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Solemnitatea decernării
unor ordine și medalii

la Consiliul de Stat
Vineri dimineața a avut loc In 

onsillul de St.it solemnitatea decer
nării unor ordine si medalii ale Re
publicii Socialiste România

Distincțiile au fost înminale de io-

iM/ 3
ifT*
t«ct

Măsurile elaborate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 24—25 octombrie a. c., 
cu privire la întărirea continuă a 
unității moral-politice a poporului 
muncitor, a Irăliei dintre oamenii 
muncii romani și ai naționalităților 
conlocuitoare, a coeziunii națiunii 
noastre socialiste se înscriu ca un 
eveniment politic de o însemnătate 
deosebită in viata tării noastre. In
tr-o impresionantă unanimitate, clasa 
muncitoare țărănimea intelectualita
tea țoale păturile sociale, indiferent 
de naționalitate. și,-au exprimat ade
ziunea deplină fală de fermitatea și 
consecventa cu care conducerea parti
dului nostru militează pentru trans
punerea în viată a Directivelor Con
gresului al l.X-lea și Conferinței Na
ționale a P.C.R.. lată de modul stră
lucit tnarxisl-lcninist. în care ana
lizează și soluționează problemele 
dezvoltării socialismului în România.

Sub semnul aprobării calde, fără re
zerve a întregii politici a Partidului 
Comunist Român al hotăririi de a 
urma neabătut, de a munci cu ab
negație pentru înflorirea multilate
rală a României socialiste s-a des
fășurat ieri adunarea pentru constî-

TELEGRAMĂ
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
tovarășului k.-
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Componenfa [ooiilioloi 
jiidelpan Hunedoara 

3l oamenilor muncii 
ile nafionalifaie maghiara :

BARTA DION’ISIE, BALOGH 
OSIF. BURLAN STEFAN BU- 
i’AY FRANCISC. KALLASZ 
ARPAD DOMSODY TIBER1U. 
L ARKAS ALEXE. GALL STE
FAN, SZOK KLARA, KOVACS 
ANDREI. KORMOCZKY IOAN, 
LADO IOAN JAKAB MARGA
RETA, NAGY ETELKA, PETER 
IOAN SOOS ANDREI VAR- 
IASY ALEXANDRU

Ca președinte al Consiliului 
- fost desemnat tovarășul 
SOOS ANDREI, ca vicepreșe
dinți tovarășii FARKAS ALE
XE. KORMOCZKY IOAN si 
LADO IOAN, iar ca secretar 
■ovarășul BALOGH IOSIF.

Adunarea a desemnat ca re
prezentanți in Consiliul oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socia
listă România pe I 
GASPAR FRANCISC.
MARGARETA PETER 
SZEKELY ARPAD și 
.ANDREI.

tovarășii
JAKAB 
IOAN, 

i SOOS

NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI

iubite tovarășe Nicolae 
și înflorirea multilaterală a

cu care muncim col la cot la 
și Călanului, in minele Văii

Adunarea de constituire a Consiliului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din județul Hunedoara, dind glas simțămintelor ce 
animă muncitorii, (ăranii cooperatori, intelectualii de naționalitate ma
ghiară de pe aceste meleaguri, afirmă — și pe această cale — adeziu
nea fără rezerve față de întreaga politică internă și externă a Partidului 
Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, precum 
și recunoștința fierbinte pentru grija nemărginită pe care conducerea de 
partid si de stat, dumneavoastră personal, 
Ceanșescu, o purlați pentru prosperitatea 
patriei noastre socialiste.

Alături de oamenii muncii români — 
marile agregate siderurgice ale Hunedoarei
Jiului, Munților Apuseni și din Poiana Ruscăi, pe ogoarele de pe văile Mu
reșului și Straiului, in școli, laboratoare, instituții de cultură și artă — 
oamenii muncii de naționalitate maghiară se identifică cu politica Parti
dului Comunist Român, cu programul elaborat de Congresul al IX-lea 
șl Conferința Națională, cu măsurile luate de plenarele Comitetului Cen
tral al partidului pentru perfecționarea continuă a economiei, a întregii 
vieți sociale, pentru statornicirea unor relații de înaltă echitate între toti 
membrii societății socialiste și dovedesc, prin activitatea de zi cu zi, că 
nu au altă cauză mai sacră decit aceea de a se dărui operei de edificare 
a patriei comune — Republica Socialistă România. Noi vedem, in împli
nirile care au avut loc in viața și munca noastră, în puternica dezvol
tare industrială a acestui frumos și bogat județ, expresia cea mai eloc
ventă, cea mai convingătoare a justeței întregii politici a partidului și 
stalului nostru.

Pentru oamenii muncii de naționalitate maghiară, pentru toate na
ționalitățile care trăiesc șl muncesc in sinul marii și harnicii noastre fa
milii socialiste, constituie un bun de neprețuit politica națională marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Român, a statului nostru, care asigură 
cele mai largi drepturi și libertăți, in egală măsură, pentru toți fiii și 
fiicele României socialiste, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau con
vingeri politice. Dovadă a acestui fapt stă însăși constituirea consiliilor 
oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare care, in cadrul Fron
tului Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român, vor 
aduce o contribuție de seamă in viața politică și socială a țării.

Constituindu-și consiliul județean, oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din județul ’ Hunedoara se angajează în fața conducerii de 
partid și de stal să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea cu 
răspundere a sarcinilor care revin siderurgiștilor, minerilor, constructori-' 
lor. tiranilor cooperatori, intelectualității și celorlalte colective de muncă 
din județ, din programul ridicării României socialiste pe culmile înalte 
ale civilizației și progresului social adoptat de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a P.C.R

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Organizații de masă, 
obștești și profesionale aderă 
la Frontul Unității Socialiste

o dată 
in care 
lumina 
si in

Holărîrile recentei plenare a C.C. 
el P.C.R.. măsurile preconizate de 
partid pentru întărirea unității poli
tice .i poporului au stirnit un puter
nic ecou in rindurile opiniei publice, 
au fost primite cu deosebită satis
facție de masele largi ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Princi
piile și soluțiile organizatorice care 
și-au găsit cristalizare în expunerea 
prezentată Ia plenară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reflectă, 
mai mult, spiritul viu. creator 
partidul nostru rezolvă, în 
învățăturii marxisl-leniniste
funcție de condițiile concrete și parti
cularitățile României, problemele pu
se in etapa actuală de mersul îna
inte a) construirii socialismului în 
tara noastră.

In cadrul măsurilor preconizate de 
plenara C.C. al P.C.R., o însemnă
tate primordială are constituirea 
Frontului Unității Socialiste, factor 
însemnat de întărire continuă a uni
tății poporului, a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, de 
organizare a participării la viata po
litică, sub conducerea partidului, a 
tuturor categoriilor de cetățeni, 
organizațiilor de masă 
tara noastră.

Zilele acestea s-au 
dinte ale conducerilor
rale a Sindicalelor, Uniunii Compo
zitorilor Uniunii Artiștilor Plastici», 
Asociației oamenilor de Știință, U- 
niunii Arhitecților, Comitetului oiga-

a
și obștești din

deslâșurat șe- 
Uniunii Gcne-

nizaloric al veteranilor din războiul 
antifascist. Comitetului foștilor deți
nuți politici Comitetului executiv al 
Uniunii Societăților de științe medi
cale, in cadrul cărora, dind glas vo
inței maselor largi, au fost adoptate 
hotăriri de aderare la Frontul Unită
ții Socialiste și au fost desemnați re
prezentanții acestor organizații și u- 
niuni in Consiliul National al Fron
tului. Participantii la aceste adunări, 
desfășurate intr-o atmosferă de elan 
patriotic și înaltă răspundere politi
că și cetățenească, au subliniat in 
cuvîntul lor însemnătatea deosebită 
pe care o are constituirea Frontului 
Unității Socialiste în viața politică 
a tării. Vorbitorii au subliniat fap
tul că activitatea Frontului Unității 
Socialiste ca organism politic perma
nent, cu caracter reprezentativ, din 
care vor face parte Partidul Comu
nist Român — forța politică condu
cătoare a societății noastre socialiste 
— și principalele organizații de ma
să, obștești și profesionale, va de
termina intensificarea participării or
ganizațiilor de masă și obștești la 
conducerea vieții politice și de stat. 
Vorbitorii au exprimat atașamentul 
profund față de politica partidului șl 
hotărîrea organizațiilor obștești și 
profesionale din care fac parte de a 
contribui activ la acțiunile initiate 
de Frontul Unității Socialiste, sub 
conducerea partidului, pentru propă
șirea patriei și triumful socialismului 
in România.

var.ișul Nicolae Ceausescu. președin
tele Consiliului de Stal.

La solemnitate au luat parte lox n- 
rășll Emil Bodnaraș. Virqll Troliu, 
llie Verdel Leonle Răulu, Constan
tin Slălescu secretarul Consiliului 
de Stal

Erau prezen|i. de asemenea, mem
bri ai conducerii Consiliului Natio
nal do Educație Fizic.i șl Spori, ai 
unor cluburi sportive, federații de 
specialitate, sportivi fruntași.

Pentru merite deosebite in obține
rea unor rezultate de valoare la Jo
curile Olimpice din Mexic - 1968,
s-a conferit Ordinul ..Meritul Spor
tiv" clasa I tovarășilor : Serghei Co- 
valiov, loan Drimbă, Lla Manoliu, 
Ivan Patzaichin și Viorica Viscopo- 
leanu,- Ordinul „Meritul Sportiv" cla
sa a 11-a tovarășilor : Ion Baciu, An
ton Calenic VaMIe Chelaru, Petre 
Cișmigiu, Ion Corneanu, Haralambie 
Ivanov. Dimitrie Ivanov, Ion Monea, 
Mihacla Penes. Ion Popa. Marcel 
Roșea, Ileana Silai, loan Soeter. Mi
hai Turcaș și Gheorghe Zimbreșteami; 
Ordinul ..Meritul Sportiv" clasa a

(Continuare în pag. a 3-a)
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Aspect de la ședința festivă de joi după-amiază din aula Institutului de mine Petroșani. 
Foto: I. KISS

Festivitățile de la Institutul de mine
In aceste clipe solemne, cind spre 

bolțile institutului se ridică imnul 
a 20 de ani de activitate, colecti
vele de cercetare științifică care 
funcționează pe lingă fiecare ca- 

cercetători din cadrul 
Petroșani. Combinatul Car

bonifer. ICEMIN 
stitute politehnice 
crările 
munci
buie la ridicarea 
triei miniere românești.

Prima sesiune științifică a 
lor didactice din institut a avut loc in
1956. De atunci s-aq .mai ținut încă 
4 sesiuni la care cadrele didactice 
de specialitate au luat in studiu te
mele cele mai importante chemate

tedră.
S.C.S.M.

șliinfificc 
neobosite

București și in- 
din tară susțin lu-
— rod al 

menite să 
continuă a

unei 
conlri- 
indus-

cadre-

„ZILELE
CÂRTII

LITERARE"

să ducă la ușurarea muncii in mi
nele de cărbuni..

Cea de-a doua zi a sesiunii știin
țifice, consacrată sărbătoririi a două 
decenii de activitate a institutului, a 
fost consacrată prezentării și discu
tării unor interesante lucrări printre 
' are : Contribuții privind dimensiona
rea lucrărilor miniere capitale, pen
tru minele din Valea Jiului; Aspecte 
ale Rotației cărbunelui, studiate pe 
baze cinetice; 
că a tendinței 
conținutul de
brun din Valea Jiului; Metode pen
tru determinarea figurii de echilibru 
a cablurilor purtătoare de la funi- 
culare. — pe baza unei scheme în
chise; Probleme ale automatizării

Determinarea stalisti- 
de variație privind 
cenușă al cărbunelui

transportului subteran in exploatările 
miniere din Valea Jiului; Determina
rea conținutului de germaniii din 
straiele de cărbuni din Valea Jiului; 
Aspecte ale folosirii raționale a re
surselor naturale din cadrul județu
lui Hunedoara; 
posibilității de mecanizare 
cărbunilor și intercalaliilor 
din Valea Jiului ele.

Pe marginea lucrărilor 
expuse au avut loc ample

Considerații asupra 
a tăierii 
de steril

științifice 
dezbateri. 

Programul celei de-a doua zi a 
festivităților a fost completat cu vi
zitarea modernelor laboratoare ale 
institutului, vizite la exploatările mi
niere iar de la ora 20 cu vizionarea 
spectacolului „Vivat revista" susținut 
de Teatrul de , Stat de Estradă din 
Deva.

intre S și I uoierniriie a.c., 
cu prilejul adunării generale 
a Uniunii : 
mânia, in 
desfășoară 
rare".

Cu acest prilej. librăria 
„Ion Creangă’ din Petroșani 
organizează o serie de acțiuni, 
menite, să ducă la populariza 
rea. in rindurile iubitorilor 'ie 
literatură, a ultimelor opere 
editate ale scriitorilor români 
și străini. Asliel vor avea loc 
expoziții în 
de desfacere, 
lorii, acțiuni 
întreprinderi 
bogăfirea ștandurilor existen
te cu noi cârti, vitrine fes/it e 
etc.

scriitorilor din 
întreaga Iară 
„Zilele cărții

Rn-
se

Iile-

cadrul unitălilni 
intUniti cu scrii- 

de d ii uza re in 
și instituții, im-

SESIUNEA A XXIV-A A
Precum relatasem deja in ziarul 

nostru, cea de-a XXIV-a sesiune a 
Consiliului popular municipal Petro
șani a dezbătut proiectul legii de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare.

Materialul prezentat în sesiune,

Adunări pentru consfătuirea
consiliilor județene

ale oamenilor muncii din rîndul
naționalităților conlocuitoare

CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

adunări 
jude- 
natio- 
sîrbă. 
oame-

oa- 
sîr-
Ti-

la dezvoltarea democratici socialiste 
în patria noastră. Vorbitorii au ex
primat totodată adeziunea deplină și 
încrederea oamenilor muncii fală de 
politica marxisl-leninistăi clarvăzătoa
re a partidului nostru, hotărîrea fer
mă de a munci înfră|i|il sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea iși înflorirea con
tinuă a Republicii Socialiste România.

In cadrul adunărilor participantii 
au desemnat consiliile județene, și 
președi .iții, vicepreședinții și secreta
rii, precum și reprezentanții locali 
pentru consiliile 
ghiară, germană 
cialistă România.

In încheierea
adoptate telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu, în care participantii și-au expri
mat angajamentul lor de a nu pre
cupeți nici un efort pc-nȚru a contri
bui cu forte sporite 
progresului general 
noastre.

Asemenea adunări
tuirea consiliilor județene ale oame
nilor muncii din rîndul naționalită
ților conlocuitoare continuă.

privind 
te clin 
purtate 
sub toate aspectele acest act legis
lativ, au subliniat importanta lui deo
sebită pentru activitatea organelor 
locale ale puterii de stat, preocupa
rea partidului și a statului nostru 
de a ridica pe o treaptă calitativ 
nouă activitatea acestor organe, co
respunzător sarcinilor complexe ale 
procesului de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

Proiectul noii legi creează cadrul 
legal al creșterii competenței con
siliilor populare - s-a subliniat in 
sesiune —, sporește autoritatea aces
tor organe reprezentative ale mase- 
loi de muncitori, țărani, intelectuali, 
indiferent de naționalitate, în întrea
ga viată socială. In cadrul dezba
terilor s-au relevat prevederile pro
iectului noii legi privind atributele 
esențiale ale consiliilor populare pri
vind 
buna 
riale 
lelor 
economiei locale, creșterea continuă 
a bunăstării materiale și culturale 
a poporului, asigurarea libertății 
și demnității omului, afirmarea mul
tilaterală a personalității umane, pre
cum și prevederile privind adîncirea 
democrației socialiste în activitatea 
consiliilor populare, principiul atra-

principalele probleme reieși- 
proiectul de lege, discuțiile 
pe marginea lui au analizat

întărirea orînduirii socialiste, 
gospodărire a resurselor mole
și de munca, dezvoltarea for
do producție și diversificarea

gepi nemijlocite, active, a maselor 
de cetățeni la conducerea treburilor 
obștești, măsurile preconizate pentru 
intensificarea activității consiliilor 
populare, a organelor lor.

In unanimitate, deputății care au 
luat cuvîntul în sesiune și-au ex
primat acordul deplin fată de preve
derile proiectului de lege, hotărî
rea de a munci neobosit pentru apli
carea acestora. Vorbitorii au făcut, 
de asemenea, propurferi constructive 
menite să aducă îmbunătățiri actua
lelor prevederi pentru a corespunde 
cit mai deplin scopului urmărit, de 
perfecționare continuă a activității 
organelor locale ale administrației 
de stat. Deputatul Tetileanu Emil a 
făcut propuneri pentru stimularea 
participantilor la acțiunile obștești. 
Tov. Vladislav Ioan s-a axat în 
propunerile sale pe îmbunătățirea ac
tivității consiliilor populare comu
nale. Deputatul Blaj Traian s-a refe
rit la necesitatea unor precizări în 
legătură cu activitatea comitetelor e- 
xecutive, ale comisiilor permanente, 
ale deputatilor, precum și în privin
ța atribuțiilor biroului permanent al 
comitetului executiv. Ar Ii necesare 
de asemenea precizări privind moda
litatea de stimulare a cetățenilor 
fruntași în acțiunile gospodărești și 
a unor forme de a determina toti

(Continuare in pag. a 3-a)

naționalităților 
din Republica

adunărilor, au

ma-
So-

fost

la sfîrsit de
CULTURAL

„Arfotin" 
pentru 

fotoamatori
Magazinele O.C.L. Produse 

industriale din Petroșani pun 
la dispoziția fotografilor ama
tori un bogat sortiment de 
hîrlie fotografică, produsă în 
secțiile Combinatului chimic 
din Tirnăveni. Avînd caracte
ristici tehnice superioare dato
rită stratului de emulsie pe ba
ză de bromură de argint, aplicat 
pe un suport de hîrlie baritală, 
hîrtia fotografică românească 
corespunde pe deplin celor 
mai mari eviqente ale foto- 
amatorilor.

Dintre sortimentele de hîr- 
tie fotografică contractate de 
T.C.R.M. Petroșani cu Combi
natul chimic din Tirnăveni, 
care se găsesc în depozitele 
întreprinderii cu ridicata, a- 
mintim hîrtia contrast, specia
lă și moale (pe suport subți
re și de carton) în dimensiu
nile 
etc.

de 6,5X9, 9YU. I«Y2I

Examen 
la 

de calificare
în această dimineață, are loc 

examenul teoretic pentru ob
ținerea carnetului de munci
tor calificat în meseria de 
mașinist pentru locomotive de 
mină, trolii și transportoare. 
Săplămîna trecută, cei 18 
„candidați", care au frecventat 
timp de șase luni cursurile 
școlii de calificare din cadrul 
minei, au trecut
probele praclice, arătîndu-și 
cunoștințele acumulate și în
demânarea pe o locomotivă e- 
lectrică din dotare.

Le dorim roade bogate și la 
examenul cu caracter decisiv 
pe care-1 susțin astăzi.

cu succes
In județele în care, alături de 

populația română trăiesc și oameni 
ai muncii de alte naționalități au con
tinuat să aibă loc vineri
pentru constituirea consiliilor 
lene ale oamenilor muncii de 
nalitate maghiară, germană și

Adunări ale reprezentanților
nilor muncii de naționalitate maghia
ra au avut loc in județele Bihor. 
Bistrița, Covasna, Harghita, Hune
doara, Maramureș, Mureș, Salu Mare, 
Sălaj, Sibiu și Timiș, ale reprezen
tanților oamenilor muncii de națio
nalitate germană în județele Arad 
și Bistrița; ale reprezentanților 
menilor muncii de naționalitate 
bă în județele Caraș-Severin și 
miș.

La adunări au participat reprezen
tanți ai Comisiei de organizare, pri
mii secretari ai comitetelor județene 
ale P.C.R.

Cu acest prilej, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid și un 
mare număr de participanti au vor
bit dc-spre importanta acestui eveni
ment. Ei au subliniat că aceste con
silii vor asigura o participare mai 
largă, și înlr-un cadru organizat, a 
oamenilor muncii din rindurile na
ționalităților conlocuitoare la desă
vârșirea construcției socialismului șl

la înfăptuirea 
al societății

pentru consti-

• Spectacolele cu apre
ciata piesă „Fîntina Blandu- 
ziei" au loc simbătă și du
minică, ora 19, la Casa de 
cultură din Petroșani. Inter
pretează un colectiv de ac
tori ai Teatrului de stat „Va
lea Jiului".

© Azi, ora 19, formația de 
muzică ușoară „Atlas" a Ca
sei de cultură din Petroșani 
prezintă un spectacol la clu
bul din Vulcan.

® In sala bibliotecii Casei

de cultură are loc duminică, 
ora 10,30, un concurs de re
citări și citiri artistice. Re
pertoriul recitatorilor cuprin
de versuri despre partid și 
patrie, despre eroismul po
porului nostru. Se vor citi 
fragmente din operele scrii
torilor Ion Creangă, Mihail 
Sadoveanu și I. L. Caragia- 
le.

O Duminică, la ora 11,30, 
lot la bibliotecă se va poim 
intr-o călătorie 
prin Dobrogea.

(Agerpres)
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Eliodot M1HAILEANU
E.M. Petrila

sâptămînâ

imaginată 
Itinerariul

In cursul zilei de ieri, tempe
ratura maximă a fost de plus 10 
grade la Petroșani și plus 3 gra
de la Paring. Minimele au fost 
de plus 8 grade la Petroșani șl 
respectiv un grad la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 21
DE ORE: Vremea in curs de 
restabilire, cu cer variabil, mal 
mult senin. Vini slab din sec
torul sudic.
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Tribuna școlii

coordonate 
domlnontă 
celor moi

activități pro- 
judicios, o 

a stilului do 
bune cațfre

Este cunoscută de către cadre
le didactice contribuția notării 
ritmice Io ridicarea nivelului de 
cunoștințe ale elevilor, la forma
rea deprinderii de o invăța conti
nuu șl sistematic Realizarea rit
micității in notare este totodată 
un deziderat ol unei 
fesorale 
trăsătură 
lucru ol 
didactice.

încă de Io începutul fiecărui 
trimestru se impune, deci, ca ne
cesară acordarea unul număr co
respunzător de note, pentru a 
determino dispariția din conștiin
țe eleviloi a fetișismului notei, în
lăturarea arbitrariului din situația 
școlară trimestrială. $i implicit a- 
nuolă. nota devenind oglinda ni
velului de osimilore a cunoștințe
lor

Verificoreo cataloagelor de la 
moi multe scoli ne-a otros aten
ția. acum la mijlocul trimestru
lui. asupra unui fenomen negotiv 
— destul de frecver.» intilnit 
supra numărului redus 
din Drimo ’umotate a 
lui I

La Școala generală 
Ltjpeni, nu au fost notați la lim
bo română mai mulți elevi din

clasele Io care predă profesoaro 
lose Mario. In aceeoși situoție se 
află elevii profesoarei de geogra
fie Jurco Lucia și oi profesorului 
de fixică Hcmorodeanu Ion. La 
Școala generală nr. 4 din Petro
șani nu s-au îngrijit pentru o no
tare științifică profesorii Nicolaes- 
cu Constantin, Tițescu Maria, 
Teodorovici Vasile, Toderici Viori
ca, Vișki Arpad etc. Și la alte 
școli sînt situații similare. Este un 
stil defectuos do notare, ior pro
fesorii care il folosesc, așteaptă 
poate, sfirșltul trimestrului pentru 
a începe avalanșa verificărilor 
grăbite și a extemporalelor in con
dițiile nepermise de transformare 
a lecțiilor de sistematizare șl re
capitulare a cunoștințelor in lecții 
de verificare, dind notorii trăsă
turi incompatibile. In aceostă si
tuoție elevii sînt obișnuiți a 
văța pentru notă, iar notarea
mai exprimă calitatea și gradul de 
pr®oătire a elevilor.

Este necesar ca profesorii să 
aibă in catalog, pentru fiecare e- 
lev, numărul de note cerut de ins
trucțiuni, prin verificarea în fieca
re oră o cel puțin 3—4 elevi, prin 
răspunsurile iespective punindu-se 
accent pe gindirea elevilor, pe or-

in-
nu

o- 
de notări 
trimestru-

gumentorea răspunsurilor și logica 
k>r.

Unele cerințe elementare ale 
muncii Io clasă - cum sînt : ve
rificarea ritmică a cunoștințelor 
elevilor, încă din prima perioodă 
o trimestrului, motivoreo notelor 
ocordote elevilor și folosirea cu 
precădere o verificării orale a lor 
- stimulează atitudinea aprobati
vă o elevilor foță de notă și in
fluențează pozitiv situația lor la 
învățătură Un bun profosor nu 
uită niciodată că ritmicitatea no
torii este requlotorul efortului șl 
of muncii școlore.

Relevăm cu acest prilej exem
plul pozitiv al activității de notare 
științifică a eleviloi 
către profesoarele 
tino. Mihail Lidia 
Precul Irma, Kepcș I 
teanu Florica, Turco 
Elena - din Petroșani etc. Nota
rea a devenit un instrument stimu
lativ pentru munca școlarilor, cri
teriile precise de notare înlăturînd 
caracterul relativ al notei în fa- 
voorea obiectivitătii ei. Caracterul 
educativ al notei se manifestă 
prin înlăturarea descurajării ele
vilor. înlăturarea egoismului, trîn- 
dăviei. lipsei de respect față de 
profesori si față de scoală, adu- 
cind elevilor încrederea în forțele 
lor, șl-i obișnuiește cu hărnicia și 
conștiinciozitatea în muncă.

Notarea cu discernămînt 
seamă de implicațiile afective, de 
resorturile sufletești ale elevilor, 
contribuind Io atingerea scopului 
instructiv și educativ ol școlii.

Navetiștii
o problemă I

pas
mult
mai

înainte
loc

bine

r practicat de 
Dufescu Cris- 

— din Luoeni, 
Elisabeta, Muj- 
Aurora, Stoican

tine

Prof. Ion MOCIOI
activist al Comitetului municipal 

de partid

Ce-i

copii

pro- 
con- 
Das- 
pri-

pentru

Contribuția comisiilor metodice 
la ridicarea nivelului 

procesului instructiv-educativ

de făcut ?

încă din anul școlar trecut, acti
vitatea comisiilor metodice a căpă
tat forme noi. care au facilitat în
lăturarea treptată a formalismului, 
în acest an școlar, comisiilp meto
dice din școala noastră au fost or
ganizate în așa fel. îneît generali
zarea experienței pozitive să He po
sibilă pe scară rit mai largă. Dar 
nn numai atît Participarea activă a 
fiecărui cadru didartir la munca 
metodică presupune nu numai o 
studiere amănunțită a diferitelor 
probleme pe care «coala, clasa, fie
care elev în parte le pune. în mod 
specific, în cadrul predării diferi
telor obiecte de învătămînt. ci si 
o intensă cercetare metodico-peda- 
gogică. Am renunțai definitiv la re
ferate, comp?-; ații după metodici ar
hicunoscute. plictisitoare «i nefolosi- 
toare.

Astfel, am organizat comisia me- 
’odică a învățătorilor, comisia me
todică a diriginlilor. comisia meto
dică de limba română și limbi străi
ne, comisia metodică do matemati- 
ră-fizică, comisia metodică de geo
grafie. istorie și naturale. în prima 
ședință. fiecare comisie metodică 
și-a stabilit căile pe rare poate 
să-$i aducă contribuția la ridicarea 
procesului instructiv-educativ pe o 
treaptă superioară.

Conslalîndu-se că în anii trecuti 
absolvenții clasei a IV-a veneau în 
clasa a V-a cu serioase lacune în 
rcpfi re privește posibilitatea redă
rii conținutului une'i lecturi, comisia 
metodică a învățătorilor (condusă 
cu deosebită pricepere și măiestrie 
de tov. învățătoare Giurgiu Mariaj 
și-a propus spre studiere și cerce
tare tema .Mijloace folosite oentni 
dezvoltarea vorbirii elevilor din 
clasele I—IV. Folosirea mijloacelor 
audio-vizuale la lecțiile de limba 
română”.

Comisia melodică a dirigintilor, 
rornind de la specificul școlii noas
tre, care are elevi ai căror părinți 
au posibilități relativ reduse de su
praveghere șl educare, și-a propus 
cercetarea și analizarea sub diferite 
aspecte a pprsonalitătil elevilor. 
S-au planificat următoarele teme:

Cunoașterea situației familiare, a 
condițiilor materiale si morale ofe
rite de familie pentru dezvoltarea 
fizică și psihică a copiilor — pri
mul pas în munca de formare a per
sonalității elevilor; Asistentele la 
ore si la activitățile exlrașcolare — 
mijloc Important de cunoaștere a 
particularităților psiho-indivfduale 
ale elevilor .- Mijloace, procedee șl 
metode de formare a trăsăturilor 
pozitive de caracter la elevi.

Cu o astfel de organizare a comi
siilor metodico și pornind de la rea
litatea că școala este încadrată cu 
profesori si învățători, care, în afa
ră do faptul că sînt bine calificați, 
au și dorința de a depune tot efor
tul, de a folosi întreaga lor capa
citate de muncă, sîntem convinși 
că procesul instructiv-educativ din 
școala noastră se va ridica la un 
nivel superior.

Conducerea scolii, încă de la pri
mele asistente la ore din acest an 
de invătămint constată cu satisfacție 
că fiecare cadru didactic se stră
duiește să folosească tot talentul 
pedagogic de care dispune. Rezul
tatele se văd, sînt pregnante . co
piii muncesc, își adincesc deprin
derea de a învăța temeinic, iar ca
taloagele sini pline do note mari.

Prof. Viorica BORDEA
directoarea Scolii generale nr. 6

Petroșani

limbii 
dobîn- 

se

Micii speologi 
la lucru

In programul cercului de 
speologie din cadrul Casei 
pionierilor din Petroșani sini 
prevăzute o serie de excursii 
pentru cercetarea peșterilor 
din împrejurimi. Intr-una din 
duminicile ce au trecut. 37 pio
nieri șl elevi de la școlile ge
nerale nr. 4 șl 5. lnsofili de 
prol. Slolcescu Marfa șl Ing. 
fonescu Mircea, conducătorul 
cercului au vizitat peștera 
Cheile Tâii din apropierea lo
calității Lonea, Excursia a a- 
vut ca scap cercetarea peșterii 
șl a reliefului din partea ești- 
că a municipiului.

Membrii cercului și-au mal 
prevăzut in programul vizi 
telor peșterile de ia Bolti, 
Glmpu iul Neag șl altele.

G. VASITE

Problema dezvoltării gîndirii lo
gice la elevi, a formării noțiunilor 
si a posibilităților de a opera cu 
aceste noliuni, este esențială pentru 
buna desfășurare a studiului 
române. Elevii trebuie să
dească treptat capacitatea de a 
orienta just in cercetarea faptelor 
de limbă, de a descoperi trăsăturile 
esențiale ale unei opere literare, le
găturile rare se stabilesc între di
feritele fenomene pentru a înțelege 
structura limbii, a sistemului în care 
se înlănluiesc legile fonetice, le
xicale. gramaticale si fenomenele li
terare.

Condiția 
predare a 
ne. este, 
continuă a puterii de abstractizare 
a elevilor, a dezvoltării treptate la 
elevi a posibilităților de a lucra cu 
noțiuni și categorii de ordin ling
vistic și literar. Dacă în limbă cu
vintele slnt generalizări, în gramati
că ele se caracterizează prin anu
mite trăsături. De exemplu : cuvin
tele .muncitor*, .pom”, .floare” sini 
substantive, schimbîndu-șl forma du
pă număr și caz, iar în srntaxă, fn 
diferite raporturi, pot deveni subiec
te, atribute, complemente sau nume 
predicative.

Din această cauză se întimpină o 
serie de dificultăți fn studiul lim
bii române.

Dificultatea care apare des la ele
vi este pricinuită de interferență — 
adică partea de voi hire și 
ca reprezentare a imaginii 
riale și de aici integrarea 
a unor cuvinte la pârli de 
necorespunzătoare. Este vorba aJcl 
de rezolvarea greșită a raportului 
dintre rnnlinulul și forma cuvîntu-

esențială pentru o bună 
limbii și literaturii romă- 
după mine, activizarea

cuvînt 
senz.o- 
greșită 
vorbire

Din cauza altor preocupări, 
mama n-a putut însoți băieța
șul la teatrul de păpuși. To
tuși ca să nu-l supere, l-a lă
sat să plece singur.

Gavrilă a plecat de acasă 
cu un bagaj serios de sfa
turi părintești, fn autobuz ime
diat a sărit fn picioare cum 
a văzul pe cineva stind pe 
inters al. Foarte serviabil, a 
ajutat o femeie băltind la co
bori re. fn holul teatrului, s-a 
așezat cuminte la rfndul r,in 
fala casieriei. Intre timp fi 
treceau mereu prin qind slo
iurile mamei.- .Dacă te roagă 
cineva ceva, nu uita că cea 
mai frumoasă virtute este 
complezenta, deci fii ascultă
tor. ascullă-i pe cei maluri I*

— Bâiefașule, imi cumperi 
două bilete ? — aude glasul 
unui om de lingă el.

„Complezenta e cea mai fru 
moașă virtute'' repetă pentru 
sine, apoi răspunde :

— Vă rog. dali-mi banii 1
— Sâ nu cumva să primești 

banii I — fl avertiză o 
voce tăioasă din rtnd Să 
stea și el la rind /

Gavrilă se întoarse speriat. 
Mina care se întinsese după 
bani, se opri brusc. „As
cultă-! pe cei maturi* — fi 
trecea prin gind sfatul mamei. 
Ce bine ar fi, dacă s-ar alia 
acum aici șl ml-ar da un slat, 
co să știu ce să lac fn aseme
nea situalii I

A< llvltate* de la clasă a profeso
rului și învățăloiulul este de foarte 
multe ori prelungită la orele de mc- 
ditalil, în cercuri, în micile socie
tăți literare, in organizarea de 
grame cuMuiale, competiții și 
cursuri pe diferite teme etc. 
călii consacrau folosesc toate
lejurile pentru a veni în sprijinul 
copiilor șl a roordona formarea lor 
ca cetățeni demni.

A deștepta în școlari puterile lor 
native sporlndu-le prlnlr-un exer
cițiu îndelungat, este un act de mi
gală, do răspundere.

După cum rezultă din materialele 
șl discuțiile purtate în cadrul cons
fătuirii cadrelor didactice. în ma
joritatea școlilor educatoarele. învă
țătorii șl profesorii s-au străduit să 
dea elevilor cunoștințe temeinice, 
folosind un material didactic adec
vat fiecărei lecții. în activitatea 
altor scoli însă s-au manifestat ne
ajunsuri, care s-au reflectat în pre
gătirea elevilor. (Școlile 
nr. 3 Petroșani.
2, 3, 4 Pelrila, etc.). Aceste rezul
tate mai slabe se datoresc într-o 
însemnată măsură , si condițiilor în 
care au lucrat cadrele didactice la 
unele școli. La Școala qenerală nr. 
3 Petrila — Cimpa. spre exemplu, 
un singur cadru didactic locuiește 
în Cimpa. Restul sînt .navetiști'. 
Chiar și directorul școlii locuiește 
în Petrila la o distantă apreciabilă 
de la scoală, iar profesorii — în Petro
șani și în cartierul .8 Martie” din 
Petrila.

Aceeași situație poate fi întîlnită 
și la Școala generală nr. 4 Petrila— 
Jiel. Și aici, un singur cadru didac
tic locuiește în Jiel, iar restul în 
Petrila. Petroșani. Deoarece pînă la 
Jiel nu circulă nici un autobuz, ca
drele didactice sînt legate direct de 
singurul tren care pleacă din incin
ta minei șl al cărui orar nu a fost 
stabilit în funcție de necesitățile 
învălămînlului.

în această situație, învățătorii si 
profesorii sînt obligați ca la orele 
de 
de 
că 
ba 
de 
blioteci ?

Cadrele didactice motivează, și pe 
bună dreptate, lipsa de activitate 
extrașcolară tocmai prin faptul că 
nu le-au fost asigurate condiții priel
nice de muncă. Tocmai în aceste

generale
nr. 2 Crividia, nr.

plecare să facă adevărate curse 
urmărire, căci altfel riscă să fa- 
drUmul pe jos. Mai poate fi vor- 
aici de activitate în cercurile 
elevi, căminele culturale, bi-

Prof. Zoltan IUHASZ 
Prof. Mihai FERENCZY

lui. Elevii fac dese confuzii între 
numele unor acțiuni (muncă, alinie
re, așezare — substantive) și acțiu
nile propriu-zi^e (muncesc, aliniez, 
așez -- verbe). Cuvinte ca. blindețe, 
bunătate, le analizează ca adjective 
de la bun, blind, in loc de sub
stantive.

In orele de gramatică am căutat 
să înlătur aceste dificultăți prin a- 
pelarc-a continuă la definiție în le
gătură cu orice parte de vorbire și

din 
sau 
mal 

• si 
mai

localități există cei mai multi 
neșcolarizall.

Dacă pînă în prezent în localită
țile respective nu a putut fi soluțio
nată problema locuințelor
cadrele didactice, ar tiebut ca mă
car pentru viitor să se aibă în ve
dere și acest aspect. Transportul 
pînă la Jiet nu este asigurat, deși 
în circumscripția școlii do aici in
tră și parte din cartierul Maleia. A- 
cum cînd șoseaua a fost reparată, 
nu ar fi rău dacă s-ar pune un au
tobuz. și pe această rulă, care să 
facă legătura Petroșani — Jiet prin 
Maleia si care ar putea să deser
vească nu numai elevii și cadrele 
didactice dar și restul locuitorilor 
și a muncitorilor, caro lucrează la 
Jiel. In felul acesta s-ar rezolva, chiar 
$i numai partial, situația actuală. Or
ganele în drept vor trebui să studieze 
și posibilitatea asigurării unor locuin
țe pentru învățătorii «i nrofesorii caro 
predau la aceste scoli.

Trăind în mijlocul oamenilor 
localitatea respectivă, profesorul 
învățătorul, îi poate cunoaște 
bine, le poate ști preocupării' 
necazurile. Oamenii ar căpăta
multă încredere în dascălii din sat, 
ar participa cu mai multă încredere 
la toate activitățile întreprinse de 
școală șl Ia cele culturale din ca
dru] căminelor culturalo.

fn situația actuală, cei mai multi 
localnici nu au reușit nici măcar 
să-i cunoască pe toii profesorii.

La Școala generală din Bănită 
cursurile încep mai lîiziu, orarul 
fiind fixat în raport de mersul tre
nurilor, do posibilitățile pe care le 
au cadrele didactice de a se de
plasa de la

Multe din 
la «coli le
și-au propus 
Tn scoală și 
Respectul elevilor fată de 
etc. Cum poate fi observată și urmă
rită comportarea elevilor în locali
tate dacă majoritatea învățătorilor 
și profesorilc, k.-- sînt -r - 

vizitatori ai localității. Vin. îsi 
fac orele si pleacă. Cum se reali
zează în astfel de condiții legătura 
dintre scoală și familie?

Este în interesul general ca pro 
blemele menționate mai sus .să fie 
soluționate pentru a crea condiții 
uniforme de școlarizare tuturor ele
vilor, indiferent că locuiesc în cen
trul orașelor sau în localitățile peri
ferice.

Petroșani la Bănită, 
orele de diriqenlie de 
mai sus enumerate 
teme ca : Comportarea 
în afară de școală; 

vîrstnici

Bilanțul o 10 luni de activitate 
din acest an pînă la conferința pen
tru dare de seamă și alegeri, a în
semnat pentru constructorii de lo
cuințe din Valea Jiului mai mult 
docil niște cifre reprezentind Indi
catori do plan realizați și depășiți. 
A însemnat încercarea posibilități
lor. Si această încercare a arălot 
clar un lucru: comuniștii de pe șan
tierele de construct!) din Valea Jiu
lui au găsit suficiente posibilități, 
suficiente resurse să mobilizeze co
lectivul de constructori pentru a ob
ține ceea ce altă dată era de dome
niul afirmațiilor 
curajoase. Neputin- | ~
du-ne lipsi

1 pentru a 
mai bine 
afirmație, 
apel ta ele. După H 
10 luni de activi- I 
talc, colectivul de 
pe șantierele de 

construcții de locuințe din Valea 
Jiului a predat 892 apartamente din 
cele 997 planificate, un complex co
mercial la Pelrila, liceul cu 20 de 
săli de clasă de la Vulcan, atelierul 
mecanic al I LL. de la Livezeni și 
multe altele. Toate acestea repre
zintă un vizibil pas înainte și neîn
doielnic, această realizare înmagazi
nează in ea dăruire profesională, for- 

| tă politică si morală pe care o re- 
“ prezintă comuniștii de pe șantiere.

Dar reprezintă aceste 
potential al forței pe 
nit-o? Ideea generală 
nat conferința pentru 
mă și alegeri, rc-zultînd 
din discuțiile participanlilor, a fost 
că această forță o șantierelor 
acționai totuși cu întreaga 
citate.

Care sînt deci rezervele 
comuniștii de pe șantiere, 
comitet de partid nu le-au 
la lucru ?

Un participant Ia discuții atribuia 
de pildă tranzilelor de materiale ale 
șantierelor, rolul de factor prim în 
buna gospodărire a materialelor, în 
reducerea totală a cheltuielilor pen
tru localii. Dar în tranzite dezorga
nizarea și lipsa unei dotări tehnice 
pentru mecanizarea unor lucrări la
să loc risipei și cheltuielilor inutile. 

*Un alt participant la discuții, ingt- 
I nerul Ion Suvaina, de la secția 
j J.P.I.P. Livezeni. arăta că secția lor 
_ care e oarecum separată din punct 
I de vedere organizatoric de șantiere, 
• dar legată de ele prin planul de

de cifre 
ilustra 

această 
facem in

î
I

I

I

i
I
I

predarc, a trebuit să execute intr-o 
lună confecții metalice într-o ran- 
titate dublă fată de capacitatea sa 
de producție. Asta în timp ce alte
ori conducerea secției nu știa ce
să le dea oamenilor de lucru. Cele 
cilcva stări de lucruri arătate 
sus demonstrează că comitetul de
partid n-a cunoscut în toată comple
xitatea problemele pe care le ridică 
șantierele, realitățile 
sector de activitate, 
cele de deservire, 
s-a ridicat de către 
problema disciplinei 

soctoari 
late I 
pentru întărirea el 
de o muncă po
litică susținută. 
Dar ea nu s-a făcut 
îndeajuns simtilă 
și iată că numărul 
de 2 038 absente 
nemotivate la a- 

ceaslă secție sini consecința ne«!o- 
rilă a acestei realități.

In cuvlntul său, directorul grupu
lui de șantiere, tovarășul inginer 
Dumitru Turnă, spunea: .Trebuie să 
ne obișnuim cu gindul că tortele 
de care dispunem și rezultatele 
care le-am obținut ne permit să n« 
formulăm convingerea că planul de 
predare a obiectivelor noastre, cei
lalți indicatori sintetici pot fi reali
zați cu o ritmicitate lunară, rezultat 
la care încă nu am ajuns pînă a- 
cum”. E optimistă această cîntărire 
a forțelor proprii. Dar pentru ca ma
sa mare a comuniștilor să-și aducă 
contribuția care se așteaptă de la 
ea pentru traducerea în viată a in
tențiilor, noul organ de partid iles 
de conferință va trebui să întăreas
că mai mult munca politică, tocmai 
acolo unde se 
economice se 
tăti.

Ceea ce 1-6
că al vechiului comitet și ce nu tre
buie să-i lipsească noului organ, e 
tocmai o apreciere temeinică a legă
turii dintre fenomene, a 
pendentei dintre diferitele 
de activitate din domeniu) 
al construcțiilor de locuințe 
lea Jiului.

De altfel, hotărîrile care 
adoptate în conferință țin cont 
mai de aceste lucruri și 
ales va avea în ele un 
al activității sale.

din fiecare 
inclusiv d- lai 

Nu întlmplălor 
unii vorbitori 

chiar la aceste 
re de activi* 
Era nevoie

eri 
organizațiile 
de partid

ne

cifre întregul 
care am defi- 
care a domi- 
dare de sea- 

îndeosebi

n-a 
ei capa-

pe care 
vechiul 

pus încă

observă că realizările 
obțin cu mari qreu-

lipsit stilului de mun-

interde- 
sectoare 
complex 
din Va

fost 
toc- 

noul organ 
ghid sigur

au
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Cu cîteva zile în urmă, un 

de 50 de elevi din. clasele a 
de la Școala generală nr. 4 Vulcan, 
au efectuat o excursie cu autocarul 
O.N.T. prin îi^lreag^ Vale a Jiului. 
Micii excursioniști jiu vizitat mina 
și preparatia Lupeni. fabrica „Visco- 
za". In trecere prin Petroșani, copiii 
au admirat semețele blocuri ale noi
lor microraioane petroșănene, îndrep- 
tîndu-se apoi spre Pelrila, unde au

fost plăcut impresionați de arhitec
tonica modernă a cartierului 8 Mar
tie. La U.R.U.M.P., elevii din Vul
can au urmărit procesul de transfor
mare a fierului vechi în piese ne- . 
cesare mineritului, de pe dealul In- I 
slitutului de mine au privit întreaqa 
panoramă a orașului. Ultimele obiec
tive vizitate au fost Casa de cul
tură și Muzeul mineritului din Pe
troșani.

lionamcnlc cu argumente logice. 
Se mai întilnesc elbvi, chiar în cla
sa a VlH-a, care încearcă să stabi
lească timpul unui verb cu ajutorul 
semnificației propoziției. In cazul 
propoziției .Mf/ne lata vine la școa
lă', un elev a răspuns analizând 
verbul .vine" arătind că este la tim
pul viitor. In cazuri de acestea, am 
apelai la regula formării viitorului 
(auxiliar o .voi” plus infinitivul 
verbului de conjugat) și am îndru-

Dezvoltarea gindirîi logice
la elevi prin lecțiile

de limba romana
judecata elevului. De exemplu, 
propoziția .Pe marginea drumu
se vede alinierea pomilor” unii 

cuviptul .alinierea” 
la definiția

la 
în 
lui 
elevi au luat 
ca verb, dar, apelind 
verbului, singuri s-au corectat. In a- 
naliza verbelor, <im cerut elevilor 
să-mi spună și forma lor substan
tivală ; a alinia — aliniere; a scrie 
— scriere; a așeza — așezare.

in afara acestor confuzii provoca
te de interferență, se mai întilneso 
dificultăți din cauză că elevii ope- 
reozâ in cadrul gramaticii nu cu dale 
morlologlce sau sintactice ci cu ra-

mat elevii să nu mai tină cont de 
restul propoziției.

Gramatica se studiază din primele 
clase ale școlir. E bine ca în pre
darea oricărei noliuni să se porneas
că de la ceea ce se cunoaște la ce
ea ce nu se cunoaște și, apelind la 
fenomenele cunoscute, la gîndirea 
lor, să-i facem pe elevi ca ei sin
guri să sesizeze noul. Consider o 
greșeală destul de mare procedeul 
ca în predarea unei noțiuni de gra
matică sau a unei categorii grama
ticale să i se dea elevului regula șl 
după aceea ea să fie ilustrată cu

exemple. In felul acesta îi vom în
văța pe elevi o gramatică memora
tă mecanic, fără a contribui cu ni
mic la dezvoltarea gîndirii lor. Re
gulile și definițiile gramaticale con
stituie doar un îndreptar pentru e- 
levi și apelăm la ele în cazul cînd 
elevii fac confuzii, dar dacă acestea 
s-au memorat mecanic, fără a fi în
țelese, oricîl am apela la ele, nu-și 
mai aduc contribuția la dezvoltarea 
gîndirii elevilor.

O altă problemă ce trebuie să stea 
în atenția profesorilor de limba ro
mână și a celorlalte cadre didactice 
este formarea deprinderii de o apli
ca teoria gramaticală în practica ex
primării. Aceasta se r 
prin exerciții, pe măsura -•
nivelului teoretic de la 
alta. Nu voi vorbi aici 
portanta exercițiilor 
deși se includ ca formă 
rezolvarea temei tratate, 
putea constitui subiectul unei teme 
an Arte).

Nn am pretenția de o fi elucidat '■ 
problema dezvoltării gîndirii loqice ( 
la elevi prin lecțiile de limbă și li- , 
teratură, ci am ridicat doar unele | 
probleme ce mi s-ati părut mai di- ț 
ficile.

Rezolvarea exprimării corecte o- K 
rale si scrise a elevilor, trebui? să ț 
fie obiectul atenției tuturor profeso
rilor din scoală, nu numai al celor | 
care se ocupă în mod direct de a- | 
consta. Din păcate se întilnesc ca
zuri, și destul de dese, cînd la ce- ( 
lelalte obiecte de învățămînt pro- J 
blema exprimării este complet ne
glijată. Se ia în considerare numai 1 
fondul și

I
I

...... I
realizează tot o 
Isura creșterii *

o clasă la 
despre im- 

gramaticale, 
specifică îd 
(Aceasta ar

Școala

i
Prof. Nicu GONCEA | 
orală nr. 2 P n«ani *

se neglijează forma.

general/! nr. 2 P'

In cadrul complexului social-gospodărcsc ce se ridică in noua in
cintă a minei Uricani, constructorii șantierului T.C.M.M. înaltă zidu
rile centralei termice.

Foto: E. FRITSCH

ITINERA R
la sfîrșit de săptămînă

|l binare din pag I)

călâtoriei va fi întregit cu 
proiecția unui diaftlm despre 
aceste frumoase meleoauri 
ale patriei.

SPORI IV
<5» Miine, ora 10, stadionul 

di.i localitate gczd/eșîe me
ciul de fotbal de d'vizia C 
dintre Știința Pot'o« ani 

Ghelar.
O Tot durrrir:~ă, ora 

in rodnjl ror’oionatului 
dî*ean do fotbal au 
două tntilniri. Minerul •* 
noosa — Parîngul 
Constructorul Lupeni - Mi
nerul Uricani.

$•

II, 
i ju- 

loc 
Ani- 

Lonea ;

0 Sala de sport a I.M.P. 
găiduiește duminică, ince- 
pînd cil ora 9, două întîlniri 
atractive. Deschiderea o 
face 
vizia 
șanr 
rești. 
chef 
Știința Petroșani - 
nica Cluj.

<9 Etapa a doua a cam
pionatului municipal mascu
lin de popice se desfășoară 
sîmbâtă, între orele 16—20 
si duminică de la aia 8 la 
12. In progrom : Preparația 
Luoeni - Viscoza Lupeni. 
Jiul I Petrila - Minerul Vul
can, Utilajul Petroșani - 
Jiul II Petrila.

___ Deschiderea 
meciul de volei de di- 
B dintre Știința 
și Universitatea

In continuare, 
divizia B. Protagoniste : 

Politeh-

Petro- 
8ucu- 

bas-
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Constituirea Consiliului oamenilor muncii Solemnitatea decernării
de naționalitate maghiară din județul Hunedoara

(Urmorc din pan II

tui rea Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din jude
țul Hunedoaro la care au luat parte 
peste 300 de reprezentanți ai oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră din județ, desemnați de organlza- 
liile de partid, de masă și obștești, 
de colectivele de muncă : mineri, 
siderurgiști. constructori, oameni ai 
«uncii din transporturi si sectorul 
forestier țărani cooperatori intelec
tuali. pensionari.

La adunare au participat tovarășii 
loachlro Moga. prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
provizoriu Gheorghc Vnsdca, Ion 
I.ringu. Ștefan Almăsan, -ccrctari ai 
Comitetului județean Hunedoara al 
P ( R Vi. h. nl.' Balan pfittM 
țedinte al Comitetului executiv al 
COnsiHnlnl popular județean provi
zoriu

Din pailva Comisiei Centrale de 
organizare a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România a luat 
parte tovarășul losil Walter.

In sală se aflau membri și mem
bri supleanti ai biroului și ai Comi
tetului județean de partid membri 
ei Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean provizoriu, con
ducători de întreprinderi și institufli 
județene, cadre de conducere din or
ganizațiile de masă și obștești zia
riști șl alți invitați.

In cuvîntul rostit la adunare, to
varășul IOACHIM MOGA a spus i 
Sîntem chemați să contribuim cu toa
tă energia și priceperea la înfăptui
rea programului înfloririi multilate
rale a României socialiste, al ridicării 
tării pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație, adoptat de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Na
țională a P.C.R încercăm fiecare o 
mare și vie satisfacție fată de uriașa 
activitate, fără precedent, pe care o 
desfășoară conducerea partidului și 
statului nostru în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceausescu pentru 
transpunerea cu fermitate în viață 
a Directivelor Congresului a) IX-lea 
și ale Conferinței Naționale, pentru 
elaborarea științifică a intreqii po
litici interne și externe.

Perioada care s-a scurs de la Con
gresul al IX-lea se caracterizează 
prin profunde înnoiri în toate sfe
rele de activitate printr-un șir ne
întrerupt de măsuri luate de către 
partid si guvern pentru accelerarea 
mersului nostru înainte pe calea pro
gresului. întărirea unității de mono
lit a marii noastre familii de mun
citori, țărani intelectuali, pentru 
afirmarea spiritului de dreptate și e- 
ciiitate socială.

In acest context - a arătat în 
continuare vorbitorul — se înscriu 
șl documentele elaborate de către re
centa plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, docu
mente de o însemnătate teoretică 
și practică excepțională.

Expunerea făcută în cadrul ple
narei de tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu — document care constituie o 
strălucită analiză marxist-leninistă a 
evoluției structurii sociale și poli
tice a societății noastre — abordea
ză și soluționează o problemă de o 
Importantă majoră pentru dezvolta
rea socialismului în România pen
tru perfecționarea societății nu nu
mai pe planul forțelor de producție 
și al relațiilor de producție, ci și pe 
cel al suprastructurii al conducerii 
politice a vieții de stat.

Constituirea Frontului Unității So
cialiste — organism reprezentativ ca
re se întemeiază pe actuala struc
tură a societății noastre socialiste — 
asigură Intensificarea participării în
tregului popor la activitatea econo
mică. politică, socială și culturală, 
la conducerea treburilor tării. Fron
tul Unității Socialiste este expresia 
și pe plan organizatoric — așa du
pă cum s-a subliniat la plenară — 
a alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea, a unității socialiste a tutu
ror claselor și categoriilor sociale 
din tara noastră, care în frunte cu 
clasa muncitoare si sub conducerea 
Partidului Comunist, desăvîrșesc con
strucția socialismului

Re(erindu-se la transformările ra
dicale care au avut loc in structura 
societății noastre socialiste vorbito
rul a spus:

O mare cucerire a poporului nos
tru. dobîndită sub conducerea parti
dului. este rezolvarea marxist-leni- 
aislă a problemei naționale, asigu
rarea deplinei egalități in drepturi 
a naționalităților conlocuitoare cu 
poporul român, dezvoltarea frăției de 
muncă șl luptă a tuturor celor ce 
trăiesc pe aceste meleaguri.

Unitatea și frăția oamenilor mun
cii romani, maghiari, germani și de 
alto naționalități din patria noastră 
are rădăcini seculare. Trăind și mun
cind cot la cot. între români, ma
ghiari și germani s-au statornicit re
lații de frăție în muncă, de solida
ritate în mișcările sociale, în luptele 
împotriva cotropitorilor comuni, pen
ii •> independența acestor păminturi 
pe care și-au întemeiat căminele și 
au trăit.

Istoria t> lost martora luptei unite 
o iobagilor Tomâni și maghiari îm
potriva feudalilor în marile răscoale 
țărănești de la Bobîlna și a lui Doja. 
In oștile biruitoare ale lui loan de 
Hunedoara au luptat împotriva co
tropitorilor otomani, cu neasemuit 
eroism, români, maghiari, germani.

Pe meleagurile hunedorene au trăit 
înfrățiți, veacuri și veacuri, moții, 
hateganii, jienil, germanii, ceangăii, 
oameni de pe meleagurile Orăștiei, 
ale Iliei, pădurenil hunedoreni — 
oameni care au apărat cu prețul șl 
singele lor dreptul la o ființă națio
nală și o viată demnă. Așa au fost 
oamenii de pe aceste meleaguri — 

oameni hotărili tn toate laptele lor.
Cele mai luminate mal progresiste 

minți ale poporului român șl națio
nalităților conlocuitoare au militat 
pentru frăția Intre români maqhiari, 
germani și populațiile de alte națio
nalități statornicite din timpuri stră
vechi pe teritoriul patriei noastre.

Prolulnd șl ridicîncl pe o treaptă 
superioară aceste tradiții Partidul 
Comunist Român a desfășurat de la 
începutul existentei sale o luptă 
neobosită pentru realizarea deplinei 
egalități în drepturi a poporului ro
mân și o naționalităților conlocui
toare. pentru ca toți cei ce muncesc, 
Indiferent de naționalitate, rasă sau 
sex să devină membri egali ai so
cietății

Astăzi, constatăm cu deosebită sa
tisfacție șl legitimă mlndrie că în 
patria noastră, unde socialismul a 
învins definitiv, prietenia și frăția 
dlntTc oamenii muncii români, ma
ghiari. germani si de alte naționa
lități s-a cimentat n căpătat un con
ținut nou. Aceasta pentru că pe toii 
îi unește destinul comun, identitatea 
do teluri șl aspirații șl ei nu-și pol 
concepe prezentul șl viitorul decît 
în frăție șl unitate indisolubilă.

După ce s-a retorii la posibilită
țile nelimitate de afirmare pe toate 
tărimurile pentru naționalitățile con
locuitoare, primul secretar al Comi
tetului județean de partid a arătat: 
Mărtilrie a acestei depline egalități 
în drepturi în toate sferele de acti
vitate o constituie și realitățile din 
județul Hunedoara. Astfel, din totalul 
membrilor de partid ai organizației 
județene, mai mult de 10 la sută sînt 
maghiari, germani si de alte naționa
lități; peste 800 comuniști de națio
nalitate maghiară activează în comi
tetele de partid și birourile organi
zațiilor de bază. Din Consiliul popu
lar județean, consiliile populare mu
nicipale. orășenești și comunale fac 
parte 234 deputati ai naționalităților 
conlocuitoare, iar in organele sindi
cale aproape 1 000 tovarăși sini ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți.

In școlile și liceele din județ func
ționează 89 de clase cu limba de 
predare maghiară, cu un număr de 
2 690 de elevi.

In continuare, referindu-se la im
portanta si rolul Consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, vorbitorul a spus;

Constituirea consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară este 
o continuare firească a politicii niar- 
xist-leniniste promovată de partidul 
nostru de-a lungul procesului de 
făurire a societății socialiste, un act 
politic și social de mare însemnăta
te, menit să pună în valoare capa
citățile umane ale orinduirii noastre. 
Așadar nu avem de-a face cu o mă
sură de moment, ci cu o adincire per
manentă a democrației socialiste. în 
cele mai largi laturi ale ei. de atra
gere a maselor de oameni ai muncii, 
indiferent de naționalitate, la înflo
rirea patriei.

Așa cum se sublinia la plenara 
Comitetului Contrai al partidului 
nostru una din sarcinile importante 
ce revii» acestor consilii in cadrul 
Frontului Unității Socialiste este spri
jinirea organelor de partid, de stat 
«i obștești în examinarea probleme
le) specifice ale populațiilor respec
tive cu scopul de a găsi cele mai 
bune soluții în concordanță cu in
teresele generale ale societății noas
tre socialiste și ale cetățenilor din 
rindurile acestor naționalități. Dato
ria Consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
este de a milita pentru aplicarea 
politicii partidului de întărire a 
prieteniei, frăției și unității dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare, pentru dezvoltarea mun
cii unite, închinate realizării telu
rilor și năzuințelor comune de pros
peritate și înflorire a patriei ncastre 
socialiste.

In concepția partidului nostru — 
a subliniat vorbitorul — consiliile 
naționalităților conlocuitoare trebuie 
să fie organisme care. înglobind re
prezentanții oamenilor muncii ma
ghiari, germani si dc aite naționali
tăți. să-și aducă contribuția, împre- 
una cu organizațiile de masă și ob
ștești, cu organele de stat, sub con
ducerea organizațiilor de partid, la 
activitatea polilico-educativă desfășu
rată de organizațiile noastre de 
partid pentru cultivarea patriotismu
lui socialist, a internaționalismului 
socialist, a devotamentului pentru o- 
rinduirea noastră nouă, pentru patria 
comună. Să militeze pentru dezvolta
rea înaltelor trăsături etice comu
niste. împotriva oricăror concepții 
și manifestări retrograde, naționalis
te. pentru ridicarea continuă a con
științei socialiste a maselor, pentru 
consolidarea neîncetată a unității mo- 
ral-polilice a națiunii noastre. Ele 
sînt chemate să-și aducă aportul la 
stimularea creației științifice, cultu- 
ral-artistice a naționalităților conlo
cuitoare în limba maternă, in strînsă 
unitate cu dezvoltarea creației po
porului roman, cu progresul spiri
tual socialist al tării, la valorifica
rea tradițiilor progresiste ale trecu
tului în domeniul culturii și artei, 
la cultivarea respectului fală de va
lorile spirituale create de înaintașii 
poporului român și ai naționalități
lor conlocuitoare.

In încheiere vorbitorul a spus:
Comitetul județean de partid își 

exprimă convingerea fermă că oame
nii muncii de naționalitate maghia
ră din județul Hunedoara, alături de 
toii oamenii muncii de pe aceste me
leaguri. sub conducerea organizațiilor 
de partid. își vor aduce cu și mai 
multă abnegație la îndeplinire sarci
nile ce le revin, că vor munci cu 
pasiune și dăruire pe schele și o- 
goare, la catedre și în laboratoare, 
în instituțiile de cultură și artă.

Dînd glas deplinei aprobări de care 

se bucură măsurile luate dc Plenara 
C.C. al PC.R rtln 24—25 octombrie 
a c. sentimentelor de recunoștință 
profundă ale oamenilor muncii ma
ghiari din județul Hunedoara fală de 
• onsecventa cu care partidul nostru 
a aslqural deplina eqalitale In drep
turi a tuturor cetățenilor României 
socialiste part Ici pan Iii care au luat 
cuvîntul în adunare și-au manifes
tat atașamentul fierbinte fală de po
litica internă șl externă a partidului 
și statului nostru, angajamentul lor 
de a-și consacra toate forțele înfăp
tuirii acestei politici. îndeplinirii o- 
xemplare a sarcinilor mărețe trasate 
de Conqresul al IX-lea și Conferința 
Națională a partidului. In cuvinte 
vibrante, rostite din inimă. în limbile 
română si maghiară, vorbitorii au 
relevat marea grijă o conducerii 
partidului nostru in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru în
tărirea unității moral-politico a în
tregului popor muncitor, a frăției 
dintre oamenii muncii români șl na
ționalitățile conlocuitoare.

— Muncitorii, inginerii și tehni
cienii dc naționalitate maghiară ca
re lucrează in minele din Valea Jiu
lui. poartă in inimi sentimente de 
profundă recunoștință partidului, per
sonal secretarului general al Comi
tetului Centra), tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija cu care se 
ocupă de întărirea unității și fră
ției dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare — a arătat 
în cuvînlul său KSrmdczky loan, in
ginerul șef al C.C.V.J.

Constituirea consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
germană sau alte naționalități, este 
o nouă dovadă a lărgirii democra
tismului socialist în tara noastră, 
creează noi posibilități de partici
pare activă a oamenilor muncii apar- 
tinînd naționalităților conlocuitoare 
la întreaga viată politică și socială 
a tării, dc manifestare multilaterală, 
a potentelor lor materiale și spiri
tuale în cadrul operei de edificare 
n socialismului.

In cuvîntul său, medicul Nagy E- 
meric din Hunedoara a relevat ideea 
că partidul nostru, pornind de la rea
litățile concrete ale țării, adoptă me
reu noi forme organizatorice pentru 
mobilizarea cu maximum de eficien
tă a tuturor rezervelor materiale și 
umane la înflorirea economiei. Con
sider că crearea Frontului Unității 
Socialiste și a consiliilor oamenilor 
muncii aparlinînd naționalităților 
conlocuitoare are menirea de a în
chega și mai puternic unitatea în
tregului popor în jurul partidului, 
de a da un avînt și mai mare ener
giilor creatoare ale întregii noastre 
națiuni socialiste. Cadrele medicale 
de naționalitate maghiară din marele 
centru siderurgic sînt ferm hotărîte 
să slujească în continuare cu și mai 
mult devotament, abnegație și fide
litate cauza operei de desăvîrșire a 
construcției socialiste în România.

— Drepturile și marile libertăți ce
tățenești consacrate de Constituția 
patriei noastre socialiste — a spus 
în adunare profesoara Lorincz Eva 
— își găsesc o ilustrare vie în re- 
pre/.entarea naționalităților conlocui
toare în organele centrale și locale 
alo partidului, ale statului și ale or
ganizațiilor de masă și obștești.

In calitate de cadru didactic, mă 
angajez să muncesc din toate pute
rile, cu toată dragostea pentru a 
sădi cu migală în inimile copiilor, 
români, maghiari, germani sau de 
alto naționalități dragostea fierbinte 
fală de patria noastră, față dc Parti
dul Comunist Român.

— Ca cetățean dc naționalitate 
maghiară — a arătat muncitorul 
Varga Andrei, dc la I.O.I.L. Deva — 
am simlit în trecut din proprie ex
periență ce a însemnat asuprirea na
țională promovată de clasele exploa
tatoare cu scopul reprimării luptei 
unite a muncitorilor. Rezolvarea dată 
dc P.C.R. problemei naționale în tara 
noastră răspunde pe deplin năzuin
ței firești a oamenilor muncii spre 
unitate, spre făurirea bunăstării lor 
materiale și culturale. De aceea, eu 
înțeleg să sprijin cu toată puterea 
întreaga politică internă și externă 
a partidului.

Dînd o înaltă apreciere documeu- 
tclor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R Csapo Aladar. muncitor la 
Uzina „Victoria” Călan. s-a angajat 
să depună eforturi susținute în 
muncă pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor economice si politice ce 
revin colectivului din care face parte.

— Am luat cunoștință cu deose
bit interes despre expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la lucră
rile Plenarei C.C. al P.C.R. din 24-25 
octombrie a. r.. privind unele măsuri 
organizatorice pentru întărirea con
tinuă a unității moral-politice a po
porului muncitor, a frăției dintre oa
menii muncii români și ai naționa
lităților conlocuitoare, a coeziunii 
națiunii noastre socialiste — a scos 
în evidență Vereș Rudolf, inginer la 
Uzina R.M.R. Simeria.

Transformările petrecute In peri
oada de aproape un sfert de secol 
care a trecut de la eliberarea tării 
în structura de clasă prin răsturna
rea de la putere a claselor exploa
tatoare. exproprierea exploatatorilor, 
lichidarea proprietății capitaliste șl 
prin aceasta desființarea pentru tot
deauna a relațiilor bazate pe exploa
tarea omului de către om, pe asupri
rea națională, constituie o victorie 
istorică a clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, obținută sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
Muncitorii inginerii și tehnicienii de 
la Uzina R.M.R., toți locuitorii de 
naționalitate maghiară din orașul Si
meria vor apăra cu toată ființa a- 
<castă cucerire scumpă.

— Ho târî rea plenarei din 24—25 
octombrie a C.C. al P.C.R. cu privi
re la înființarea Frontului Unității 
Socialiste si consiliilor naționalități

lor conlocuitoare — a subliniat In 
n intui > pii tonii I'odor'Koloman 

— s-o intilnit cu mulțumirea șl sa
tisfacție deplină a întregului nostru 
popor, cu adeziunea sa fără rezer
ve la întreaga poljllcfi a partidului 
îndreptată spre Icffciroa tuturor ce
lor ce muncesc ‘h’Lpe pămlntul ro
mânesc. Folosesc jMlojul să exprim 
șl aici că avem cea mai Inoltă în
datorire cetățenească de o răspunde 
printr-o muncă asiduă măsurilor în
țelepte promovate de partid.

In cuvinte izvorite din conștiința 
do muncilor. pensionarul Ferencz 
Sigismund a vorbit despre exploata
rea crîncenă la care erau supuși — 
fără deosebire — și muncitorii ro
mâni. și cei maghiari sau de alte 
naționalități pe timpul regimului bur
ghezo-moșieresc.

Astăzi, patria noastră socialistă 
este deopotrivă mumă bună pentru 
toii fii» ei; toii se bucură de aceleași 
drepturi șl libertăți fie că sînt ro
mâni maghiari sau germani, in a- 
cesle condiții avem datoria ca mem
bri sau nemembri de partid să nu 
permitem nimănui să Întreprindă ac
țiuni care ar dăuna prieteniei și fră
ției existente in marca noastră fa
milie socialistă.

— Ca repiezentant al personalului 
medico-sanitar din Spitalul Unificat 
Deva, salul din toată inima holărîrca 
partidului nostru pentru înființarea 
Frontului Unității Socialiste și a 
consiliilor naționalităților conlocui
toare. In numele colegilor mei dc 
muncă asigur adunarea că vom stă
rui cu toată puterea și capacitățile 
noastre pentru a traduce în viată 
noile sarcini trasate de partid în 
domeniul îmbunătățirii asistenței sa
nitare a populației — s-a angajat în 
cuvîntul său medicul Enyedy Iuliu.

In încheierea adunării a luat cu
vîntul tovarășul Walter Iosif, din 
partea Comisiei Centrale de organi
zare a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România. Vorbitorul 
s-a referit la ansamblul de măsuri 
luate de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru traducerea în 
viată a istoricelor holărîri adoptate 
de Congresul al IX-lea și Conferin
ța Națională a partidului. Evenimentul 
pe care-1 trăim azi — a spus vor
bitorul — se înscrie organic în mă
surile adoptate de partid în vederea 
perfecționării vieții economice, poli
tice și social-culturale. Crearea Fron
tului Unității Socialiste și în cadrul 
acestuia a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, ger
mană și de alte naționalități sînt 
concepute de Partidul Comunist Ro
man, ca organisme cu larg caracter 
reprezentativ, menite să contribuie 
la întărirea continuă a frăției dintre 
oamenii muncii români și de alte na
ționalități, a unității moral-politice a

Acord deplin față de măsurile de perfecționare 
a activității organelor locale 

ale administrației de stat
(Urmare din pag. 1)

oamenii de a-și îndeplini obligațiile 
cetățenești în menținerea curățeniei 
și ordinei din cartierul unde locu
iesc. Deputatul Nicolau Stefan a 
subliniat sarcinile mari ce revin con
siliului nostru popular municipal în 
dezvoltarea economică, urbanistică și

Avancroaiică fotbalistică

Divizionarii noștri „A" se înlîinesc 
azi și mîine în cadrul celei de a 
13-a etape a turului campionatului 
republican. Această antipenultimă e- 
tapa va clarifica soarta celor două 
divizionare arădene: o va aduce tot 
mai aproape de titlul de campioană 
de toamnă pe U.T.A. și < îi va încre
dința lanterna, pentru toată iarna, 
Vagonului.

O partidă va avea loc azi, iar ce
lelalte șapte se vor disputa mîine pe 
lot alitea stadioane din tară. Azi se 
întilnesc Progresul și A.S.A. Tg. Mu
reș. Deoarece echipei Progresul i s-a 
ridicat dreptul de a juca o etapă în 
Capitală, în cazul cînd va fi echipă 
gazda, meciul de ăzi cu A.S.A. Tg. 
Mureș se disputat la Ploiești. Deși 
se poate afirma ambele echipe 
joacă în deplasare, cred că victoria 
va suride bancarilor.

Miine, Banatul se confruntă cu 
Moldova. Cele două arădene joacă 
cu cele doua moldovene. Scor ge
neral 1—1. Mai concret:

Vagonul „urcă" in Dealul Copou- 
lui. Cu tot suportul moral luat în e- 
tapa trecuta acasă în fața Petrolu
lui, elevii lui Toma JuTcă nu vor 
avea forța necesară să-i depășească 
pe ieșeni în cetatea lor studențeas
că. Pronostic: 1.

Cealaltă arădeană. U.T.A.. abor
dează etapa a 13-a de pe poziția întii 
a clasamentului, cu dorința fermă 
de a nu mai ceda acest loc cel pu
țin pină la primăvară. Cred că așa 
se va intimpla. Dinamovișlii bă
căuani nu vor ti un obstacol prea 
gieu in fața teamului Șchiopu, A- 
lente, Domide, Mot. împins mereu 
înainte de blondul internațional Pe- 
tescu și de bătrînul" Lereter.

învinsa din etapa trecută a Jiului, 
Crișul, primește vizita feroviarilor bu- 

popornlul muncitor în jurul partidu
lui. la cimentarea coeziunii națiunii 
socialiste — condiție fundamentală 
a forței și trălniclei orinduirii noas
tre noi.

Ansamblul do construcții industria
le, puternice combinate, șantiere de 
construcții în plină activitate, edi
ficiile culturale, tot ceea ce vedem 
In ludctul Hunedoara sini rodul 
glndirii și muncii unite desfășurate, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, o întregii populații de pe a- 
ce.sle meleaguri cu rezonantă puter
nică de istorie. Ele constituie teme
lia solidă a afirmării șl în viitor a 
personalității., a capacității dc crea
ție a tuturor oamenilor muncii de 
aici, indiferent de naționalitate. în 
munca și lupta pentru traducerea în 
viată a istoricelor sarcini ce vă re
vin din hotăririle Congresului al 
IX-lea al partidului.

Rezolvarea marxist-leninistă a pro
blemei naționale, drepturile și liber
tățile cetățenești consacrate de orin- 
dulrea socialistă își găsesc o ilus
trare vie — așa cum au exemplifi
cat în cuvînlul lor și ceilalți vorbi
tori — in reprezentarea naționalită
ților conlocuitoare in organele cen
trale și locale ale partidului, ale sta
tului, ale organizațiilor de masă și 
obștești, in toate domeniile vieții 
economice și social-culturale.

In procesul desăvirșirii construc
ției socialiste, o dală cu înflorirea 
vieții materiale și spirituale a po
porului român și a naționalităților 
conlocuitoare se accentuează unita
tea și frăția lor, se afirmă tot mai 
intens comunitatea indestructibilă de 
teluri a marii familii a României so
cialiste. Permiteti-mi, tovarăși, să 
urez Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din jude
țul Hunedoara mult succes în înfăp
tuirea angajamentului asumat astăzi 
de a munci neobosit pentru cultiva
rea patriotismului socialist, a inter
naționalismului socialist, a devota
mentului în rîndul minerilor, side- 
rurgiștilor, constructorilor, a oame
nilor muncii din agricultură, din do
meniul științei și culturii fată de o- 
rînduirea noastră nouă, fată de pa
tria comună. Republica Socialistă Ro
mânia.

★

Adunarea a desemnat Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Hunedoara, pre
ședintele. vicepreședinții și secretarul 
consiliului.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, adunarea a hotărît trimi
terea unei telegrame Comitetului 
Central al P.C R . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

N. NAGY 
I. MÎRZA 
C. ARMEANU

social-culturală a Văii Jiului. Pentru 
îndeplinirea acestor sarcini este însă 
necesar ca organul consiliului popu
lar municipal să dispună de autono
mia necesară, de instrumentele co
respunzătoare de lucru. In acest 
scop, a arătat vorbitorul, ar fi ne
cesar să fie sporite atribuțiile consi
liului popular municipal.

cureșteni care, sîmbălă au stopat-o 
din ascensiune pe Steaua. Vor cîș- 
tiga gazdele, mărindu-și și ele nu
mărul victoriilor la... trei.

La Constanta. Farul va avea ca 
parteneră pe Steaua. Militarii bu- 
cureșteni au făcut de multe ori jo
curi frumoase pe malul mării. Cred 
că vor face și miine joc frumos, 
chiar și fără Sorin Avram și Dumi
tru Popescu, suspendați de biroul sec
ției de fotbal a clubului Steaua pină 
la l martie 1969 de la orice activi
tate a echipei. Dar cele două puncte 
vor intra în ..contul" Farului.

După „corida" oferită în etapa tre
cută pe stadionul din Tg. Mureș, u- 
niversitarii craioveni joacă acasă cu 
F. C. Argeș. Victoria gazdelor nu 
poate ti pusă la îndoială.

Revenit la ..catedră", Teașcă își 
conduce miine „grupa" în Capitală 
la întilnirea cu dinamovișlii bucu- 
reșteni. Anul trecut, Adam înscria 
patru goluri în poarta lui Datcu și 
„U" Cluj pleca acasă cu două punc
te. Miine dinamovișlii își vor lua 
revanșa.

Băieții lui Ozon, prezent» miercuri 
la amicalul international România — 
/Lnglia. au putut lua „notițe" utile 
despre fotbal, despre dăruirea pentru 
acest sport care cheamă, care în
deamnă, care captivează. De la Bu
curești. jiuliștii au plecat spre Tîr- 
goviște. iar de acolo se vor prezenta 
mîine in orașul aurului negru pen
tru întilnirea cu internaționalii lui 
Ilie Oană. Jocul mi se pare dificil 
pentru echipa noastră, mai ales în 
situația în care Ionescu se află în 
stare gravă înlr-un spital din Capi
tală. Achim este și el suferind, cei
lalți atacanti nu se află în forma lor 
cea mal bună. Să sjierăm totuși că 
băieții nu-și vor pierde busolo, vor

unor ordine $i medalii 
la Consiliul dc Stat

(Urmara din pag 1) 

lll-a tovarășilor : Gheorghe Biro, Ca- 
lislrat Cuțov, Ileana Drirnbă, Ion 
Drăgan, Victoria Dumitru. Ana Ene, 
Si mion Popescu, Mittal Raica. Nico-, 
lae Rotam, Ecaterlna Sthal. Olga 
Szabo, Ion Arlanescu, Maria Vicol. 
Andrei Vihea și Nicolae Marlinescu, 

De asemenea, au fost ncordole 
Medalia ..Meritul Sportiv" clasa I 
tovarășilor: Constantin Bușoi. Petru 
Coman, Ion Crîsnic, Ștefan Haukler, 
Tănase Mufeșan, Nicolae Negul, Va
lentina Serghel, Ștefan Stingu, Mihai 
Țiu, Titus Tatu și Ștefan Vișevam 
Medalia ..Meritul Sportiv" clasa a 
11-a tovarășilor; lanoși Kovacs și 
Leonida Karaio.sifoglu.

In numele sportivilor decorați, mul
țumind pentru înaltele distincții a- 
cordate, atleta Lla Manoliu a spus 
printre altele: Cred că exprim pă
rerea tuturor celor care au adus 
medalii olimpice din Mexico, atunci 
cînd spun, că ceea ce ne-a făcut să 
obținem performanțe valoroase a fost 
convingerea noastră că reprezentăm 
o tară pe care o iubim din tot su
fletul, o tară ale cărei realizări sînt 
cunoscute în întreaga lume. Cînd în 
liniștea imensului stadion răsuna im
nul tării noastre și pe cel mai înalt 
catarg se înălța drapelul roș-galben- 
albastru, gîndul nostru se îndrepta 
plin de recunoștință spre cel căruia 
li datorăm tot ce este nou, bun, fru
mos și nobil în România socialistă, 
spre cel căruia avem să-i mulțumim 
pentru toate victoriile noastre: spre 
Partid.

Vorbind în numele antrenorilor 
decorați, Ion Corneanu a spus: Vă 
asigurăm, tovarășe Ceaușescu, că 
înalta prețuire ce ne este acordată 
astăzi va constitui pentru noi un 
moment de neuitat, că și în viitor 
vom munci cu pasiune, devotament, 
cu întreaga noastră pricepere pentru 
a obține noi succese sportive, închi
nate patriei.

Adresîndu-se celor decorați, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus:

Vă rog. tovarăși, să-mi dati voie 
să vă felicit în numele conducerii 
partidului și statului pentru rezulta
tele pe care le-a|i oblinut în marea 
întrecere sportivă din Mexic. Tot
odată, doresc să vă exprim calde fe
licitări pentru distincțiile pe care 
le-ați primit acum și care constituie 
o apreciere deosebită a performan
țelor dobindite la Olimpiadă, precum 
și’ a întregii activități sportive pe 
care a-li desfășurat-o pînă acum.

Putem spune că rezultatele obținu
te de sportivii români în recenta în
trecere sportivă mondială sînt bune. 
Eforturile dv. au fost urmărite cu a- 
tenție de poporul nostru. Faptul că

Dezbaterile din cadrul sesiunii au 
exprimat hotărîrea unanimă a depu- 
taților, a lucrătorilor din aparatul or
ganelor locale de stat de a respecta 
întrulotul prevederile din proiectul 
de lege, de a munci necontenit pentru 
a ridica activitatea consiliilor popu
lare la nivelul cerințelor actuale.

lupta cu hotărîre pentru un joc fru
mos, pentru un rezultat onorabil. 
Avem încredere mai ales în apărare, 
care ii poate anihila pe impetuoșii 
Grozea și Moldoveanu.

Antrenorul Titus Ozon va trimite 
in teren următoarea formație pro
babilă : Stan (Zamfir) — Talpai, Geor
gescu (Georgevici), Stoker, Mihai — 
Sandu, Octavian Popescu — Pero- 
nescu, Libardi, Grizea, Naidin.

D. GHEONEA 

întreprinderea
de gospodărie locativă 

PETROȘANI
Organizează concurs, la data de 11 no

iembrie 1968, ora 14, pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi:

1 post maistru constructor principal 
8 posturi maiștri constructori

Condiții de angajare conform legilor în viqoare.

Amănunte se pot obține zilnic de la serviciul per- 
sonal-administrativ al întreprinderii.

prima medalie a fost nicer!lă de o 
sportivă este încă o dovadă că fe
meile, «.are reprezintă peste 50 la 
sulă din populația României, sini < a- 
pabile și în domeniul sportului. <a 
șl in alte domenii, să fie din toate 
punctele dc vedere pe pir lor de re
galitate cu bărbații, să aducă o con
tribuție prețioasă la dezvoltarea so
cietății noastre socialiste De aceea, 
doresc In mod deosebit să exprim 
felicitări primei medaliat,»? român»1 in 
Mexiri exemplul ei a constituit un 
îndemn pentru ceilalți sportivi ca să 
lupte pentru a cuceri locuri cit mai 
bune in cea mai maro competiție 
sportivă internațională.

Sinlem mulțumiți de rezultatele ob
ținute, de faptul că sportivii ro
mâni au cucerit 15 qjedalii la Olim
piada din Mexic. In același timp, 
considerăm că acest succes trebuie 
să însemne pentru toii sportivii, pen
tru conducerea mișcării sportive din 
tara noastră noi obligații pentru 
continua ridicare a măiestriei spor
tive. Peste 4 ani va trebui să tri
mitem un lot reprezentativ al spor
tivilor români la Munchenj am dori 
ca de pe acum să înceapă pregăti
rile pentru această întrecere. La 
Munchen nu se va mai pune proble
ma altitudinii, a ..înălțimii" din punc
tul de vedere al lipsei de oxigen — 
de care vorbeau tovarășii - . ci nu
mai problema înălțimii pregătirii spor
tive. Pentru a putea reprezenta cu 
cinste poporul nostru, pentru a putea 
participa la întreceri cu rezultate cit 
mai bune, antrenorii, conducerea spor
tului trebuie să asigure pregătirea 
permanentă, an de an. lună de lună, 
a sportivilor. Numai astfel vom pu
tea obține la Olimpiada de la Mun
chen și mai multe medalii — inclu
siv de aur — decit om obtinut in 
Mexic. Noi sîntem convinși că tine
retul român poate dobîndi și in do
meniul sportului rezultate superioare.

Doresc să exprim încă o dată spor
tivilor noștri urările conducerii «le 
partid și de stat de a obține perfor
mante tot mai mari, de a fi la înăl
țimea realizărilor poporului român, 
in construcția societății noi. socialis
te. Vă doresc mult succes, tovarăși I 

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat s-au întreținut cor
dial cu cei decorați. (Agerpres)

SfMBÂTĂ 9 NOIEMBRIE

17.30 Pentru cei mici. „Lanterna ma
gică".

18,00 Stadion — actualitate sportivă.
18.30 Mult e dulce și frumoasă — 

emisiune de- limbă română.
19,00 Pentru tineretul școlar: „Prinț 

și cerșetor" (I). Balet după ro
manul lui Mark Twain, adap
tare pentru televiziune. In du
blu rol Prinț și cerșetor — Lu
minița Dumitrescu; al doilea 
copil — Ioana Neguț; tatăl Iul 
Tom — Adrian Gheorghiu; Mi
les Handon — Petre Ciortea; 
Mary — Cristina Hamei; Ma
ma lui Tom — Simona Ștefă- 
nescu. Spectacol realizat de O- 
pera Română.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Un oraș mai puțin cunoscut — 

Bălan.
21,10 Film serial: „Răzbunătorii".
22.00 „Cîntecul... la rampă" Emisiu

ne muzicală.
22.40 Parada vedetelor.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii?

LOTO
La tragerea Loto din 8 noiembrie 

1968, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:
45, 64, 77, 57, 65. 21, 56, 60, 44, 84,

90, 67
Fond de premii; 812 630 lei.
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VIZITA MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE 

AL ROMÂNIEI ÎN URUGUAY

PREZENTE 
ROMANEȘTI

• 4 fost semnat un acord de cooperare
în domeniul învățăm!fitului

MONTEVIDEO 8. — Trimisul special Agerpres, I. Ionescu, trans
mite : Miniștrii afacerilor externe- al României șt Uruguayuloi au 
semnal joi acordul de cooperare tehnică In domeniul învățămîntulul.

In cuvintarea rostită cu acest pri
lej ministrul Uruguayan, al relațiilor 
externe. Venancio Flores, a subliniat 
că schimburile culturale prevăzute 
în acest acord vor contribui la a- 
propierea între popoarele celor două 
țări, la o colaborare și mai rodnică 
între ele fiind expresia voinței ce
lor două părți de a conlucra împre
ună pentru asigurarea păcii. In cu
vînlul de răspuns, Corneliu Mănescu 
a scos în evidentă că atil acest a- 
cord cit și acordul comercial, în
cheiat între cele două țări și alte 
acorduri a căror necesitate a lost 
recunoscută de ambele părți' vor a- 
sigura acel cadru contractual care 
va duce la dezvoltarea relațiilor bila
terale.

Ministrul român al afacerilor exter
ne a avut o întrevedere cu minis
trul industriei și comerțului al țării 
gazdă. Peirano Facio. în cursul căreia 
au lost trecute in revistă posibilită
țile dezvoltării schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

Corneliu Mănescu a oferii un 
prînz în cinstea lui Venando Flo
res. la care au participat lunctionari

superiori ai diferitelor ministere, se
natori. oameni de cultură.

Joi seara ministrul de externe ro
mân a părăsit Uruguayul plecînd 
spre Peru. El a fost condus" la ple
care do ministrul Uruguayan al re
lațiilor externe, 
do alte persoam

Venancio Flores, și 
oficiale.

★
La încheierea vizitei a fost publi

cat un comunicat comun în care se 
arată, printre altele, că miniștrii de 
externe ai celor două țări au con
statat cu satisfacție că relațiile din
tre Româniq și Uruguay cunosc o 
evoluție favorabilă și că există nu
meroase posibilități de dezvoltare a 
colaborării, precum și voința ambelor 
părți de a explora noi căi în vede
rea extinderii și diversificării rela
țiilor bilaterale. După ce arată că 
păilile și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu semnarea acordului de 
cooperare tehnică în domeniul învă- 
țămintului, comunicatul consemnează 
că în viitorul apropiat va fi semnat 
un acord de colaborare culturală în
tre România și Uruguay. In încheie
re comunicatul se referă la unele 
probleme alo G 'internaționale.

LONDRA 8. — Coresponden
tul Agerpres. L, Rodescu, trans
mite : In cadrul unei vizite pe 
caro o face in Marca Britanic, 
profesorul Constantin C. Glu- 
rescu a fost invitai să țină cî- 
leva conferințe pe leme din 
istoria poporului român. La 
Școala de Studii Slavonice șl 
Est-europono din Londra, isto
ricul român a conferențiat des
pre formarea stalului național 
român. Iar la Colegiul „Saint 
Antony" din Oxford despre 
„Locul Transilvaniei in Istoria 
poporului român". Oaspetele a 
vorbit, de asemenea, la Cen
trul Marea Britanic — Europa 
de Est — despre istoria ora
șului București. Au asistat per
sonalități ale vieții politice și 
culturale din Londra, reprezen
tanți ai unor instituții de ști
ință șl invățăminl superior.

Cu prilejul vizitei sale in Ma
rea Britanie, prof. C. Giurescu 
a mai avut întilniri și convor
biri cn istorici britanici de la 
British Academy. Institutul de 
Cercetări Istorice, Societatea 
Regală de Istorie, Universita
tea din Londra șl de la alte 
instituții de specialitate din ca
pitala Marii Britanii.

Pakistan

INCIDENTE INTRE
STUDENT! SI POLITIE

Tratativele anglo-rhodesiesie
SALISBURY 8 (Agerpres). — Mi

nistrul britanic fără portofoliu. Geor
ge Thomson, și premierul rhodesian 
lan Smith au conferit din nou timp 
de 90 de minute joi după-amiază în 
încercarea de a ajunge la un com
promis. Principalul subiect de discu
ție a continuat să fie. potrivit unor 
surse citate de agenția U.P.I . sec
țiunea nr. 8 a documentului
de Harold Wilson premierului rho
desian la întîlnirea de pe crucișătorul 
„Fearless". Documentele stipulează 
dreptul de apel la Consiliul Privat 
din Londra în cazul în care cabine
tul rhodesian ar aduce amendamente 
la constituția ce ar urma să pecetlu-

remis

iască un eventual acord. Clauza a 
(ost introdusă de Anglia pentru a 
prevpni adoptarea unor măsuri ce 
ar împiedica ulterior evoluția către 
puterea politică a populației de cu
loare din Rhodesia.

George Thomson s-a întilnit, de 
asemenea cu doi dintre liderii afri
cani deținuți în închisorile rhode- 
slcne. Joshua Nkomo și reverendul 
Ndabaningi Silhole. conducători ai 
organizațiilor Z.A.P.U. și Z.A.N.U. 
Faptul că autoritățile de la Salisbury 
au admis aceste întrevederi a fost 
interpretat ca un semn al unei apro
pieri.

RAWALPINDI 8 (Agerpres). — Gu
vernul pakistanez a ordonat închide
rea tuturor instituțiilor de învăță- 
raint din Rawalpindi, Caraci și Hy
derabad după incidentele care au a- 
vut loc in cursul zilei de joi între 
politie și 3 000 de studenți care ma
nifestau la Caraci.

După cum anunță agenția U.P.I., 
în timpul incidentelor de la Ra
walpindi un student a (ost ucis. S-au 
înregistrat, de asemenea, răniți.

Incident) 
au avut loc și la Caraci. 
multi studenți au 
cuzalia de a fi 
slratii.

Un purtător de 
lui pakistanez a 
a deschis foc 
cată de studenți.

intre sturionii și politie 
unde mai 

fost arestali sub a- 
incital la demon-

cuvint al guvernu- 
declarat că politia 

întrucît a fost ata-

Trei importante personalități ale 
lumii ziaristice din Republica Sud- 
Alricană au compărut, săplămîna 
trecută, in lata Curții Supreme din 
Johannesburg, în cadrul unuia din 
cele mal importante procese politice 
cate au avut loc în această Iară de 
la venirea la putere a Partidului 
National, in anul 1948. Este vorba 
de laurence Owen Vine Gandai, 
redactorul șei al ziarului ,Rand 
Daily Mail' /prima persoană dis
tinsă in anul 1964 cu Medalia de 
aur a Institutului de Ziaristică pen- 
Iru servicii deosebite aduse liber
tății presei). Benjamin Pogrund, re
porter principal la același ziar șl 
corespondent la Johannesburg al 
săptămlnaluluf londonez „Sunday 
Times', și Anthony Fleischer, di
rectorul societății .South African 
'Associated Newspapers', proprietara 
celor mai mari ziare din R.S.A. — 
„Rand Dally 
burg Sunday 
fnvinuill, 
represive 
toria. de 
false" cu

Mail' și „Johannes- 
Times'. Acuzații sini 

baza uneia din legile 
guvernului de la Pre- 
fi publicat „informații

în 
ale 
a 
privire la situația din în

chisorile sud-africane. De fapt, este 
vorba de articole, bazate pe mărtu-

U.R.S.S. : In interiorul Com
binatului metalurgic din Mag
nitogorsk : aspect din fabrica 
de laminare.

Neînțelegeri

demnitarilor
de la Saigon
SAIGON |> (Agerpres). — Atitu

dinea adoptată de autoritățile .saigo
neze fgtă de încetarea bombarda
mentelor asupia R.D. Vietnam și 
refuzul de a participa la convorbi
rile de la Paris au stirnit reacții 
contradictorii la Saigon. Din relată
rile agențiilor de presă reiese că 
autoritățile saigoneze au de făcui 
(a|ă unor neînțelegeri care se mani
festă chiar in rîndurile demnitarilor 
acestui regim. Cițînd surse autori
zate, corespondentul 'lin Saigon al 
agenției France Presse relatează că 
în prezent se caută o formulă care 
ar permite . trimiterea unei delegații 
la convorbirile în patru de la Paris 
fără să se revină asupra refuzului 
exprimat de a vorbi cu reprezentan
ții F.N.E.

După cum se știe, îndată după 
anunțarea jncetărji bombardamente
lor. autoritățile saigoneze au decla
rat oficial ca refuză categoric să 
participe la întrunirea prevăzută 
pentru 6 noiembrie în capitala Fran
ței, întrunire care nu a avut loc pî
nă în prezent. La convorbirile de la 
Paris era anunțată 
prezentanților R.D.
S.U.A.

participarea re- 
Vietnam, F N.E., 

și ai autorităților saigoneze.

Aspect al luptei revendica
tive muncitorești si studențești 
japoneze care la sîirșitul lunii 
octombrie a înregistrat o creș
tere simțitoare.

IN CLISEI : 
funcționarilor 
din Tokio în 
dicărilor lor •

: Demonstrație a 
și» muncitorilor 
sprijinul reven- 

soclal-economice.

FroeeswS „Torturilor"
/i/ ale unor lașii deținuți, privind 
torturile, brutalitățile. tratamentul 
cu șocuii electrice și condițiile ne 
igienice la care nu lost supuși, in 
special delinufii politici care au 
avut îndrăzneala să se împotriveas
că politicii rasiste promovate de re
gimul sud-alrican

Primul articol, a cărui publicare 
a provocat un adevărat scandal, s-a 
bazat pe mărturiile făcute de Robert 
Strachman, fost locotenent în avia
ția sud-africană, care a petrecut 
trei ani în închisoare pentru con
vingerile sale anlirasisle. Strachman 
s-a întilnit cu reporterul Pogrund, 
care a înregistrat pe bandă de mag
netofon depozițiile sale privind tor
turile și brutalitățile din închisori. 
După apariția mărturiilor in „Rând 
Daily Mail" a urmat un val de scri
sori de protest adresate guvernului, 
în timp ce membrii guvernului și 
opozifla s-au lansat în atacuri unii 
la adresa celorlalți, fn ciuda „dez
mințirilor' formulate de Vorster,

actual prim ministru sud-alrican. ca
re deținea pe atunci portofoliul jus
tiției, problema a căpătat aspectul 
unui scandal international după ce 
Comitetul international pentru am
nistie și Crucea Roșie Internationa

lă au cerul deschiderea unei anche
te. A urmat un al doilea articol cu 
privire la condițiile similare exis
tente Intr-o altă Închisoare sud- 
africană, publicat, de data aceasta, 
de ziarul „Johannesburg Sunday 
Times". El se bazează pe mărturiile 
a doi loști deținuți, Johannes The
ron șl Gysbert Van Schalkwyk care 
au vorbit, jie larg, despre condițiile 
inumane existente In celulele cu 
dejlnuji politici.

Nereușind să împiedice apariția 
articolelor, polii ia-rasistă a actional 
cu repeziciune. Reporterul Pogrund 
a fost arestat, Theron a lost conce
diat de la serviciu șl pus sub stare 
de arest la domiciliu, în timp ce 
Schalkwyk a îosl condamnat la în
chisoare. Un african care a relatat 
despre șocurile electrice la care a 
fost supus în închisoare, a făcut 
cunoștință din nou cu celula la nu
mai 10 zile după eliberarea sa. în
tre timp, redacții# celor două ziare 
au fost peTfheziltriale în mai multe 
rindurl de ^polilieY

In toată perioada care s-a scurs 
pînă la începerea procesului .tortu
rilor”, guvernul de la Pretoria a re
fuzat cu încăpătinare să dea publi
cității „dovezile' pe care le definea 
împotriva acuzaților. Comunicatele 
guvernamentale s-au mărginii numai 
să afirme că cele relatate „nu cores
pund adevărului'.^ Să fie oare așa ? 
Există motive temeinice ca al ir mo
liile rasiștilor ^nd-airlcanl să fie

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 90. Tel. 1662, 269 (Q.G.V.J.)

A

întrunirea
Adunării Generale
NEW YORK 8. - Trimisul spe

cial Agerpres, N. Ionescu, transmi
te : Adunarea Generală a O.N.U. s-a 
întrunit joi după-amiază pentru a 
lua in dezbatere unele din documen
tele elaborate in ^ultimul timp in 
comitetele ei principale. Lucrările 
au fost conduse de ministrul aface
rilor externe al Gualemalei. Emilio 
Arenales Catalan, președintele celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării Gene
rale, care, după o absență de cîtcva 
săptămini determinată de o interven
ție chirurgicală, și-a reluat la 7 no
iembrie atribuțiile.

La propunerea președintelui, Adu
narea Generală a adoptat în unani
mitate proiectul de rezoluție privind 
crearea unui comitet de pregătire a 
acțiunilor ce vor fi prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a Organizației 
Națiunilor Unite.

De asemenea, a fost adoptat pro
iectul de rezoluție elaborat in Comi
tetul pentru teritoriile sub tutelă și 
neautonome în legătură cu situația 
din Rhodesia de sud. In acest docu
ment se recomandă Marii Britanii, ca 
putere administrativă, să adopte mă
suri energice, inclusiv folosirea for
ței, pentru a pune capăt regimului

ilegal rasist din Rhodesia de sud.
Rezoluția a fost adoptată cu 80 de 

voturi pentru, printre core șl Româ
nia 9 împotrivă (Marea Britanic. 
S.U.A., Africa de Sud. Portugalia ele.) 
și 19 abțineri

★

In comitelui pentru problemele e- 
conomice și financiare al Adunării 
Generale continuă dezbaterile pe mar
ginea raportului celei de-a doua 
Conferințe a O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare, care a avut loc în pri
măvara acestui an la New Delhi, 
precum și pe marginea raportului 
Comitetului pentru comerț și dez
voltare — organul permanent al con
ferinței.

Luintl cuvînlul in cadrul acestor 
dezbateri, alături de reprezentanții 
Siriei, Canadei. Ungariei, Braziliei. 
Bulgariei și ai altor tari, delegatul 
român. Petre Tănăsie. a subliniat că 
România înțelege preocupările si 
speranțele pe care țările în curs de 
dezvoltare le pun in U.N.C.T.A.D. 
și este de părere că această organi
zație poate juca un rol de seamă 
în eforturile concentrate pe plan in
ternational pentru stimularea dezvol-

9 scurc
© WASHINGTON. — Purtătorul de cuvinl al Casei Albe, 

George Christian, a anunțat că reprezentanți ai președintelui 
Johnson și ai noului președinte ales al S.U.A., Richard Nixon, 
au început consultări în vederea transmiterii împuternicirilor 
prezidențiale. Noul președinte al S.U.A urmează să fie instalat 
oficial la 20 ianuarie 1969.

@ NEW YORK. — Joi 
fost depus in Adunarea 
a O.N.U. un proiect de rezolu/ie ce- 
rind „restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare Chineze 
la Națiunile Unite". Coautoare ale 
acestui proiect de rezoluție sini 15 
țări, intre care și România. El va fi 
luat în dezbatere săplămîna viitoare 
de Adunarea Generală.

seara a 
Generală Cornee 

artificială

In Comitetul special 
al O.N.U.

pentru decolonizare

Laburiștii în regres 
la alegerile parțiale 

«lin Anglia
LONDRA. — In aleoerile parțiale 

desfășurate in circumscripția New Fo
rest (Hampshire) victoria a revenit 
candidatului Partidului conservator, 
Patrick McNair-Wilson. El a obținut 
66,3 Ia sută din voturi, față de 51,2 
la sută la alegerile din 1968, ceea 
ce atestă un regres al laburiștilor.

Un alt element semnificativ al a- 
cestor alegeri parțiale îl constituie 
trecerea candidatului laburist pe lo
cul trei (13,8 la sută din voturi) în 
urma candidatului liberal care a ob
ținut 19,9 la sută din voturi.

OTTAWA. — La spitalul 
general Scarborough din Mont
real a lost efectuată joi o ope
rație de înlocuire a corneli cu 
o peliculă de plastic. Astfel 
pacientul a putut vedea din 
nou, după o perioadă de 22 
de ani.

Avînd mărimea unui bob de 
linte, corneea artificială este 
confecționată pe măsura ochiu
lui fiecărui pacient din ma
terialul care servește Ia fabri
carea lentilelor de contact.

Vor trebui să treacă cel pu
țin două luni, spun medicii, 
pentru a se ști precis dacă 
organismul a respins sau nu 
noua cornee. In cazul cind o- 
peratia va constitui un 
ces pacientul va fi supus 
operații identice pentru 
decarea celuilalt ochi.

NEW YORK. — Comitetul spe•< i îî 
O.N.U. pentru decolonizare a -id< 
tal raportul subcomitetului să,' hi 
care investițiile străine in terik vi
ile coloniale sînt calificate drop’ un 
„obstacol major' în obținerea inde
pendenței politice. Raportul rictbn-i 
că ..in timp ce companiile străin, se 
bucură de privilegii speciale. ga> .iri
tate de puterile administranle, popu
lația indigenă din aceste teritorii 
este privată de păminlurile fertile și 
suferă de pe urma inferiorității eco
nomice și nedreptății sociale".

Raportul a fost adoptat cu 16 vo
turi, contra 3 (Statele Unite. Marea 
Britanic, Australia).

Președintele italiei, 
a vizitat regiunea 
sinistrate dii nor-

suc- 
unei 
vin-

oficiale, 61 da

Inundațiile din Italia
ROMA.

Giuseppe Sar agat,
Biella și alte zone 
dul tării.

Potrivit cifrelor 
persoane au murit in urma inunda
țiilor, 13 sini dale dispărute și 
au fost rănite. Cifrele neoficiale 
dică însă un număr mai mare 
victime.

70
> ri
de

■ * DAR ES SALAAM. — Forțele patriotice din Mozambic au dis
trus 12 avioane militare portugheze pe aeroportul Mueda din provincia 
Cabo Delgado, anunță un comunicat dat publicității de reprezentanța din 
Dar es Salaam a Frontului de eliberare din Mozambic.

Succese ale patriofilor <lin Guineea 
portugheză și Insulele Capului Verde

CONAKRY. — Detașamentele ar
mate ale Partidului african al inde
pendentei din Guineea portugheză 
și Insulele Capului Verde au captu
rat o tabără a armatei portugheze 
dislocată in regiunea Chenlola. a- 
nuntă un comunicat al reprezentan
tei din Conakry a acestei organiza-

puse la îndoială. Unul dintre aces
tea îl constituie și un studiu, apă
rut in presa engleză sub semnătura 
dr. Van Niekețk, conferențiar la ca
tedra de drept a Universității sud- 
africane Wilwalersrand, care subli
niază că U.S.A, ocupă primul loc in 
ceea ce privește sentințele de con
damnare la moarte, pe lingă cele 
lalle chinuri la care sfnl supuși de
linufii politici din această Iară. Du
pă cum a arătat el, numai fn anul 
1967, un număr de 127 persoane au 
fost condamnate la pedeapsa capita
lă. dintre care 97 au fost executate 
Aceasta face parte din politica ofi
cială a regimului rasist, care pre
tinde că pedeapsa cu moartea tre
buie să lie menținută aii ta lima cil 
„majoritatea populației se află in 
stare de barbarism". Se pune în're- 
barea care parte a populației 
alricane se altă 
rism ? Africanii 
emancipare sau 
și ai menținerii
de lucruri in această Iară ?

ții. Incepînd din luna iunie 
patrioții au ocupat zece asemenea 
tabere consolidate ale colonialiștilor 
portughezi. Potrivit comunicatului, la 
sfîrsitul lunii octombrie patrioții au 
eliberat localitatea Bacar Dabo.

In sectorul frontului nordic unită
țile Partidului african al indepen
denței din Guineea portugheză și 
Insulele Capului Verde au lansat nu
meroase atacuri asupra pozițiilor ar
matei portugheze, provocînd acesteia 
“însemnate pierderi în oameni și ma
teriale de luptă.

a. c„

• COPENHAGA. — Serviciul 
nez al operațiilor maritime a anun
țat că cargobotuț grec „Gerasimos 1" 
s-a scufundat in Marea Nordului în 
timpul unei furtuni puternice.

11 din cei 19 membri ai echipaju
lui au putut fi salvați de nave de di
ferite naționalități și de elicoolere 
daneze. Marinarii s-au aruncat în 
apă cu centurile de salvare, intru- 
cît bărcile de salvare au fost dis
truse de încărcătura de cherestea a- 

• flată la bordul navei, care s-a depla
sat in timpul furtunii.

Continuă cercetările pentru găsi
rea marinarilor dispăruți.

da-

O UMUAHIA. - Liderul 
biafrez, colonelul Ojukwu, a 
declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că popu
lația biafreză va 
lupta pînă la obținerea au
todeterminării 
ultimul soldat federal va pă
răsi teritoriul Biafrei.

continua

și pînâ cind

Ciocniri militare
LUSAKA. — Un purtător de cuvînt 

al guvernului zambian a anunțai că 
in apropierea localității Kameta, si
tuată la numai cițiva kilometri de 
frontiera cu Mozambicul, au avut 
loc ciocniri între unități ale forțe
lor de securitate zambiene și un 
grup de militari portughezi care au 
pătruns pe teritoriul Zambiei. 
cursul acestor ciocniri a 
un militar portughez, iar 
au fost răniți.

In ultimele luni (oriole 
le portugheze au violat

In
fost ucis 

alți patru

coloniațis- 
in mai mul-

în Zambia
le rindurl teritoriul Zambiei. sub pre
textul unor represalii pentru spriji
nul acordat unităților de guerilă ale 
patrioților din Angola si Mozambic.

sod
iu stare de barba- 
care luptă pentru 
adepfii rasismului 
stărilor înapoiate

I. RE1EGAN

• PARIS. - Intr-o declarație fă
cută presei. Henri Ziegler, presedin- 
te-direclor general al uzinelor Sud- 
Avialion, a anunțai că primul zbor 
al avionului supersonic de pa gerl 
ir inco-bril3"'c „Concorde 001", con
strui! in Franța, va avea loc la în
ceputul anului viitor.

Tiparul l.P.H. Subunitatea Petroșani

• LONDRA. — Politia bri
tanică l-a arestai vineri, in 
localitatea Torquay, după cinci 
ani de căutări asidue, pe Bru
ce Reynolds, șeful bandei care 
fn august 1963 a atacat (renul 
poștal Glasgow — Londra, fu- 
rind suma de 2,5 milioane li
re sterline.

Arestarea fostului anticar 
londonez completează astfel 
lista celor 15 membri ai ban
dei care au participat la a- 
ce. I atac. Bruce Reynolds fu
sese condamnat in contuma 
cie la 30 de ani închisoare

40369


