
Nobel înainte de 15 noiem
brie. Premiul Nobel pentru 
pace a fost acordat ultima oa
ră în 1965 lui Martin Luther 
King, asasinat la Memphis 
(S.U.A.) anul acesta.

al R.F. 
Schiller, 
Zagreb,

Ministrul economiei 
a Germaniei, dr. Karl 
care a sosit marți la 
a fost primit de dr. Savka 
Dabcevici-Kuțar, președintele 
Vecei Executive a Croației, și 
de Cedo Grbici, vicepre
ședinte al Skupștinei croate. 
Ministrul vest-german, sosit in 
capitala Croației cu prilejul 
Tirgului internațional de F, Za
greb, va avea convorbiri cu

♦ ♦♦
al lordani- 
septembrie

Regele Hussein 
ei va sosi la 23 
la Cairo, informează Dresa e- 
gipteană. El va avea întreve
deri cu președintele Nasser, 
cu care va discuta, după pă
rerea observatorilor politici, 
probleme legate de evoluția 
evenimentelor din Orientul A- 
propiat.

Cana- 
voturi 

moțiu- 
guver-

Camera Comunelor a 
dei a respins cu 145 
pentru și 101 împotrivă 
nea de neincredere în _ 
nul primului ministru Pierre 
Elliott Trudeau, depusă de 
deputății opoziției. Este pentru 
prima dată cind guvernul este 
pus in fața unei moțiuni de 
neîncredere. Opoziția critică 
guvernul pentru ceea ce ea de
numește „eșecul acțiunilor gu
vernamentale în problemele 
locuințelor, șomajului și pau
perizării". Partidul liberal de 
guvernămint al lui Trudeau de
ține în
Camera

prezent majoritatea in 
Comunelor.

♦ ♦♦
declarație publicatăIntr-o

in presa portugheză de miercuri 
dimineața, medicul primului 
ministru Salazar a declarat că

Reluarea dialogului anglo-rhodesian
La Londra nu se mai vor

bește despre o blocadă eco
nomică eficientă împotriva 
Rhodesiei, ci despre perspec
tiva reluării dialogului , an
glo-rhodesian. Au lost date 
uitării acțiunile rasiștilor de 
la Salisbury de la proclama
rea unilaterală a independen
tei și pină acum: ignorarea 
rezoluțiilor adoptate la ONU, 
nesocotirea acordului înche
iat pe nava „Tiger" in 1966, 
desconsiderarea Consiliului 
privat ca instanță supremă a 
Commonwealthului atunci 
cind a grațiat mai multi. ne
gri rhodesieni pe care auto
ritățile de la Salisbury i-au 
executat în mod demonstra
tiv etc., etc.

Este vorba oare de o nouă 
politică britanică în proble
ma rhodesiană ? De fapt în 
tot timpul pertractărilor în a- 
plicarca boicotului economic, 
autoritățile engleze nu au ui
tat să lase „ușa deschisă" 
pentru o revenire. Iar acum

revenirea este pe cale să se 
producă. Autoritățile engle
ze cer doar ca Ian Smith să 
fie recunoscut de majorita
tea populației, dar această 
„recunoaștere" nu trebuie 
neapărat să urmeze calea or
ganizării alegerilor după prin
cipiul „un om — un vot", ci 
ar fi suficientă doar o pro
misiune cit de vagă că au

tate asupra lor. Partea engle
ză va trebui deci să accepte 
Constituția elaborată la Sa
lisbury ca un fapt [îndepli
nit. Din capul locului apare 
deci limpede că eventuali
tatea reluării dialogului an
glo-rhodesian este pusă sub 
semnul unor concesii sub
stanțiale făcute lui lan Smith 
care are de înfruntat in mo
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toritățile de la Salisbury vor 
organiza intr-un viitor nede
finit alegeri. Pretențiile rho- 
desiene sint însă mai preci
se: „Dacă Marea Britanie ne 
propune condiții rezonabile, 
finind seama de interesele 
Rhodesiei, noi le vom accep
ta pentru a le supune unui 
referendum", a declarat mier
curi Ian Smith. Bineînțeles 
că interesele Rhodesiei sint 
strict limitate la populația al
bă care ar putea fi invitată 
să se pronunțe în exclusivi

mentul de lată o opoziție in 
rindurile propriului său par
tid politic — Frontul Rhode
siei. Sprijinitorii primului mi
nistru au constituit un grup 
rasist care tinde să perfec
ționeze practica politicii de 
apartheid intr-un cadru legal 
iar un grup ultrarasist îl a- 
cuzâ pe Smith de „slăbiciu
ne" și cere ca politica de a- 
partheid să fie aplicată de în
dată fără a se mai aștepta 
îndeplinirea vreunei formali
tăți. Alegerile de miercuri

pentru un loc in parlamen
tul de la Salisbury sint con
siderate ca o Încercare de 
lorfe intre cele două grupări. 
Diferența nu este deci sub
stanțială între cele două gru
pări, dar poziția britanică — 
confirmată de ministrul pen
tru problemele Commonweal
thului, George Thomson — 
este de a miza pe echipa lui 
Smith.

Această orientare nu este 
legată de interesele majo
rității populației rhodesiene, 
ci de calculul simplu al păs
trării — dacă jocul va reuși 
— a influentei britanice în 
economia rhodesiană, cu pre
țul înclinării în fata ieșirii 
oficiale a Rhodesiei de sub 
tutela britanică.

Obiectivul schimbării poli
ticii britanice fată de Rhode
sia — in măsura in care se 
poate vorbi intr-adevăr de 
„o schimbare" — este cu 
mult mai amplu și este legat 
de interesele economice și 
strategice pe Întregul conți-

nent african. Dacă se tine 
seama că guvernul sud-afri
can s-a oferit ca „mediator" 
pentru reluarea dialogului an
glo-rhodesian se vădește lim
pede interesul britanic pentru 
obținerea unui sprijin în aur 
(R.S.A. furnizează 3'4 din pro
ducția auriferă a Occidentu
lui) in vederea consolidării 
poziției lirei sterline și pen
tru folosirea bazei navale 
de la Simonstown, care in con
dițiile inactivității Canalului 
de Suez capătă o importan
tă sporită pentru aplicarea 
politicii militare „la Est de 
Suez", bazată in primul rind 
pe menținerea unor unități 
mobile de intervenție. Iar a- 
ceste interese sint mai pre
sus decit o bunăvoință îndo
ielnică din partea unora din
tre fostele colonii care și-au 
dobindit independenta...

Rămîne însă de văzut în ce 
măsură tentativa britanică de 
a-1 salva pe Ian Smith va fi 
încununată de succes deoa- 

■rece întregul front rhodesian, 
adică ambele fracțiuni care 
își dispută puterea, are de În
fruntat, ostilitatea justificată 
a majorității populației.

ZANEL FIOREA

IRAN. — Aspect din orășelul Kakhk, unul din orășelele 
distruse aproape în întregime de receniul cutremur de pă- 
mint.

♦ ♦♦
Intr-un buletin ipedical dat 

publicității de clinica universi
tății din Denver (statul Colo
rado) se anunță că starea să
nătății pacientului John Laning, 
care duminică a fost supus u- 
nei operații de transplantare 
a inimii și a unui rinichi, este 
satisfăcătoare. John Lanning, in 
virstă de 52 de ani, a primit 
inima și rinichiul unui tinăr in 
virstă de 20 de ani care a de
cedat ca urmare a unui -cci- 
dent de circulație. El este cel 
de-al 45-lea om în lume că
ruia F s-a grefat inima. Dintre 

> aceștia, 22 sînt în viață, iar e- 
voluția stării sănătății lor este 
satisfăcătoare.

♦ ♦♦
Saubhi Incan Sabîen, in 

vîrstă de 44 de ani, căruia 
marți noaptea î-a fost trans
plantată inima, a decedat la 
mai puțin de 12 ore de la 
operație. El a fost primul 
pacient căruia î-a fost grefa
tă inima în Venezuela și 
cel de-al 46-lea în lume. In
can Sabîen a primit inima 
unei tinere de 27 de ani de
cedată în urma unei comoții 
cerebrale. Deși operația reu
șise, reacția pacientului nu a 
fost cea așteptată. In timpul 
primelor ore după operație, 
el s-a simțit rău și, cu toate 
eforturile medicilor, el a de
cedat spre dimineață. Potrivit 
declarațiilor directorului ad
junct al 
Caracas, 
efectuată 
sită de 
nard.

ad-
spitalului militar din 
operația ar fi fost 
după tehnica folo- 

prof. Christian Bar-

♦ ♦♦
ministru sud-african 
Vorster a anulat tur-

Primul 
Balthazar 
neul în R.S.A. ol echipei engle
ze de cricket „Marylebone Cric
ket Club", în cadrul căreia ac
tivează un jucător de culoare. 
Hotărirea lui Vorster a provo
cat reacții puternice în presa 
britanică. Ministrul englez pen
tru probleme sportive, Denis 
Howell, a calificat drepi „ridi
colă" atitudinea premierului 
sud-african.

♦ ♦♦
In ultimele zile in regiunea 

din jurul orașului Niș s-a în
registrat cea mai ridicată tem
peratură' din Iugoslavia — pes
te 30 grade la umbră. Aceas
tă a doua vară o atras din 
nou un'mare număr de vizita
tori la ștrandurile din oraș și 
de pe riul Morava, iar numărul 
vizitatorilor in localitățile bal- 
neo-climaterice o sporit.

Experții in agricultură apre
ciază că această temperatură 
ridicată este binevenită pentru 
vii și pentru porumb.
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