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HAVARNEANULupeni — blocuri noi în cartierul Braia.

• Tineretul — participant activ la 
înfăptuirea sarcinilor încredințate 
de partid (însemnări pe marginea 
lucrărilor Conferinței județene Hu
nedoara a U.T.C.) • Răspunsul 
Conferinței organizației U.T.C. Hu
nedoara la chemările organizațiilor 
județene Prahova și Teleorman

(Pag. a 2-a)

• Răspund Ia semnalele critice ale 
ziarului • Cînd în locul respon
sabilității se practică birocratica 
ridicare din umeri ! (Pan a 9

mm
Pasărea 

cîntătoare"
Teatrul maghiar de stat din 
întu Gheorghe prezintă, 

luni, la ora 17 și la ora 20 In 
sala Casei de cultură din Pe
troșani, două spectacole cu 
comedia „Pasărea cîntătoare" 
de Tamasl Aron.

Regia spectacolului este 
semnată de Tampa Miklos.

In întreaga țară continuă să aibă loc

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRUNIRI PENTRU
PROPUNEREA DE CANDIDAȚI 

Al FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE ÎN ALEGERILE

Marți au g/iu lac io continuare 
însuflețite adunări ale oamenilor 
muncii in cadrul cărora au fost 
propuși drept candidați ai Fron
tului Unității Socialiste pentru a- 
legerile de deputați în Marea A- 
dunore Națională conducători de 
partid și de stat.

FLORIAN DÂNALACHE, mem- 
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., a fost desemnat 
candidat in circumscripția electo
rală nr. 2 - Buzâu-Nord-Est ; JA
NOS FAZEKAȘ, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. în circumscripția electo
rală nr. 1 — Miercurea Ciuc ;
GHEORGHE STOICA, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. membru al Consiliului de 
Stat, în circumscripția electorală 
nr. i - Giurgiu ; GHEORGHE RA
DULESCU, membru al Corn itetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, în circumscripția electorală 
nr. 1 — Alexandria ; LEONTE
RÂUTU, membru al Comitetului

Executiv, secretar ol C.C. al P.C.R., 
in circumscripția electorală nr. 1
- Bacău-Sud ; DUMITRU COLIU, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 1 Baia 
Mare-Nord ; EMIL DRÂGÂNESCU, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, în circumscripția electorală 
nr. 3 Bicaz ; MIHAI GERE, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. aî P.C.R., 
in circumscripția electorală nr. 1
- Sf. Gheorghe ; DUMITRU 
POPA, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., in cir
cumscripția electorală nr. 26 Gri- 
vița Roșie.- municipiul București; 
VASILE PATILTNET,’ se'cretar al’ 
C.C. al P.C.R., în circumscripția 
electorală nr. 2 - Sibiu-Centru ; 
GHEORGHE GASTON MARIN, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, în circumscripția electorală 
nr. 4 — Craiova-Ves».

Tovarășul 
Bujor Almășan 

propus candidat 
în circumscripția 
electorală nr. 11 
Certeju de sus

Munții Apuseni au avut întotdea
una o adincă rezonanță în istorie. 
Aici, pe drept cuvîrit, mineritul mi
lenar se îngemănează cil dezvoltarea 
industriei extractive de astăzi. La 
Gura Barza, Certej-Săcărîmb și în 
alte localități miniere, datorită grijii 
partidului, s-au asigurat condiții pen
tru ridicarea nivelului acestei vechi 
industrii la cerințele actuale.

Muncitorii mineri de aici au primit 
cu vie satisfacție faptul că ministrul 
minelor, dr. ing. BUJOR ALMĂȘAN, 
membru al C.C. al P.C.R., a fost pro
pus drept candidat în circumscripția 
electorală nr. lf Certeju de sus a 
Marii Adunări Naționale.

La adunarea populară care a a- 
vut loc la căminul cultural din aceas- 

localitale au participat peste 500 
muncitori mineri de la minele

lă 
de

I. MÎRZA

(Continuare în pag. a 3-a)

Șeful txpioatării miniere Lupeni, propus candidat 
în circumscripția electorală nr. 6 Lupeni■

Ieri după-amlază. 
l-ural din Lupeni se 
filatori, preparatori, 
podine și pensionari din Lupeni, băr- 
V.ati și femei sosiți din Uricani și 
Vulcan. Veniseră pentru a participa 
ia adunarea de propunere a candi
datului în alegerile de deputati pen
tru Marea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 6 Lupeni.

In cadrul adunării a luat cuvîntul 
tovarășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid, 
președintele Consiliului municipal al 
frontului Unității Socialiste. Alege
rile de la 2 martie — a arătat vor
bitorul — constituie un eveniment 
de mare Importantă în viata poli
tică a tării, o expresie vie a profun
dului democratism al orînduirii noas
tre. Alături de întregul popor, oa
menii muncii din municipiul Petro
șani intimpină alegerile muncind cu 
abnegație pentru realizarea cu suc
ces a măsurilor stabilite de Congre- 

Națională

spre Palatul cul- 
îndreptau mineri, 
intelectuali, gos-

il IX-lea și Conferința 
~R.

In numele Frontului Unității Socia
liste, tovarășul Lazăr David a pro
pus drept candidat în alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională, în circumscripția electorală 
nr. 6 Lupeni, pe tovarășul inginer 
Ciriperu Vasile, șeful Exploatării 
miniere Lupeni.

In cadrul adunării au luat apoi cu- 
vîntul minerul Rușitoru Vasile, in
ginerii Popescu Ioan, Ungureanu Ioan 
și Goanță Vasile, profesorii Costea 
Dorin, Păunescu Dumitru și Moanță 
Elena, activiștii de partid Raczek 
Ioan și Dan Vaier, tehnicianul Arde- 
leanu Victor, medicul Aldica Nicolae, 
activistul U.T.C. Birlea Aurel — ca
re au susținui cu căldură candida
tura propusă. Vorbitorii s-au refe
rit pe larg la transformările pe care 
le-au cunoscut în anii socialismului 
localitățile Văii Jiului, ca urmare a 
înfăptuirii politicii partidului, expri- 
mîndu-și recunoștința profundă pen
tru grija ce o poartă conducerea 
partidului și statului înfloririi conti
nue a Văii Jiului. Ei s-au angajat

să muncească cu abnegație, la 
curile lor de muncă, pentru înde
plinirea exemplară a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă în 
înlîmpinarea aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea patriei și a Congre
sului al X-lea al P.C.R.

Intr-o atmosferă de entuziasm, a- 
dunărea a aprobat, prin vot deschis, 
candidatura tovarășului Ciriperu Va
sile în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

In încheiere, tovarășul Ciriperu Va
sile a mulțumit pentru încrederea ce 
1 s-a acordat de a fi propus candi
dat pentru cel mai înalt for legis
lativ al tării.
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La mina Uricani a in
trat în exploatare
PRIMUL
ABATAJ
FRONTAL

In urmă cu o săplăinină, în blocul 
5/1 din stialul 18 de la sectorul I 
al minei Uricani, a in.cepțit să pro
ducă primul abataj (ronțăi al ex
ploatării. Lucrările de pregătire a 
frontalului s-au efectuat .încă în tri
mestrul IV al anului, trecut închein- 
du-se la sfîișitul lunii decembrie.

Conducerea tehnicî.-Ji ■•nitătii . s-a 
orientat spre această! metodă de 
exploatare tinind seama de avanta
jele pe care le reprezintă — în com
parație cu metoda abatajelor ca
meră, aplicată în exploatarea stra- 
telor 17 și 18: meșterea producției, 
reducerea consumului de material 
lemnos, ridicarea productivității 
muncii cu 10—15 la sută (se scon
tează pe realizarea unui randament 
de aproximativ 7 tone pe post), îm
bunătățirea calității cărbunelui. Prin 
aplicarea sistemului ■ de exploatare 
prin camere, intercalalia dintre stra
iele 17—18, groasă de pînă la 1,2 
metri, se exploatează concomitent 
cu stratul, ceea ce face ca în căr
bune să ajungă mult șist. Frontalul 
exploatează doar stratul 18 rezul- 
tind cărbune cocsificabil durat.

Conducerea brigăzii • de frontaliști 
a fost încredințată unui miner tînăr 
dar care dispune de ^suficientă ex
periență și este animat de dorința 
afirmării — comunistul > Antonie 
Radu.

La 
unor 
și a 
servi
camdată armarea

Uricani se așteaptă', sosirea 
stîlpi hidraulici ;fle tipul 
unor grinzi Klâne, care 
la susținerea frontalului.

execută

ALTE PROPUNERI
Ieri dtipa-amiază, intr-o 

de afirmare pregnantă a 
maselor fată de politica 
șl

atmosferă 
adeziunii 

partidului 
.latului nostru, au continuat. în 

întreaga Vale a Jiului, adunările a- 
legătorilor pentru propunerea candi
dați lor Frontului Unității Socialiste, 
pentru alegerile de deputati în con
silii i..- populare județean, municipal, 
or j-.--nești și comunale. Cei peste 100 
de alegători prezenti ieri după-amia- 
ză in sala Constructorul din Petro
șani. au primit cu deosebită satis
facție propunerea ca tovarășul Șer- 
ban Franclsc să candideze pentru 
circumscripția electorală județeană 
nr. 55 precum și pentru circumscrip
ția electorală municipală nr. 2. In ca
drul aceleiași adunări, au fost pro
puși și candidațil pentru circumscrip
țiile electorale municipale nr. 1 și 
nr — tovarășii Părăianu Sfmlon 
șl jspectiv Gorobei Vsevolod.

La Petrila in cadrul întrunirii ca
re a avut loc la Școala generală nr. 
5 $-a propus ca în circumscripția 
electorală județeană nr. 78 să can
dideze, pentru alegerile de deputati 
din 2 martie, tovarășa Hahn Viorica, 
în circumscripțiile electorale munici
pale nr. 70 și 71 tovarășii Piinișoarâ 
Tltus -i Romoșan Gheorghe, iar in 
circumscripțiile electorale orășenești 
nr. 25. 26. 27 și 28 tovarășele Năs- 
truț Anita, Androne Maria, Bota Pa- 
raschiva și, respectiv, Zecheru Nico-

lae. Alegătorii întruniți TiTsala clu
bului din aceeași localitate, au pro
pus ca in circumscripția electorală 
municipală nr. 63 să candideze to
varășa Curlcan Ana, iar în circum
scripțiile electorale orășenești nr. 11 
șl 12, tovarășii Nicolau Claudiu și 
Silvester Vilma.

in cele trei adunări din orașul 
Vulcan, care au avut loc ieri după- 
amiază, alegătorii au desemnat, cu 
multă satisfacție, drept candidați al 
Frontului Unității Socialiste pe to
varășii Scorei loan pentru circum
scripția electorală municipală nr. 114, 
Rapolțan Victor, pentru circumscrip
ția electorală municipală nr. 115 pre
cum și pentru circumscripția orășe
nească nr. 15, și Jura Valeria, pen
tru circumscripția electorală munici
pală nr. 118 și pentru circumscrip
ția electorală orășenească nr. 20. In 
circumscripțiile electorale orășenești 
nr. 12, 13, 14 și 21 au fost, de ase
menea, propuși drept candidați to
varășii Matei Mariana, 
vian, Alionescu loan 
Dumitru.

La Uricani, cetățenii 
adunarea de la exploatarea minieră, 
au propus drept candidat al F.U.S. 
pc tovarășul Frunză Iile, care va 
candida pentru circumscripția elec
torală orășenească nr. 4.

Rusu Octa- 
și Albescu

întruniți în

(Continuare în pag. a 3-a)

0 sarcină actuală a
școl modernizarea
predării cunoștințelor

Modernizarea metodelor de preda
re in învățămînt presupune găsirea 
celor tmai eficiente metode și proce
dee de comunicare a cunoștințelor 
științifice contemporane. Pornind de 
ia necesitatea introducerii metodelor 
moderne în învătămint, consfătuirea 
directorilor de școli din municipiul 
Petroșani, care a avut loc do cu- 
rind, a analizat un număr de lecții 
deschise, la care s-au folosit aparate 
de proiecție, discuri, diafilme, mag- 
netafoane, scotîndu-se în evidență 
eficacitatea acestor mijloace dacă 
sint corect folosite.

Ținerea unei lecții de limba fran
ceză, în laboratorul Liceului din Pe- 
trila a stirnit curiozitatea tuturor 
participanlilor la consfătuire. îmbi
narea armonioasă a tipului clasic de 
lecție cu folosirea filmului și a dis
cului, și-a dovedit eficacitatea. Ele-

vii rețin mai ușor cele predate, își 
fixează mai bine cuvintele noi, în
vață mai repede pronunțarea corec
tă a cuvintelor.

Analizînd această lecție, directorii 
mai multor școli au arătat metodele 
folosite in școlile pe care le con
duc, scoți nd în evidentă și eficienta 
lecției de limba franceză la care au 
asistat. Anloce Gheorghe, directorul 
Liceului din Vulcan arăta: „Lecția 
la care am asistat a stabilit un e- 
chilibru deplin între clasic și modern, a 
stirnit curiozitatea elevilor suplinind 
și unele lipsuri ale manualului..." 
Restul vorbitorilor au menționai efi
cacitatea unor astfel 
afirmat hotărîrea de

de lecții și și-au 
a introduce ele-

M. PAVEL

(Continuare în pag. a 3-a)

Culbutor 
rezervă gafa 
nlocuiască... 
titularul

In aceste zile, la complexul 
Anlnoasa sud, este supus pro
belor de funcționaro un cul
butor de rezervă. Montarea a- 
cestuia s-a executat in sco
pul evitării întreruperilor in 
evacuarea cărbunilor care ar 
putea fi cauzate de anumite 
defecțiuni la culbutorul prin
cipal în funcție. Un aspect 
demn de reținut, care face 
cinste colectivului: culbutorul 
de rezervă a fost confecționat 
în atelierul mirtei din piese 
și materiale recuperate prin 
grija maistrului mecanic .Sima 
Vasile, șefului de echipă Vîș- 
cu Aurel și lăcătușului 
gore Gheorghe.

I
I
I
I
I
I

Ședință 
a directorilor 

școlilor din muni 
cipiul Petroșani
Joi dimineața/ va avea loc, 

la Liceul din Vulcan, o șe
dință cu directorii tuturor șco
lilor din municipiu. Cu aceas
tă ocazie, se va face o ana
liză a muncii desfășurate în 
cadrul școlilor, in primul tri
mestru școlar, și se vor stabili 
sarcinile pentru buna desfă
șurare a activității instructiv- 
educative trimestrul

V x

Teri, temperatura maximă la 
Petroșani a fost de plus 6 gra
de, iar la Paring de plus -I 
grade. Minima a oscilat între 
minus 17 grade și minus 7 
grade.

URMĂTOARELE 2-1 
Vremea devine in- 
cerul mai mult no

PENTRU 
DE ORE: 
stabilă, cu 
ros. Temperatura în creștere.
Vint slab din sectorul sudic.

CRITICA Șl CURAJ
Curajul actului critic nu tine de 

natura temerității; acesta este dat 
numai și numai de adevăr, adevă
rul fiind de altfel și criteriul după 
care trebuie însușit un asemenea 
act. Temeiul adevărului dă curajul 
și tăria de a critica orice și pe ori
cine. Aceasta pentru că adevărul 
este, așa cum arăta Marx „tot atîi 
de modest ca șl lumina0, el nu poa
le fi spus niciodată cu modestie, 
cu jumătăți de măsură.

Actul criticii, ca act necesar dez
voltării de la inferior la superior se 
impune fată de orice manifestare 
de natură a încetini această dezvol
tare.

Un climat fertil Țîentru critică pre
supune înainte de toate inexistența 
unor zone cu regim special, inexis
tenta unor rezervații sustrase criticii.

Există însă și un anumit soi de 
amatori de critică — să-i denumim 
„critici grefieri" — care reduc acest 
act la un fel de trecere in revistă a 
unor opinii critice emise de alții, a- 
rareoii cu eventuale comparalii în
tre ele. Această inventariere, cla
sare, a opiniilor critice este departe 
de a fi un act critic, un act de gîn- 
dire proprie, vie, un examen propriu 
al faptului criticat.

orice domeniu nu aie loc 
o luptă. De esența acestei 

și vechi tine șl 
în condițiile

Intr-d discuție cu un cunoscut, 
am aflat că acesta are pregătit un 
material pentru presă cu observații 
crit’ce la adresa unei unități. Intre- 
bîndu-1 de ce nu-1 trimite redacției, 
atita vreme cît aceste critici sînt 
temeinice, la început s-a fîsticit, a- 
poi a început să-mi spună că situa
țiile critice vizează o anumită per
soană care este și prieten cu el. 
Mi-a explicat apoi că dacă acest ar
ticol va fi publicat, s-ar simți nes
pus de stingherit față de acea per
soană, că n-ar mai avea curajul să 
se vadă cu ea. In final a căutat 
să-mi explice că actul criticii este 
de natură să Izoleze pe autor, să 
rupă speranța unor posibile priete
nii.

Problema, astfel pusă, ridică o se
rie de__ întrebări și anume: critica 
este o necesitate sau nu ? Actul 
critic în sine ca act civic, este un 
act de curaj ? Ce fel de curaj este 
acesta și ce fel do temei are ? Pot 
exista zone inaccesibile criticii, de
terminate de persoane 
anumite? Și în sfîrșit : 
sură critica afectează relațiile 
prietenie ?

Materialismul dialectic — 
zofia societății socialiste — ne 
vată că dezvoltarea societății este 
o luptă permanentă între vechi și 

ascendenta manifestîndu-sc 
impunerea noului. Impunerea

noului in 
însă (ără 
lupte între nou 
critica, aceasta fiind 
societății socialiste mijlocul cel mal 
eficace în asigurarea victoriei nou
lui.

Pentru a dobîndi o eficientă hotfi-

Horia NELEGA

(Continuare în pag. a 3-a)

I

filo- 
în-

mă- 
de

piine ve- 
murdară, 
de mu- 
De ce 

chiar a-

sau situații 
în ce

„Dacă nu cri- 
fi criticat". Confruntarea 
de idei, de opinii este 
măsură să conteste ve- 
aceaslă confruntare sîn-

lem cu toții obligați.

Opinii

• •

piine pen-

Dem SARARU

O date cu omătul, in parcurile orașului s-a așternut și liniștea.

la 
în 

pii- 
de 
ci-

PA * •line și
Cineva a anunțat redacția 

că la Fabrica de piine din 
Petroșani, în moara cate 
macină piinea rebutală, 
pentru pesmet, se introduce 
și pîine murdară, mucedă și 

fabricii staucă în rafturile 
de multă vre
me sute de piini 
stricate. în
soțiți de o sa
lariată de la

Inspectoratul 
sanitar de stat 
ne-am depla

sat la fabrica de , 
tru a ne convinge de juste
țea celor de mai sus. Am 
intrat pe poarta întreprinde
rii ca la noi acasă ; ne-am 
plimbat singuri. în voie prin 
secțiile fabricii, printre lu
crători, fără ca cineva să ne 
întrebe ceva. Nu cunoșteam 
pe nimeni, nu ne cunoștea 
nimeni. Am discutat cu ciți- 
va lucrători, i-am luat 
rost, mai în glumă mai 
serios, pentru calitatea 
nii, am urmărit procesul 
fabricație, am ascultat... 
ripitul vrăbiilor din podul 
unde sint depozitați sacii cu 
făină. De n-ar fi fost prea 
grei, am fi putut scoate ci- 
țiva saci cu făină din fabri
că fără să fim deranjați cu 
vreo întrebare măcar. E 
mare lucru să fie liniște...

liniște
La moara care macină pii
nea pentru pesmet nu se lu
cra, așa că nu ne-am putut 
convinge clacă se macină și 
piine 
văzut însă 
pectivă un

murdară, mucedă. Am 
lingă moara res- 
sac cu 

che, 
verde 
cegai. 
stătea 
colo, lingă moa
ră, nu știm. 
Și am mai vă
zut alte citeva 

sute de kilograme de piine 
neagră rebutată, care stă
tea de mult în rafturile fa
bricii așteptîndu-și ziua 
va fi transformată in 
met. Un maistru ne-a 
că nu-i rebutată din 
personalului. Poate... In 
in fabrică era destulă cură
țenie și, mai ales, multă li
niște. După ce am ieșit ne- 
ntrebați, nevăzuți, pe poar
ta fabricii, ne-am întors să-l 
salutăm pe portar. Am des
chis ușa de la cabina sa,
dar el nu s-a sinchisit: L-am 
salutat, ne-a răspuns fără 
sa ridice capul. Numai cînd 
i am spus „Să trăiți, dom'por
tar 1“ a sărit în picioare și 
ne-a salutat cu mina la chi
piu.

1 rîtoare, critica e necesar să fie fă- 
1 cută cu o deosebită franchețe. Gii- 
: tica presupune înlăturarea oricărui
' convenționalism, acesta fiind de na

tură să apere doar mediocritatea șl 
rutina.

Lamentările de genul celor de 
i mai sus față de critică se pot ex-
I plica numai printr-o singură cauză:
i (aptul că autorul nu e stăpîn pe
■ propriile lui puteri, că acesta nu e

capabil să susțină un adevăr. Jena 
față de critică face casă bună cu 
lașitatea.

Mentalitatea de jenă, aerul de 
sfială, favorizează în ultimă anali
ză o critică „călduță", o critică de 
tip iranzacționist: 
tic, nu voi 
îndrăzneală 
singura in 
chiul și la
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TINE
După cum am mai anunțat cititorii 

noștri, sini bă ta trecuta a avut loc Con
ferința organizației județene Hune
doara a U.T.C. In cele ce urmează vă 
informăm cu cîteva probleme reieșite 
din dezbaterile conferinței, insistînd 
îndeosebi asupra acelora care au tan
gență cu activitatea organelor și or
ganizațiilor de tineret din Valea Jiu
lui.

RETUL 
participant activ la 
înfăptuirea sarcinilor 
încredințate de partid

șl literare, colocviile, schimburile 
de opinii, dezbaterile pe teme de 
ptiră ele.

Unanim cerută de participant ii la 
conferință, munca de educație In

rfodurile tineretului trebuie să se 
reflecte nemijlocit in participarea 
activă a tinerilor la înfăptuirea po
liticii partidului în țoale domeniile 
vieții.

O temeinică pregătire 
profesională,

un larg orizont cultural

— însemnări pe marginea lucrărilor Conferinței județene Hunedoara a U. T. C. —

Bogat buchet 
de succese

Darea de seama și participanții la 
discuții 3u evidențiat faptul că, in 
anul care a trecut, peste 30 000 de 
tineri din unitățile economice ale 
județului nostru au luat parte activă 
l-i intrecerea socialistă. Este un mo
tiv de rnîndrie pentru organizațiile 
U.T.C. faptul că aproape 40 la sută 
din numărul celor declarați eviden
tial! în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1968 sînt tineri.

Alături de tovarășii lor mai în 
vii stă, m.l de tineri au participat 
cu entuziasm la înălțarea unor Im
portant? capacități de producției 
laminorul bluming de 1 300 mn — 
dat in folosință cu 90 zile mai de
vreme — noile secții de prelucrare 
* marmurei de la Simeria, secția 
cable de la Întreprinderea de ma
teriale de construcții Bîrcea, mo
dernizarea laminorului de 800 mm 
de 'a Hunedoara, lucrările de des
chideri si pregătiri miniere dm Va
lea Jiului. In ultima perioadă s-a 
întărit disciplina socialistă a num
en, există mai multă preocupare 
pentru deplina utilizare a timpului 
de lucru, a capacității mașinilor și 
aqrogalelor. In multe întreprinderi 
și secții nu s-a înregistrat nici o 
absentă nemolivată sau alte aba 
Ieri din partea tineretului.

La îndemnul organizațiilor U.T.C, 
aproape 7 tUO de tineri au frecven
ta in anul 1968 mrsurile de r':6î'~a- 
rea calificării și do specialitate. 
Multe organizații U.T.C. din înlre- 
rrinderi au folosit cu succes for
me noi și accesibile de ridicare a 
cunoștințelor profesionale. Ecou po- 
ziliv și eficientă practică a avut fn 
rindurilc tinerilor organizarea „O- 
limpiadelor pe meserii' și îndeosebi 
.Olimpiada strungarilor'. Un înce

put bun există în organizarea con
cursului „Cartea tehnică și produc
ția", în special la I.C.S. Hunedoara, 
CS. Hunedoara, Uzina R.M.R. Simc- 
tia, Întreprinderea „Viscoza" L.u- 
peni și I.M. Barza.

Organizația județeană a Uniunii 
Tineretului Comunist a obținui suc
cese de seamă și pe linia educării 
prin muncă a tinerilor. Valoarea lu
crărilor efectuate de către tineret 
în anul trecut se ridică la peste 15 
milioane lei, din care 1 100 000 lei 
acțiuni finanțate. Au fost împădu
rite 80 ha, 150 ha au fost redute a- 
griculturii, au fost plantați peste 
5 000 plopi și arbuști ornamentali, 
s-au amenajat 70 baze sportive, au 
fost colectate peste 30 000 tone me
tale vechi. Pe șantierul national 
Bumbești — Livezeni au muncit vo
luntar, în timpul vacantei șl a con
cediului de odihnă, 450 elevi, stu
dent! și tineri muncitori, care au 
înscris prin munca lor o pagină de 
entuziasm și dăruire în jurnalul suc
ceselor obținute de tineretul hune- 
dorean în domeniul muncii voluntar 
— patriotice. Darea de seamă a evi
dențiat în această direcție preocu
parea comitetului municipal Petro
șani, care a educat tineretul în spi
ritul tradițiilor valoroase ale orga
nizației U.T.C. și a mobilizat un 
mare număr de tineri la activitatea 
desfășurată pe șantierele muncii vo- 
luntar-patriolice.

In tot ce s-a realizat in economia 
județului nostru este încorporată 
hărnicia și priceperea tineretului, 
care, mobilizat de organizațiile 
U.T.C., s-a încadrat în eforturile 
generale ale tuturor oamenilor 
muncii, obtinînd succese însemnate.

.null do 11 000 lone do cărbune, la 
obținerea unei productivități cu 40 
kg cărbune pe post mai mare decll 
n fost planificată. Dar știm bine că 
dispunem de încă multe rezerve. De 
ce să nu recunoaștem — și la noi 
se adeverește zicala „nu există pă
dure fără uscături'. Am avut ca
zuri de nerespectare a procesului de 
producție, de absenturi nemotivale 
do la lucru șl alte aspecte de In
disciplină, care au diminuat rapaci
tatea organizației noastre de a par
ticipa la înfăptuiiea sarcinilor eco
nomice. De aceea sînlem hotărîti să 
acționăm șl mai energic, cu metode 
cît mai eficace pentru a elimina a- 
cesle neajunsuri și a ne respecta 
angajamentele asumate.

In conferință sau reliefat, pe lîn- 
gă rezultatele bune, o seamă de 
neajunsuri. Astfel, sînt încă .destul 
tineri care întîrzie, lipsesc de Ia 
muncă, rămîn sub normă, nu res
pectă procesele tehnologice. Orga
nizații U.T.C. ca acelea de la „Vis
coza' Lupeni, exploatările miniere 
din Valea Jiului, I.M. Deva și altele 
nu au manifestat suficientă comba
tivitate și intransigentă fată de a- 
baterile săvîrșite.

Alil darea de seamă, cît șUpartl- 
cipantil la discuții, au criticat cu 
asprime aceste neajunsuri și au pro
pus măsuri pentru lichidarea unor 
asemenea stări de lucruri.

Anul 1969 este hotărîtor în înde
plinirea obiectivelor actualului cin
cinal. Pe întregul combinat carbo 
nifer al Văii Jiului, de exemplu, 
este prevăzută o producție de căr
bune cu 700 000 tone mai mare de- 
cîl în 1968. Acest lucru l-a deter
minat pe participant! la discuțiile 
conferinței să abordeze cu toată răs
punderea participarea tineretului la 
realizarea sarcinilor economice, a 
angajamentelor pe care oamenii 
muncii din județul nostru și le-au 
asumat în întrecerea pe tară.

Concluzia desprinsă din dezbateri 
este că pentru realizarea sarcinilor 
economice prevăzute pe anul în 
curs se cer eforturi deosebite din 
partea fiecărui om al muncii. De 
aceea, organizațiile U.T.C. vor tre
bui să-șț facă io chestiune de onoa
re din mobilizarea fiecărui lînăr la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
personale de producție, pentru în
cadrarea armonioasă în eforturile 
colectivelor de muncă, întărirea dis
ciplinei în producție, ridicarea ne
contenită a pregătirii profesionale.

Valențele educative — 
unanim cerute

In primele rînduri 
ale entuziastei întreceri 

patriotice
Un lor de seamă în dezbaterile 

conferinței l-au ocupat problemele 
participării tineretului la entuziasta 
întrecere, care a cuprins întreaga 
tară, in întîmpinarba a 25 de ani 
de la eliberarea patriei de sub ju
gul fascist și a Congresului al X-lea 
al P.C.R. „Analizînd posibilitățile 
de care dispunem — se spune în 
răspunsul conferinței județene la 
chemările organizațiilor U.T.C. Pra
hova și Teleorman — întregul po- 
1 i material și uman care poate 
fi valorificat în întrecerea care a 
cuprins în acest an întreaga tară, 
organizațiile U.T.C. din bazinul car
bonifer a] Văii Jiului, din combina
tul siderurgic, de pe șantierele de 
construcții, de Ia sate, din școli și 
facultăți. întregul tineret din jude
țul Hunedoara se angajează să mo
bilizeze pi in metode cu eficientă

sporită întregul tineret din marile 
întreprinderi industriale, din unită
țile economice, agricultură, din do
meniu] social-cultural la îndeplini
rea saicinilor și angajamentelor 
Conferinței organizației județene de 
partid pentru îndeplinirea și depăși
rea prevederilor planului pe anul 
1969. Organizațiile U.T.C. vor fi un 
factor dinamic în mobilizarea tutu
ror tinerilor la înfăptuirea întocmai 
a sarcinilor de producție*.

— Conșlienti de sarcinile ce ne 
revin, ca muncitori ai unei țări în 
plină dezvoltare, ne străduim să în
deplinim și să depășim sarcinile de 
producție, să ridicăm necontenit ca
litatea cărbunelui — spunea mine
rul Vasile Rusu de la Exploatarea 
minieră Aninoasa. Organizația noas
tră și-a adus o prețioasă contribuție 
la extragerea în anul trecut a mai

Raportînd preocupările și rezulta
tele muncii la sarcinile ce revin or
ganizațiilor U.T.C., conferința jude
țeană a apreciat că, deși s-au obți
nui o serie de rezultate bune pe 
linia activităților educative, în via
ta și comportarea tineretului, în a- 
titudinea acestuia în procesul de 
producție și în societate există des
tul de multe carențe. In unele or
ganizații U.T.C. a slăbit preocuparea 
pentru creșterea combativității tine
retului fată de unele manifestări re
trograde și a unor trăsături de ca
racter care nu-i fac cinste. De ase
menea, încă nu au fost găsite cele 
mai potrivite forme de activitate, 
nu s-a reușit să se diversifice, de 
la caz la caz, în funcție de vîrstă, 
cerințe și pregătire, mijloacele de 
influențare.

— Considerînd că activitatea edu
cativă desfășurată în rîndul tineri- 
loi a cunoscut un viu impuls — 
sublinia în cuvîntul său tovarășul 
Gheorghe Săcăluș, prim-secretar al 
Comitetului Municipal Petroșani al 
U.T.C. — sîntem conșlienti că a- 
ceaslă activitate nu s-a ridicat la 
nivelul sarcinilor și al posibilități
lor de care dispun organele jl or
ganizațiile U.T.C. In munca noas'ră 
s-au manifestat anumite carențe, mai 
ales de ordin organizatoric ș> al a- 
sigurării conținutului educativ co
respunzător acțiunilor întreprinse. 
Dacă se poate vorbi despre unele 
acțiuni interesante și de amploare 
la nivelul comitetului municipal șl 
a) celor orășenești, mai putină ini
țiativă a existat la nivelul organiza
țiilor de bază și chiar la nivelul 
unor comitete coordonatoare. Acest 
lucru a Influențai în mod negativ a- 
supra cuprinderii întregului tinerel 
la acțiunile organizate, a asigurării

caracterului diferențiat și diversifi
cat a) activității noastre.

Județul Hunedoara dispune de 
bază materială corespunzătoare pen
tru cuprinderea unui număr mare 
de tineri în activitățile culturale e- 
ducalive și distractive. Dar nu e- 
xistă peste tot suficientă solicitu
dine fală de dorințele și preferin
țele firești ale tinerilor din partea 
comitetelor sindicale, a consiliilor 
populare, a celorlalți factori care 
pot acorda un sprijin eficient în a- 
ceastă direcție.

Conferința a cerut organelor și 
organizațiilor U.T.C. să manifeste 
maximum de receptivitate ' la pro
blemele ce interesează și frămînlă 
tineretul, venind în înlîmpinarea 
dorinței lui cu acțiuni bine pregă
tite, care atrag, formează și educă: 
simpozioane, dezbateri și consulta
ții, înlîlniri cu activiști de partid 
și de stat, întîlniri gen „întrebări 
și răspunsuri", folosirea mijloace
lor audio-vizuale moderne pentru 
cunoașterea realizărilor obținute de 
poporul nostru. Trebuie acordată a- 
tenlie deosebită continuării și Im
pulsionării manifestărilor cultural-ar- 
tistice tradiționale, valorificării ele
mentelor1 folclorice și istorice locale, 
prin organizarea unor spectacole de 
evocare, vizite la locuri și monu
mente istorice, sărbătorirea unor 
momente importante din viata po
porului nostru.

Conjugîndu-se mai bine eforturile 
organizațiilor U.T.C. cu cele ale 
organelor de, stat și ale organizații
lor de masă, se va putea reuși să 
se dea im caracter mai larg acelor 
forme care s-au dovedit deosebit 
de utile: procesele cinematografice

Analizînd rezultatele obținute do 
organizațiile U.T.C. din școli și fa
cultăți, activitatea culliiral-educativă 
a tinerelului, conferința județeană 
a evidential rezultatele din aceste 
domenii precum și perspectivele de 
viilor.

Subliniind necesitatea cunoașterii 
temeinice de către tineri a politicii 
partidului șl statului nostru, tova
rășul Viorel Jianu, secretar al Co
mitetului județean U.T.C., a arătat 
că „trebuie să se facă mai mult 
pentru permanentizarea în cadrul 
organizațiilor noastre a unor acțiuni 
menite să ducă la cunoașterea pro
blemelor ideologice, organizarea 
pentru elevi și studenti a unor cer
curi de studiere a documentelor de 
partid, la care să fie invitați acti
viști din diferite domenii, personali
tăți științifice, publiciști".

In cuvîntul său, tovarășul Ilie 
Avram, inspector general al Inspec
toratului școlar județean, a arătat 
că, acolo unde a existai o conlu
crare eficientă între organizațiile 
U.T.C. și conducerile școlilor, s-au 
obținut succese importante alît în 
procesul instructiv, cît șl în cadrul 
activităților cultural-educative. In 
acest sens,. s-au înregistrat rezul
tate valoroase în educarea polilico- 
ideojogică a tinerilor, in formarea 
unor deprinderi de comportare ci
vilizată, a creșterii respectului fală 
de profesori și educatori, în forma
rea unor sentimente și convingeri 
etice sănătoase, fn alte școli însă, 
In care programul comun al condu
cerii și organizației U.T.C. a rămas 
doar o simplă formalitate, se înre
gistrează scăderi în munca școlară, 
implicit și scăderea prestigiului or
ganizațiilor de tineret. Exemple pol 
fi dale de la Deva, Hunedoara, din 
Valea Jiului, cu predilecție din șco
lile profesionale, unde se mai ma
nifestă multe lacune în efectuarea 
practicii în producție.

„Consider — a spus vorbitorul - 
că organizațiile U.T.C. pot și tre
buie să se preocupe mai îndeaproa
pe de ridicarea nivelului dezvoltării 
Intelectuale a tineretului, raportarea 
cunoștințelor la rezultatele practice 
obținute, cultivarea interesului ele
vilor pentru problemele științei, 
tehnicii, vieții sociale într-o măsură

mult mal mare docil se prevede In 
indicațiile programelor școlare".

Ileana Paicu, studentă la Institu
tul de mine din Petroșani, a ară
tat, în cuvîntul rostit la conferin
ță, că organizațiile U.T.C. și ale A- 
sociației studenților din cadrul insti
tutului se preocupă do continua îm
bunătățire a pregătirii politice șl 
profesionale a studenților.

Răspunzând grijii partidului pen
tru condițiile foarte bune de studiu 
șl do viată, pentru măsurile luale 
de majorare a alocației de hrană și 
reducerea numărului do examene, 
marea majoritate a studenților ob
țin rezultate bune. Cu toate aces
tea, mai există studenti care încal
că normele vieții universitare, ne
glijează învățătura, an manifestări 
de abateri de la disciplina și con
duita studențească Fală de acești 
tineri, organizația U.T.C. va trebui 
să fio mai combativă, să creeze o 
opinie publică sănătoasă, în măsură 
să ducă la creșterea și întărirea 
prestigiului studentului.

— In activitățile cultural-educati
ve desfășurate în județ — a relatat 
tovarășul Constantin Clemente, pre
ședintele Comitetului județean pen
tru cultură șl artă — numărul cel 
mai mare de artiști amatori 11 con
stituie tinerii. împreună cu organul 
județean U.T.C. s-au susținui mani
festări ample, de succes, in special 
pe linia educației patriotice.

Dacă la nivel județean s-a stator
nicit o bună colaborare între noi, 
lucrurile nu stau peste tot așa la 
orașe și sale, acolo unde ar trebui 
să se materializeze ideile, progra
mul nostru. Căminele culturale, ca
sele de cultură, nu colaborează In 
toate cazurile cu organizațiile 
U.T.C., nu se consultă cu masa de 
tineri pentru a le oferi manifestări 
Interesante. Trebuie să înțelegem că 
numai prinlr-o conlucrare efioientă. 
vom reuși să acționăm în comun 
pentru educația tineretului, înzes
trarea lui cu un temeinic orizont 
cultural științific.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la cîteva inițiative menite să 
întărească activitățile cultural-edu
cative, să ridice nivelul cunoștințe
lor estetice, activitatea de creație li
terară.

SCRISORI 
DE LA 
CITITORI

; A

Jn atenția 
întreprinderii 

de gospodărie 
comunală

Un program entuziast 
mobilizator

Conferința a apreciat că, în pe
rioada care a trecut de la consti
tuirea Comitetului județean al U.T.C 
organele și organizațiile U.T.C. au 
desfășurat o bogată activitate poli- 
tico-organizalorică în scopul spori
rii influentei organizațiilor tineretu
lui/ a creșterii rîndurilor acestora. 
Urmărind rezolvarea cu succes a 
măsurilor elaborate de consfătuirea 
pe tară a U.T.C. comitetul jude
țean a stimulat mai mult aplicarea 
în activitatea sa a principiului mun
cii colective, a acordat o mai mare 
atenție perfecționării continue a sti
lului și metodelor de muncă.

fn ședințele plenare și de birou 
s-au dezbătut c >e ma! :mportante 
probleme care privesc educarea ti
neretului în spiritul disciplinei mun
citorești, contribuția la realizarea 
sarcinilor economice, activitatea or
ganelor și organizațiilor de tinerel 
pentru educarea patriotică și roo- 
ral-cetătenească a tineretului, orga
nizarea timpului libei, pregătirea 
pentru apărarea patriei. O preocu
pare sporită a existat pentru primi
rea celor mai buni tineri în orga
nizația U.T.C.

In transpunerea în practică a sar
cinilor trasate de partid, este nevoie 
însă de 6 activitate și mai susți

nută, de preocuparea cotidiană a 
fiecărui organ și organizație U.T.C., 
a fiecărui tînăr în parte, pentru va
lorificarea tuturor resurselor ce ne 
stau la îndemînă.

In centru! activității trebuie pusă 
continua perfecționare a stilului și 
metodelor de muncă, care să per
mită abordarea celor mai importante 
probleme, la cel mai potrivit timp. 
Organele și organizațiile U.T.C. — 
așa cum s-a subliniat în conferință 
— au datoria să desfășoare o ase
menea activitate, care să asigure 
participarea activă a ulecișlilor la 
viata de organizație.

Stabilind un vast program de acti
vități, conferința organizației jude
țene a Uniunii Tinerelului Comunist 
s-a angajat să se situeze in primele 
rî îduri ale luptei întregului popor 
pentru înfăptuirea sarcinilor stabi
lite de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului. Ti
neretul din judelui, Hunedoara și-a 
exprimat, prin reprezentanții săi 
participant! la conferință, hotărirea 
formă de a întîmpina cea de-a 25-a 
aniversaie a eliberării patriei și cel 
de al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu cele mai fru
moase înfăptuiri în viata economică 
și social-culturală.

Muncind cu entuziasm, alături de tinerii din întrea
ga Iară. pentru realizarea și depășirea planului de 
stat pe anul 1969. organizația județeană U.T.C. Hune
doara se angajează să înlimpine bea de-a 25-a aniver
sare a eliberării tării și Congresul al X-lea al P.C.R. 
cu noi și importante succese în toate domeniile de 
activitate Tinerii mineri, siderurgișli și constructori, 
intelectuali și lucrători ai ogoarelor din județul Hune
doara sint hotărîti să participe activ la intrecerea de- 

lanșală intre organizațiile județene de partid, să con
tribuie mii mult și mai substanțial, printr-o și mai in
tensă dăruire ir> muncă, la înflorirea județului nostru, 
.1 patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.

Ănali7Înu posibilitățile de care dispunem, întregul 
potential material și uman care poate fi valorificat în 
intrecerea care a cuprins in acest an întreaga tară, or- 
qanizațiile U.T.C. din bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
din Combinatul siderurgic Hunedoara, de pe șantierele 
de construcții, de la sate, din școli și facultăți, întregul 
tineret din județul Hunedoara se angajează:

să moblli'/eze prin metode cu eficiență sporită în
tregul tinerel din marile întreprinderi industriale, din 
unitățile economice, agricultură, din domeniul social- 
cultural la îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor 
Conferințe' organizației județene de partid pentru în
deplinim și depășirea prevederilor planului pe anul 
1969 Organizațiile U.T.C. vor fi un factor dinamic în 
mobilizarea tuturor tinerilor la înfăptuirea întocmai a 
sarcinilor de producție ;

să desfășoare o intensă activitate de edncaț’e 
prin muncă și pentru muncă a tinerilor din unitățile 
economice, să întărească disciplina de producție, să 
educe întregul tineret in spiritul UDei înalte și exi
gente discipline muncitorești, al îndeplinirii exemplare 
a îndatoririlor ce revin fiecăruia la locul său de mun
că Va fi extinsă inițiativa ..Fiecare minut fructificat 
cu valoare maximă pentru producție". însoțită de me
tode specifice de activitate, cum sini: discuțiile Indi
viduale dezbateri și schimburi de experiență pe teme

RĂSPUNSUL
Conferinței organizației U.T.C. Hunedoara 

la chemările organizațiilor județene 
Prahova și Teleorman

ale disciplinei, calității produselor și reducerii prețu
lui de cost.

Comitetele municipale Deva, Hunedoara și Petroșani 
vor organiza, în principalele unități economice și secții, 
colocvii pe Ierna „Trăsăturile profesionale, etice și mo
rale ale tînărulul zilelor noastre", în cadrul cărora ca
dre vech din întreprinderi, cu o îndelungată experien
ță in muncă, xor vorbi tineretului despre viața din tre
cui și d» astăzi, despre calitățile ce se așteaptă din 
partea tinerilor Ia locul de muncă ;

— se vor organiza, împreună cu Consiliul județean 
al U.G.S.S,, consfătuiri ale tinerilor muncitori din mi
nerit siderurgie și de pe șantierele de construcții vi
zând rednee-ea consnmurilor specifice de materii prime, 
în special metal, cocs metalurgic și lemn de mină;

— va ii impulsionată activitatea tinerilor pentru ca- 
liiicare și ridicarea calificării, creșterea responsabili
tății pentru nivelul calitativ al propriei pregătiri, core
larea acesteia cu necesitățile producției. Vor fi orga
nizata .Olimpiade pe profesii" in meseriile lăcătuși, 
miner , zidari și electricieni, c u faze pe localități' șl 
pe lud. -|, aiîl in unitățile produc i-v > cit și în șccllle 
profesionale șj liceele de specialitate ;

— pentru informarea permanentă a tinerilor cu nou

tățile tehnice, specialiști din industria minieră și si
derurgică vor susține expuneri pe tema „Ce e nou in 
meseria în care lucrez", se vor organiza la Hunedoa
ra, lupeni și Brad „Cluburi tehnice ale tinerelului", iar 
în orașe și întreprinderi mai mari vor ii susținute sim
pozioane și sesiuni tehnico-știlnțlfice pentru tinerii in
gineri ;

— organizațiile U.T.C. din școlile de cultură generală, 
profesionale și licee, de la facultățile și secțiile de sub- 
ingineri ale Institutului de mine din Petroșani vor an- 
tr. ra masa de tineri la însușirea leme’"!că a cunoștin
țelor teoretice și deprinderilor practico, pentru a deveni 
buni specialiști in industria extractivă, siderurgic, con
strucții, in întreaga viață economică și social-culturală 
a județului.

Organizațiile de tineret din sectorul agricol, analizînd 
p- r.p K-tivCle de dezvoltare puternică a zootehniei ju
dețului necesitățile sporite de forță de munca in acest 
sector, sini botărîte ca, pe baza necesităților reale din 
ii 't ar ■ unitate, să mobilizeze cît mal inulți tineri care 
s.i lucreze in munca de crescător de animale și să rea
li'1”. permanentizarea acestora. Pentru creșterea pro
ducției «erealiere din anumite zone ale județului, 2 500 
d- linuri vor ii mobUțzați pe șantierele destinate îmbu

nătățirii a 2 000 ha teren agricol slab productiv.
Continuând tradiția valoroasă a muncii voluntar-pa- 

triotic-, tinerelul hunedorean se angajează să reali
zeze :

— colectarea și expedierea spre oțelăriile Hunedoa
rei a peste 40 000 tone metale vechi ;

— împădurirea a 40 ha din fondul de stat și a 25 ha 
din pădurile comunale, plantarea a 2 000 bucăți plop 
negru hibrid și a 10 000 bucăți pomi fructiferi și orna
mentali ;

— întreținerea pășunilor și islazurilor pe o supra
față de 1 500 ha; colectarea a 10 000 kg plante medi
cinale și fructe de pădure.

Cu tinerii din întreprinderi, instituții și școli vom 
organiza următoarele șantiere județene ale tineretului :

— donă șantiere pentru redarea de noi terenuri a- 
gricullurii in localitățile Aurel Via leu și lila :

— patru șantiere pentru amenajarea suprafețelor ce 
se vor iriga în localitățile Dobra, Simeria, Sînlandrei 
și Geoagiu ;

— trei șantiere pentru amenajarea complexului spor
tiv Deva, complexului de anrement Ia barajul Cinciș 
și a complexului sportiv Vulcan ;

— două șantiere arheologice la Micia și Orășlie.
Valoarea economiilor realizate prin munca voluntar- 

palriolică va fi ele 30 milioane lei, din care 1 200 000 
lei acțiuni finanțate.

Angajîndu-se cu entuziasm în întrecere, organizația 
noastră de tineret pune in centrul întregii sale munci 
politice și ideologice cunoașterea și însușirea deplină 
do către tinerel a politicii interne și externe a parti
dului și stalului nostru, formarea unor lemrinlce tră
sături moral politice la tineri, educarea lor în spiritul 
dragostei fața de trocului glorios de luptă al clasei 
muncitoare, al dorinței nețărmurite de a sluji cauza 
partidului, a socialismului, în patria noastră.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE
U.T.C. HUNEDOARA
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Deyl am sesizat in mai mul
te rlndurl întreprinderii de 
gospodărie comuna Id faptul 
cd de la locatarii de pe strada 
Barbu Delavrancea din Petro
șani nu se ridică cu regulari
tate gunoaiele menajere. < n 
nu se cură fă Instalațiile sani
tare. situația continuă să lin 
ca și înainte

Sperăm că Io semnalul zia
rului „Steagul roșu", l.G.C. ișt 
vo aminti că are aceste obli 
galii de prestații pentru care 
am achitat laxele cu regula 
rilale.

Carol BARABAȘ 
str. B.arbu Delavrancea ar. 23 

Petroșani

Mergeți acasă 
și așteptați 

cărbunii 
că vi-i trimitem

alo

go> 
răs

Sinlem salariafi la E.M. Lo 
nea. Dc o lună și jumătate 
umblăm zilnic la serviciul ad. 
ministral iv-gospodăresc al
preparat iei din Petrila soliei 
tind să ni se expedieze 
cal ia de cărbune.

Tovarășul Creiniceanu, 
podaiul preparației. care
punde de «ceas! i problema, 
ne amină ir-'ă d< pe o zi pe 
alto: „Mergeți acasă liniștiți 
că vă expediem cărbunii" — 
ne spune. Dar așteptăm In za
dar. Deși avem cite 
nuri, ducem lipsă de 
Copiii suferă de Irig, 
ne culcăm imbrăcați 
toane. Pinâ clnd sâ 
leplăm ?

1 rai an CRISTEA 
Gheorghe BERCIU 

str. B. Delavrancea nr. 12 
Lonea

trei bo- 
cărbuni 
iar noi 
in pal 
mai aș

Promisiuni da, 
rezolvare ba

Tovarășii de la secția de 
distribuire a energiei electrice 
Petroșani ne-au promis, încă 
de acum o lună, că de anul 
nou nu vom rămine fără lu
mină. Dar iată că locatarii de 
pe str. M. Kogălniceanu din 
Petroșani au avut, totuși, sur
priza neplăcută să aștepte A- 
nul nou tot fără lumină. Ci ni 
au de gind lucrătorii S.D.E.E. 
să pună la punct iluminatul 
public de pe strada noastră ■

loan CIUR 
Petroșani

Petroșani plnă in 
107 am

Din gara 
strada Republicii 
transportat mobila cu o mo 
șină a autobazei T.A. Petro 
șani (al cărei sediu este lingă 
gară). Am plătit taxa-garanție 
de 100 lei 
1968. După 
decembrie, 
ridic banii.
fac o cere ic. Am lăcut-o. 
fost Îndrumat să merg la au < 
tobaza care se găsește la ie- i 
șirea din Petroșani, aproape s 
dr Livezeni. Cererea era pe fc 
numele soției, insă aveam bu- y 
letinul ei la mine. Nu mi s-a J 
spus că numai soția poate ri- £ 
dica banii. Acest lucru mi s-a }

fn 13 decembrie 
patru zile, fn 17 
am mers să-mi 
Mi s-a spus sd

Am

comunicat numai după ce 
pierdusem citeva. ore. Mi s-a 
adus la cunoștință și altceva: 
că banii pol fi expediat i și 
prin poștă.

iMă intreb. intreb și condu
cerea autobazei T.A., de ce 
se creează atitea complicații 
inutile, al căror rost nu se 
dovedește a fi altul decil ace
la de a lace pe oameni să 
piardă timpul, de a-i trimite 
de la Ana la Caiaia.

c. ALBUȚIU
economist

Spre bucuria
Pentru ca elevii să-și poală 

petrece cît mai plăcut timpul 
liber, la Școala generaid nr. 3 
din Lupeni s-a amenajat, prin 
inifiath a cadrelor didactice, 
un patinoar cu o suprafață de 
aproape 1000 mp.

i
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Tovarășul Bujor Almășan 
propus candidat 

in circumscripția electorală 
11

Actiiallfâji O TARA

(Urmare din pag. f)

nr.

Două noi linii pentru confecționa
rea becurilor electrice do automo
bile, scale de aparate de radio, apa
rat» j medical șl lanterne au fost puse 
în funcție la Fabrice „Steaua electri
că'' din Fieni. Liniile sînt dotate cu 
aparatură automată și produc 80 000 
de becuri în 24 de ore. In prezent,

datorită modernizărilor, fabrica rea
lizează în mai puțin de n Jună Întrea
ga producție obținută in; anul 1960. 
In cursul acestui an. alte trei gru
puri automate vor intra in funcțiu
ne, ceea ce va asițuira dublarea ac
tualei capacități a întreprinderii.

CRITICA Șl CURAJ

Cerlej. Săcărîmb Bălța, cooperatori 
de pe valea Mureșului.

Alegerile de la 2 martie — a spus 
tovarășul Vichente Bălan, prim-vlce- 
președinte sl Comitetului executiv 
»’ Consiliului popular județean, caro 
în numele Frontului Unității Socia- 
Hdc i propus candidatura tovară
șului Bujor Almășan — se desfășoa
ră sub somnul muncii însuflețite a 
întregului popor pontru îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecere 
în cinstea rolei do-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei și în întîmpina- 
ica Congresului al X-loa al P.C.R. 
Do pe baza trainică a celor aproape 
51000 tone de cărbune extrase peste 
plan anul trecut al miilor de tone 
de minereu de fier și minereuri com
plexe date în plus de către minerii 
din Valea Jiului. Poiana Ruscă, Mun
ții Apuseni, muncitorii mineri din 
județ și-au afirmat holărîroa ca în 
1969 să înfăptuiască cu răspundere 
sarcinile trasate de partid în dome
niul industriei extractive,

Alenlia principală a colectivului 
nostru — arăta in cuvîntul său ing. 
Paul Popescu, șeful E. M. Ccrtej — 
este îndreptat în acest an în primul 
TÎDd spre creșterea eficienței cerce
tărilor geologice în scopul punerii 
rît mai operative în evidentă și în 
exploatare de noi rezerve 
slanle utile.

Aceleași preocupări stau 
tentia comitetelor de partid
două centre miniere — Certeju de 
sus și Băita, au subliniat în cu-

de

t»-

viului Iot secretarii cornileteloT 
partid de «ici.

Adunarea muncitorilor mineri, 
rănilor și intelectualilor din circum
scripția electorală nr. 11 a nprobot 
prin vot deschis, in unanimitate, can
didatura tovarășului Bujor Almășan 
pentru alegerile de deputat! în Ma
rea Adunare Națională.

In încheierea adunării a luat cu- 
vînlul tovarășul Bujor Almășan care 
a mulțumit pentru încrederea acor
dată șt a asigurat alegătorii că în 
cadrul înlîlnirilOT cu el, vor fi dis
cutate căile cele mat potrivite pen
tru a asigura dezvoltarea continuă 
a mineritului în Apuseni, pentru în
florirea social-culturală a localități
lor din această parte a Județului Hu
nedoara.

Cercetătorii Institutului do 
lingvistică al Academiei eu re
dactat în întregime litera M 
din Dicționarul limbii române. 
Fascicolele cu această literă 
au apărut recent în Editura A- 
cademiel. De asemenea, au
părut primele fascicole cu li
tera N caro, împreună cu li
tera O aflată sub tipar la Fi
liala din Cluj a Academiei, 
vor alcătui două părți ale vo-

a-

bunului VII al , dicționarului.
Această monumentală lucrare 

a Institutului do lingvistică cu
prinde un imens material ling
vistic din limba literară, gra
iuri șl cuvinte vechi sau va
riante lexicale. Ea urmărește 
redarea celoi mai fine nuanțe 
ale limbii naționale șl prezen
tarea tnlr-o Imagine științifică 
a evoluției vocabularului ro
mânesc. (Agerprcs)

Acest fel de critica, cu Iz de pro 
ceS-vcrbal, are drept cauză nepu
tința sau lașitatea de a exprima o 
părere proprie șl urmărește de obi
cei crearea posibilității de a se a- 
lălura opiniilor majoritare și even
tual emiterea chiar a unor drepturi

Șl-n anotimpul alb, Vulcanul 
retine atenția prin construcțiile 
sale noi, moderne.

de autor asupra acelora ce se do 
rodesc a fl temeinice.

Opiniile proprii, refuzul unor opinii 
preconcepute, sini necesare pentru 
a se crea acea atmosferă de emu
lație, care să dea posibilitate selec
tării și promovării celor mai fecun
de, care vor asigura In modul cel 
mai eficace realizarea scopului pro
pus.

Mal există uneori și un alt soi 
de critici, foarte înrudiți cu pala
vragiii, Aceștia sini abonațil perma
nent} ai listelor de înscriere la cu- 
vînl. Ei vorbesc întotdeauna (ind 
au ocazia. Critică de obicei do dra
gul de a critica sau pentru a face 
dovada .pombativllălii’ lor. In acest 
caz creează false situații negative, 
exagerează orice nimic. Acesta e în 
staro ca în cadrul unei ședințe în 
care se dezbate o problemă deo
sebit do importantă, cum ar fi de 
exemplu aceea a organizării șliinti- 
fi e a producției și a muncii, să cri
tice oro în sir faptul că la un scaun 
din biroul său ii lipsește un picior

In mod sigur însă, criliuil pala
vragiu nu va sufla niciodată nici 
măcar o vorbiilită critică In adresa 
unui șef. Fală de acestio va avea 
numai cuvinte de laudă. De notat; 
acest curaj li lipsește cînd șeful 
este de față șl in cadrul unor dis
cuții organizate, pentru că in dis
cuțiile particularo, avute in lipsa 
acestuia, o do n virulont.i nemaipo
menită.

Unii socotea tă pricb-nia ov|n- 
dp critica, aceasta fiind do natură 
a-i altora esența. Concepția osie 
dăunătoare pontru că duce înainte 
de toate la cocoloșiren unor situa
ții negative, atunci cînd aresioa e- 
xistă și apoi pentru că nduco de
servirii chiar prieteniei.

Actul critic este un act clvi'. ce 
presupune o maturitate a qindiril, 
putere de a discerne adevărul, prin
cipialitate, este un act do puternică 
personalitate. In ultimă analiză, n- 
cest act osie afirmarea ceței mai 
nobile trăsături umano; solea ne
stinsă pentru nou, pentru progres |

de sub-

și în a- 
din cele

---- •-----

Cînd în locul
responsabilității
practică birocratica
ridicare din umeri!

aflăm din nou în si-

18 ore din cauza unei 
alimentarea cu ener- 
datorilă unui deran-

(l rmare din pag. 1)

In cele două comune ale Văii Jiu
lui. adunările alegătorilor din circum
scripțiile electorale comunale nr. 13, 
11 și 15 din Aninoasa, și 14 și 15 
din Banița, au desemnat, de aseme
nea, candidalii lor pentru alegerile 
din 2 martie. ' "1. la Aninoasa au 
fost propuși di candidați în cele 
trei circumscripții electorale comu
nale, tovarășii Nibelea Aurelia, Tu- 
doroiu loan și Dumitraș Marla, iar 
la Bănită, pentru cele două circum
scripții electorale, tovarășii Ardelean 
Maria și Ardelean Gheorqhe.

C.F.R.-9EVA

intr-adevăr
curate ? doresc să-și e-

C.E.C.-ul le pu-

locul sigur de 
a economiilor

și consemna- 
devenit pentru milioane de 
ai muncii, 
și sporire

DIRECȚIA RcblONALA

0 sarcină
predării cunoștințelor

Depunerile la C. E. C 
procedeu de păstrare și sporire 

a zestrei bănești9

Intr-un articol publicat re
cent în ziarul „Steagul roșu“ 
au fost arătate o seamă de 
deficiente care au împiedicat 
desfășurarea normală a lucră
rilor de pregătiri la E. M. Vul
can. Analizînd situația aces
tor lucrări, conducerea minei a 
luat măsuri menite să accele
reze ritmul de execuție al lu
crărilor de pregătiri, pentru a- 
sigurarea liniei de front la ni
velul planului. Iată răspunsul 
primit de la E. M. Vulcan, 
semnat inginerul șef al mi
nei, referitor la articolul pu
blicat în ziar „Cele sesizate 
privind unele deficiente care 
au influențat nefavorabil rea
lizarea integrală a volumului 
de lucrări la activitatea de 
pregătiri, reflectă situația reală 
care a existat în cadrul E. M. 
Vulcan.

In momentul de fală vă in
formăm că principala preocu
pare a conducerii E. M. Vul
can o constituie asigurarea de 
condiții tehnico-materiale pen
tru toate brigăzile rare lucrea
ză la pregătiri.

Ga urmare a măsurilor luate, 
intre care omogenizarea bri
găzilor. îmbunătățirea aprovizio
nării prin creșterea preocupă
rii șefilor de sectoare și mai
ștrilor mineri și folosirea mai 
Intensivă a utilajului din do- 
tatie, ritmul lucrărilor de pre
gătire i fost acceleraL

Conducerea E.M. Vulcan con
sideră materialul publicat ca 
un ajutor și asigură redacția 
ziarului „Steagul roșu" că va 
lua toate măsurile pentru creș
terea calitativă a muncii în 
toate sectoarele de activitate 
ale minei Vulcan".

dernizarea
(Urmare din pag. 1)

roentele de modernizare în școlile 
care le conduc.

pe

Vagoanele vor fi

La articolul „Curățirea vagoa
nelor, o problemă tergiversată 
de ani de zile de către C.F.R.'1 
publicat în ziarul nostru, fn 
care arătam că vagoanele so
site la preparația Lupeni pen
tru a fi încărcate cu cărbune 
cocsificabil sau energetic sînt 
murdare, Direcția regională 
C.F.R. Deva ne răspunde ur
mătoarele : „Pentru ca prepa
rația Lupeni să nu mai întîm- 
pine astfel de greutăți, s-a sta
bilit cu delegații C.C.V.J., de 
comun acord cu C.S. Hunedoara 
reînființarea trenurilor navetă. 
Direcția regională C.F.R. a dat tot 
sprijinul în acest sens cu toate 
că în zilele de duminică și săr
bători legale aceste navete nu 
se folosesc deoarece prepara
tia Lupeni nu lucrează. O par
te din vină pentru produce
rea acestor greutăți o au și 
beneficiarii care nu curăță va
goanele sosite cu diferite măr
furi. după descărcare.

Tot în acest sens s-a dispus, 
prin ordin circular adresat tu
turor stațiilor de pe raza Di
recției regionale C.F.R. Deva, 
ca acestea să pună în vedere 
destinatarilor ca după descăr
care. vagoanele să fie predate 
către C.F.R. în perfectă stare 
de curățenie, iar în caz con
trar vor fi aspru sancționați, 
punîndu-li-se totodată în cont 
taxele de curățire''.

Urmează ca cele stabilite 
prin înțelegere, ordine și cir
culari să prindă viată. Prepa
ratia Lupeni este în măsură să 
confirme acest lucru.

Casa de economii 
liuni a 
oameni 
păstrare 
bănești.-

Tuturor celor ce 
conomisească banii, 
ne la dispoziție instrumente de eco
nomisire variate ca :

— Libretul de economii cu dobîn- 
dă, care creează posibilități de gos
podărire chibzuită și avantajoasă a 
veniturilor bănești. Avantajul speci
fic al acestui instrument este do- 
bînda de 5 la sută ce se acordă la 
sumele depuse. Aceste librete pot fi 
emise și pe termen, acordîndu-se în 
acest caz o dobîndă de 6 la sută.

— Libretul de economii cu cîști- 
gurl, prin care — în loc de dobîndă 
— se pot obține cîștiguri în bani 
prin trageri la sorti care au loc în 
ultima zi a fiecărui trimestru și care 
sînt cu atît mai mari cu cit suma 
depusă a fost mai mare și a stat 
mai mult timp la C.E.C.

— Libretul de economii cu dobîndă 
șl cîștiguri. Această formă de eco
nomisire oferă un dublu avantaj. La 
depunerile pe acest libret se acordă 
o dobîndă anuală de 3 la sută și, în 
plus, cîștiguri în obiecte acordate 
prin trageri la sorti trimestriale.

— Libretul de economii cu dobîn
dă și cîștiguri în autoturisme. După 
cum reiese din denumirea libretu
lui, avantajele pe care ie prezintă 
constă în dobinda de 2 la sulă și, 
in afară de aceasta. în cîștigurile în 
autoturisme acordate prin aceleași 
trageri la sorti trimestriale. Pentru 
edificarea asupra multiplelor avan
taje oferite, menționăm că la trage
rea pentru trimestrul III 1968 au fost 
cîștigatc tin număr de 266 autotu
risme de diferite tipuri, dintre care 
trei autoturisme au fost cîșligate de 
depunători de pe raza municipiului 
Petroșani.

Depunătorii care își aleg Libretul 
de economii pentru construirea de 
locuințe, beneficiază de cîștiguri în 
bani, prin trageri la sorti trimestria
le, și prioritate la încheierea con
tractelor pentru construirea do locu
ințe proprietate personală, dacă fo-

losesc în întregime la constituirea 
avansului eventualele sume cîșligate.

Ca și libretele de economii, Obli
gațiile C.E.C. oferă înseninate avanta
je. Pentru sumele depuse pe obli
gațiuni, C.E.C.-ul acordă prin trageri 
la sorti lunare cîștiguri în bani de 
la 800 lei la 100 000 lei.

După cum este cunoscut. C.E.C-ul 
acordă o deosebită atenție și depu
nătorilor săi mai tineri — elevilor. 
Aceștia au la dispoziție foile și tim
brele de economii și un instrument 
de curînd introdus — cecurile de e- 
conomii școlare.

Pentru sumele depuse, indiferent 
de instrumentele de' economisire prin 
care sînt efectuate, depunătorii be
neficiază, în afară de avantajele spe
cifice instrumentului de economisi
re ales — menționate mai sus — și 
de avantajele generale ale păstrării 
economiilor bănești : efectuarea de
punerilor și restituirilor la cerere; 
păstrarea secretului privind numele 
depunătorului, sumele depuse și o- 
perațiunile efectuate; garantarea de 
către stal a economiilor păstrate la 
C.E.C.; scutirea de orice fel de im
pozite și taxe a depunerilor, dobîn- 
zilor și ciștiguriior. Depunerile, do- 
binzlle și cîștigurile nu : 
niciodată, ele puțind fi 
casate de cei in drept.

Casa de Economii și 
liuni restituie depunerile 
pe librete de economii și obligațiuni 
la cererea titularului sau a persoa
nelor îndreptățite să dispună asupra 
depunerilor. Depunătorii au dreptul 
de a lăsa prin testament banii păs
trați la C.E.C. moștenilori-lor legali 
sau oricărei alte persoane.

Dispunînd do avantajele mențio
nate mai sus. cetățenii Văii Jiului 
pot să devină depunători consecvenți 
și gospodari chibzuili, să realizeze cu 
ajutorul C.E.C, economii însemnate.

Si dv.. slimali cititori, dacă nu 
vă numărați încă printre cei care 
folosesc din plin instrumentele 'le 
economisire, nu întîrziali să faceți 
cit mai curînd economii rț:.C.

I. LAZĂR, 
directorul filialei C.E.C.

Petroșani

MIERCURI 15 IANUARIE

11,00 Limba iranceză — lecția a 41-a 
(reluare).

11.30 Limba engleză — lecția a 42-a 
(reluare).

12,00 Tv. pentru specialiștii din in
dustrie (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. pentru specialiști — Medi

cină. Tratamentul cu hormoni 
glicocorticoizi.

18,05 Limba germană — lecția a 38-a.
18.30 Club XX — emisiune pentru 

tineret. „Mîndria modestiei".
19,00 Telejurnalul de seară. Buleti

nul meteorologic.
19.40 Avanpremiera.
20,00 Reportaj anchetă. „Ce definește 

personalitatea unui oraș
20.30 Telecinemateca : „Gilda".
22,20 Ecranul literar — Revistă 

„România anllqua".
22.40 O operă în 20 de minute 

beron" de Weber.
23,00- Telejurnalul de noapte.

Tv.

„O-

se prescriu 
oricind în-

Consemna-
efecluale JOI 16 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
di ; Republica.- Suflete lari, seria I 
și II ; PETRILA : 
govaia : LONEA 
Povestea țarului 
Operațiunea San 
SA : Sînt și eu
VULCAN : Hombie;
Un dolar găuriiLUPENI — Cul
tural} Columna, seria I și II; URI- 
CANI: Crăciun însîngerat.

Rci-

Nu uita gara I.u- 
— 7 Noiembrie:
Saltan ; Minerul : 

Genaro ,- ANINOA- 
numai o femeie ;

PAROȘENI:

Ieri, miile de abonați ai ziarului 
nostru au așteptat în zadar factorii 
poștali,- tot in zadar au așteptat 
numeroși al|i cititori în fa|a chioș
curilor de ziare. „Steagul roșu" nu 
li s-a putut oferi. Iată motivul: pro
cesul de tipărire a ziarului a înlîr- 
ziat cu peste 
întreruperi în 
gie electrică, 
jament.

Așadar, ne 
tuația penibilă de a nu putea sa
tisface un drept firesc al abonafilor 
și anume acela de a cili zilnic cele 
mai proaspete știri și evenimente 
in ziarul la care sînt abonați. Pen
tru a edifica cititorii asupra cauze
lor acestei situații dorim să dăm 
cuvîntul faptelor.

După repetatele nemulțumiri din 
anul trecut cînd, tot din cauza de
ficientelor în alimentarea cu ener
gie electrică, s-au produs numeroa
se întirzieri în procesul de tipărire 
a ziarului, la insistentele redacției 
și ale tipografiei s-a convenit ca 
seclia electrică a cooperativei „Jiul" 
Petroșani să execute în incinta ti
pografiei o a doua sursă de alimen
tare cu energie electrică, branșată 
la altă rețea. Comanda de lucru a 
(ost emisă încă din luna iunie 1968 
către cooperativa „Jiul", dar, tot 
de atunci, conducerea cooperativei 
a tărăgănat lună de lună executa
rea ei. Deși plățile de către benefi
ciar s-au făcut la timp (încă din a- 
nul trecut) lucrarea a fost termina
tă numai în cursul zilei de ieri, în 
urma incidentului cauzat de între
ruperea de curent din scara zilei 
de 13 ianuarie a.c, Din luna septem
brie 1968, cînd secția de distribuire 
a energiei electrice Petroșani a pus 
la dispoziția cooperativei transfor
matorul necesar celei de a doua 
surse, executarea lucrării a stagnat 
pînă în luna decembrie din cauza 
că nu s-a găsit o... placă de mar
mură, pentru tabloul de siguranță. 
După laborioase căutări, cooperativa 
a găsit în sfîrșit placa cu bucluc, 
dar nu a găsit un alt „element" de 
și mal mare necesitate (ceea ce nu 
trebuia căutat in afară ci în con
știința și practica conducerii și a 
meseriașilor cooperativei) și anume; 
responsabilitatea fată de onorarea 
unei comenzi pentru care a încasat 
contravaloarea. solicitudinea fa
lă de necesitățile imperioase ale 
unei instituții a cărei menire social- 
politică este suficient cunoscută — 
presupunem că și de conducerea 
cooperativei. Superficialitatea a cul
minat în ziua de 12 ianuarie (deci 
cu o zi inainte de producerea de-

ranjameplului). Maistrul Ciornei Io
sif, șeful secției electrice de la coo
perativă, a dat asigurări solemne 
responsabilului secției poligrafice, 
Rusu Petru, că in acea zi se vor ter
mina ultimele lucrări la sursa de e- 
r.ergie suplimentară (care de altlel 
nu necesitau docil 1—2 ore de lu
cru). iar secția I.J.E.H. va fi chemată 
să facă branșarea rețelei. Dar asi
gurările au rămas vorbe în vini. 
Maistru) Ciornei și-a găsit o altă 
ocupație, responsabilul tipografiei a 
uitat să 
doua zi, 
al cărui 
cunosc:

se mai intereseze, iar, a 
a intervenit deranjamentul 
efect de acum cititorii îl 
nemulțumiri, frustarca a

peste 10 000 de oameni de posibili
tatea de a se pune la curent cu ul
timele știri prin intermediul ziaru
lui.

Ca intoluu.iuiio. justificări s-au 
găsit. Maistrul Ciornei se scuză că 
a fost mobilizat cu efectivul din 
subordine la... deszăpeziri. Preșe
dintele cooperativei, tov. Manate 
loan, și vicepreședintele, tov. Far- 
caș loan se spală pe mîihi: „Pu
team să-i scutim pe electricieni de 
Ia deszăpezire. Doar am avut oa
meni destui. Însăți) n-am știut ni
mic despre lucrarea pe care trebuia 
s-o execute electricienii la tipog-a- 
fie". (Dar despre încasarea banilor 
ați avut cunoștință, tovarăși din 
conducerea cooperative^?). In plus 
se mai evocă si alte scuze ca : „Am 
fost supraaglomerați cu sarcini, 
ne-au lipsit diferite materiale" — 
spun tot cei de la cooperativă.

Ultima scuză invocată de cei în 
cauză este — ce credeți ? — natura! 
Duminică a fost prea 
atît cooperativa cit 
Dar dacă unitățile în 
dovedit nu... măiestrie 
scuze ci interes și responsabilitate 
fată de o obligație, I.J.E.H.-ul le-ar 
fi stat la dispoziție. „Branșarea o 
puteam executa. Am avut oameni 
disponibili care în acea zi nu au 
avut nici o lucrare de executat. Dar 
nu ne-a solicitat nimeni", — no 
spun tovarășii de la secția de dis
tribuire a energiei electrice.

Așa s-a ajuns ca. din cauza indo
lentei, o lucrare de circa 
neexeculată la timp, să 
întîrzierea cu peste 24 de 
fuzării ziarului, precum și 
procesului de producție 
grafiei înlr-o zi de lucru.

Ce atitudine credeți că au luat in 
fata acestei situații vinovății? Au 
ridicat pur și simplu din umeri. A- 
cest gest este binecunoscut: este 
expresia birocratică a nepăsării șl 
indolentei.

frig, justifică 
și tipografia, 
cauză ar fi 

in a găsi

două ore, 
determine 
ore a di- 
stagnarea 
al tipro-

Aspecte metodice 
ale utilizării 

m;‘toacelor audio - 
vizua’e la liceul 

din Pefri!a
Dlr, referatul 

tov. Groza Liviu,
prezentat de către 

directorul licc-u-

lui, a reieșit experiența cadrelor di
dactice din liceu în folosirea mij
loacelor moderne de predare a noi
lor cunoștințe, în îmbinarea tipului 
clasic de lecție cu aceste metode 
noi.

In vederea folosirii mijloacelor au- 
dio-vizuale, clasa trebuie pregătită 
prin crearea unui climat favorabil 
perceperii și înțelegerii mesajului 
transmis, la care explicațiile să nu 
lipsească.

La lecția de limba româDă se pot 
folosi filme, diafilme cu biografiile 
scriitorilor predati. cu momente sem
nificative din operele lor. Și în pre-

darea fizicii, chimiei, geografiei, is
toriei se pot folosi cu succes filmele 
și di a filmele.

După cum este știut, organizarea 
timpului liber al elevilor este o 
preocupare de seamă a cadrelor di
dactice, chemată să completeze pro
cesul de invățumint. Si in această 
activitate, mijloacele andio-vizuale 
joacă un rol importa al, dacă sini fo
losite cu pricepere. Chiar și emisiu
nile televiziuni! trebuie dirijate, ex
plicate de către profesor.

Utilizarea diafilmelor și filmelor 
cere ca elevii să fie obișnuit! cu 
unele forme noi de activitate Inlclec-

tuală. Vizionarea presupune 
tentie stabilă, spirit de observație 
dezvoltat pontru perceperea esenția
lului imaginilor și o complexitate de 
procese de gîndire, de analiză și sin
teză .comparație și generalizare.

In încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul prof. Victor Bădău, inspec
tor școlar pentru municipiul Petro
șani. care a reliefat utilitatea con
sfătuirii, mentionînd că mijloacele 
andio-vizuale nu rezolvă totul, baza 
ÎBVătămîntnlui rămînînd tot lipul cla
sic al lecției. Mijloaqele de moder
nizare vin numai să completeze lec
țiile, să )o dea un conținut mai 
bogat, in scopul înțelegerii lor de 
către elevi. Aceasta presupune găsi
re-a și a altor metode, care să în
lăture loial învățarea mecanică a 
lecțiilor. Numai astfel învățămîntul 
poate fi • perfecționat mereu, in con
formitate cu sarcinile din etapa ac
tuală.

JOI 16 IANUARIE

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical de 
Muzică și 

meleo-rutier..
pionierului. 

Matineu mu- 
La microfon, 

9,30 Odă limbii 
10,00 Cinlece

dl-
ac-mincață ,- 6,05—9,30 

tualltăți. Știri. Buletin 
Radiojurnal. Agenda 
Sport. Sumarul presei, 
zical. Moment poetic, 
melodia preferată ,- 
române î 10,00 Cinlece de iarnă; 
10,10 Curs de limba rusă; 10,30 So
liști de muzică populară; 11,05 Ora 
specialistului,- 11,25 Formalii vocalo 
de muzică ușoară; 11,-15 Sfatul me
dicului; 12,00 Muzică ușoară; 12,20 
Cronica teatrală de Dinu Săram;
12.30 Intîlnire cu melodia populară 
.și interpretul preferat : 13,10 Avan
premieră cotidiană 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 14,10 
Emisiune literara pentru școlari ,-
14.30 Concertul zilei ; 15,05 Ciută 
formația The Turtles; 15,15 Biblio-

lecă de literatură română; 15,30
Antologie corală,- 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,10 Muzică ușoară; 16,30 
Antena tineretului,- 16,55 Radio-pu- 
blicitate; 17,00 Selecțiuni din ope
retele lui Stolz; 17,15 Ce e nou în 
județul dv ? — Constanța ,- 17,30 Re
cital de operă Mireille Constanli- 
ncscu; 17,45 Revista economică; 
18,05 Muzică populară și ușoară; 
18,30 Gazeta radio; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră ,- 
Sport; 19,30 Album folcloric; 
Muzică ușoară interpretată la 
petă ,- 20,05 Emisiune literară ,- 
Caleidoscop distractiv : 21,05 
meni de seamă ,- 21,25 Pentru 
tenii magnetofonului ; 22,00 I 
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Doino și jocuri populare; 
22,40 Moment poetic,- 22,45 Muzică 
ușoară; 23,15 Pagini din opere» 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

19,20 
; 19,50 

trom- 
; 20,30

Oa-
1 prie- 
Radio-

populare ;
8,10 Tot 

Ciută Ti ta St Jan;’ 
limba rusă ; 9,30 De 

10,05 Recital

7,00 Cinlece și jocuri
7,37 Melodiile fanfarei ; 
înainte; 8.25
9,10 Curs de
la un cîntec la altul ,- 
instrumental; 30.30 File de legendă;
„Mureșul și Oltul' ; ”0,55 Matineu 
do operă,- 12,05 Avanpremieră coti
diană; 12,15 Concert do prin/. ,- 
13,00 Ga vrii Prunoiu șl cîntecele

sale; 13,15 Recital vocal Cornelia 
Gavrilescu; 13,30 Din lăriie socia
lisle; 13,50 Duete din operete; l ’,10 
Din folclorul muzical al popoarelor;
14.30 Moment științific,- 14,35 Dan
suri de estradă15,40 Radiopublici- 
lato; 16,00 Recital de operă Valen
tin Teodorian; 16,15 Din înregistră
rile clarinetistului Guti Adolf; 17,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic,- 17,10 Două melodii cu forma
ția James Last; 17,15 Miorița 17.45 
Cintecul patriotic în creația compo
zitorului loan Chi.'escu; 18.03 Scrii
tori ai secolului XX. Miguel Her
nandez,- 18,25 Melodii de Alois 
llânig, Ion Cristinoiu și Petre Mt- 
hăescu,- 19,05 Pagini celebre din 
opere.- 19,30 Curs de limba rusă; 
19,50 Noapte buna, copii,- 19,55 
Muzică,- 20,00 Concert simfonic»
22.30 Cronică teatrală; 22,40 Confi
dente muzicalo: 23,07 Lucrări <l< ti
neri compozitori români; 23,45 for
mații vocal-instrumentrle de mu ică 
ușoară; 24,00—1.00 Coinpr-'«ori 
contemporani.

1
 BULETINE DL ȘTIRI Pro-

qramul I : 5,00 : 5,30 ; 6,00 j

6.30; 9,00; 11,00;
15,00 : 20,00 ; 24.00 ;
2.00 ; 4.00.

Programul II : 7.30 ;
12.00’: 14.00; '8.00:

y 23,00 : 0,55.

13.00 )
1.00 ;

10,001
!^00 I
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• Cuvîntul șefului delegației române

a
dezmințire 
guvernului 
indian

14 (Agerpres). — Un pur- 
cuvînt al guvernului În

Slfuafia din Orientul
Apropiat

Lucrările conferinței 
Commonwealthului

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York continuă lucrările celei 
de-a Vll-e sesiuni a Consiliului de 
Administrație al programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.).

Dezbaterile privesc problema cen
trală a actualei sesiuni, recomandă
rile administrației P.N.U.D. pentru a- 
cordarea de noi proiecte de asisten
tă tehnică unui număr de aproxi
mativ 60 de țări, care să contribuie 
ta accelerarea programului lor e- 
conomic și social.

Luînd cuvîntul în cadru] dezbate
rilor, șeful delegației române la se
siune. ambasadorul Gheorghe Diaco
nescu. a subliniat contribuția pe ca
re programele de asistentă tehnică 
ale O.N.U. o aduc la sprijinirea e- 
forturilor țărilor membre în vederea 
creșterii lor economice, fapt confir
mat și la această sesiune prin acor
darea unui număr record de proiecte 
în domenii vitale pentru programul 
lor.

Acti’ 
Unite 
cîal. t 
ghe Diaconescu, oferă cadrul unei 
cooperări internaționale fructuoase 
care facilitează circuitul valorilor 
materiale și spirituale pe scară mon
dială. și stimulează progresul și în
țelegerea între națiuni, participarea 
activă la programele de cooperare 
economică internațională. Activitatea 
organizațiilor internaționale în dome
niul economic și social contribuie nu 
numai la satisfacerea temporară a 
unor necesități imediate ale țărilor 
respective, dar mai ales, la anlrena-

rea in orbita procesului dezvoltării 
a noi forțe de producție, contribuind 
astfel la punerea în valoare a poten
țialului uman șl a resurselor natu
ra!.' ale țărilor participante.

România participă la activitățile pe 
linia asistenței tehnice ale Națiuni
lor Unite — a subliniat reprezen
tantul permanent al țării noastre la
O. N.U.. pornind de la coordonatele 
fundamentale ale politicii sale exter
ne. promovarea consecventă a coope
rării economice, tehnice și științifi
ce cu toate țările lumii. Realizările 
obținute de poporul român în con
strucția economică și socială, pers
pectivele dezvoltării sale îi asigură 
o bază solidă pentru o participare 
activă la cooperarea cu alte țări, alit 
pe planul relațiilor bilaterale cit și 
in cadrul organizațiilor internațio
nale.

In încheiere, ambasadorul 
ghe Diaconescu a subliniat 
programului Națiunilor Unite 
Dezvoltare în antrenarea în
tul cooperării economice internațio
nale a unor importante resurse fi
nanciare tehnice și materiale, la care 
participă, în măsura posibilităților, și 
tara noastră. El a arătat, totodată, 
că. programul ar avea mult de cîș- 
tigat dacă s-ar crea condițiile nece
sare pentru a se permite participa
rea la activitățile lui a tuturor țări
lor interesate. Acest lucru nu numai 
că ar contribui la creșterea resur
selor financiare și tehnice ale
P. N.U.D., dar ar constitui în același 
timp și un important act de echitate 
și de respect pentru universalitatea 
Națiunilor Unite.

DELHI 
tător de 
dian a dezmințit luni știrea privind 
respingerea de către India a propu
nerii șahinșahului Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi, de a media in 
disputa indo-pakistaneză în proble
ma Kașmirului. Purtătorul de cuvînt 
a ptecizat că șahinșahul Iranului nu 
a făcut o propunere formală de 
mediere, cl și-a manifestat numai 
dorința de a ajuta India și Pakista
nul să-și soluționeze divergențele. 
In acest caz, a arătat purtătorul de 
cuvînt, pentru India nu s-a pus pro
blema acceptării sau respingerii 
ofertei.

CAIRO 14 (Agerpres), — Sub titlul 
„Mișcări de trupe Israeliene pe ma
lul oriental al Canalului Suez", edi
ția de marți a cotidianului egiptean 
„Al Akhbar" anunță că „Israelul 
prepară terenul pentru a efectua noi 
operații militare sub pretextul recru
descentei comandourilor In Peninsula 
Sinai". In sprijinul acestei afirmații, 
ziarul menționează construcțiile de 
adăposturi pentru tancuri depistate 
de observatori egipteni și decizia au
torităților militare israeliene de a 
evacua civilii care locuiesc la est

de El Kantara. La rindul său, oficio
sul „Al Ahram" semnala cu o zi in 
urmă, in manșeta ziarului, pregăti
rile Israellene pentru declanșarea li
nei ofensive pe frontul iordanian.

★

Nervozitate și îngrijorare
la Salisbury

ivi lalea sistemului Națiunilor 
în domeniul economic și so- 

a arătat ambasadorul Gheor-

Gheor- 
meritul 
pentru 
circui-

—- Aro- 
rasiste 

față de

SALISBURY 14 (Ageipres) 
ganța pe care oficialitățile 
rhodesiene țin să o afișeze 
izolări ce a fost impusă Rhodesiei
nu mai poale induce în eroare nici 
măcar cercurile apropiate guvernului 
de la Salisbury'. Cu tot sprijinul pe 
care guvernele de la Lisabona și 
Pretoria îl acordă „colegilor" lor 
din Rhodesia, în rîndul autorităților 
de la Salisbury se manifestă o tot 
mai 
sînt 
Ian 
este

O

Tendlnțele 
poziția lui 
conjunctură

mare nervozitate, 
contradictorii, iar

Smith în actuala 
extrem de dificilă, 
serie de personalități din cer

curile financiare și-au exprimat fă
țiș îngrijorarea în legătură cu con
secințele pe care sancțiunile econo
mice impuse Rhodesiei le vor avea 
în timp, pentru economia rhodesia- 
nă. Acestora li se alătură și unele 
cercuri politice, în primul rînd 
Partidul de Centru din Rhodesia, 
care desfășoară o intensă campanie

pentru a-1 determina pe Smith să 
ajungă la un acord cu Marea Brita- 
nie.

Pe de altă parte, șeful guvernu
lui ilegal de la Salisbury este su
pus presiunilor din partea elemen- 
teloi rasiste - ultrițcxtremiste, care 
nu doresc soluționarea disputei cu 
Anglia, temîndu-se că ar putea fl 
nevoite să renuntq la o serie 
privilegii. " I

Intr-o asenieneaIfsituație, disensiu
nile dintre autoritățile rasiste de la 
Salisbury ser adîngesc, iar observa
torii politici se întreabă cil timp ie 
va putea fa’ce fafiî politica jocului 

. dublu pentru care a optat Smith.

TGL AVIV 14 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt ,1 Ministerului 
Afacerilor Externe a dezmințit ..zvo
nurile din surse arabe" In ce pri
vește concentrările de trupe israe
llene la frontierele cu Libanul și Ior
dania în vederea unui atac iminent, 
caraclerizîndu-lc drept „un război 
psihologic dus in vederea creării 
unei atmosfere de criză in Orientul 
Mijlociu" O dezmințire de acest gen 
a fost dată, de cercuri autorizate, tn 
legătură cu informația publicată de 
ziarul ..Al Ahram" și de organiza
ția palestiniană „El Fatah" despre 
proiectele israeliene de a lansa un 
atac iminent împotriva concentrărilor 
de unități de șoc palestiniene și a 
forțelor irakiene.

LONDRA 14 (Agerpres). — Marți, 
in penultima zi n conferinței Cora- 
monwealthulul, au continual discu
țiile privind colaborarea economică. 
Preocupările delegațiilor se concen
trează asupra problemelor lichidități
lor internaționale și creditelor acor
date țărilor in curs de dezvoltare, 
precum și asupra evoluției raportu
rilor economice mondiale

In același timp, continuă pregăti
rile pentru redactarea comunicatului 
final al conferinței, in culise au loc 
— potrivit relatărilor agențiilor de 
presă — contacte intre diferite dele
gații, cu scopul de t> căuta rezolvări 
de compromis în problemele litigioa
se, Refuzul reprezentanților Kenyoi, 
Ugandei, Tanzaniei și Zamblet de a 
participa la lucrările grupului de lu
cru însărcinat cu problemele imigra
ției lasă să planeze îndoiala asu
pra posibilităților de a se ajunge lâ 
un punct de vedere comun.

O altă problemă nevralgică 
nigeriană — a cunoscut 
reviriment.
biafreze fa Londra a fost interpre
tată ca un element de speranță in 
vederea restabilirii contactului

delegația rtlțp?rianfi. Delegația 
ză nu s-a adresat tnsă direct 
zenlanlilor guvernului de la 
<i Ministerului de Externe britanic. 
La cilrwa ore după o întrevedere 
a ministrului de externe englez Mi
chael Stewart, cu delegația guv-rnu- 
bll federal nigerian, s-a anunțai că 
guvernul de la Lagos „este gata ori- 
cind" să discute cu reprezentanții 
biafrcz.i In același timp insă. En-a* 
horo, ministru] nigerian al informa
țiilor si muncii, a precizat ă gu
vernul său nu este dispus să ia in 
considerare o încetare necondiționa
tă a focului, și a reafirmat poziția 
in sprijinul unității statului nigerian.

Prezența delegației biafreze la 
Londra și discuțiile care se poartă 
„pe culoare" au încurajat specula
țiile privitoare la o eventuală me- 

britanică a conflictului din Ni-

biafre- 
repre- 
Lagos,

ViehianuuS <le sud

Atari lansate

Lansarea navei cosmice
£ Nava este pilotată de locotenent-colonelul Vladimir Șatalov

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
14 ianuarie, ora 10,39 (ora Mosco
vei) în Uniunea Sovietică a fost 
lansată pe o orbită circumterestră 
nava cosmică „Soiuz-4". Nava este 
pilotată de locotenent-colonelul Vla
dimir Șatalov. Parametrii orbitei na- 
Vel cosmice „Soiuz-4" sînt apropiați 
ae cei calculați. Perioada de rota
ție in jurul Pămintului — 88,25 mi- 
irate. depărtarea maximă de supra
fața Pămintului — 225 km. minimă 
— 173 km, înclinația orbitei — 51 
grade și 40 minute.

★

oane de kilometri în spațiul cosmic, 
opt ani care au cunoscut cîteva ex
celente premiere cosmice: primul 
zbor în grup — Pavel Popovici si 
Andrian Nikolaev, în august 1962, 
la bordul navelor „Vostok-3" și 
„Vostok-4", prima călătorie cosmică 
a unei femei — Valentina Niko
laeva Tereșkova, în iunie 1963, pri
mul zbor al unei nave cu mai multe 
locuri — nava „Voshod", avîndu-r 
la bord pe Vladimir Komarov, Kon
stantin Feoktistov și Boris Egorov, 
în 
In 
în

octombrie 1964, prima „plimbare" 
spațiul cosmic — Alexei Leonov, 
martie 1965.

biotelemetricc, starea 
este bună, 

ale navei funcțio-

cu programul, în 
patra turații, cos-

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Marti, 
Vladimir Șatalov a început cea de-a 
11-a călătorie cosmică efectuată de 
cosmonauții sovietici, de cînd. la 12 
fcpritie 1961, Iuri Gagarin a deschis 
£ra zborurilor cosmice pilotate. Opt 
ăni in care cosmonauții sovietici au 
petrecut sute de ore pe orbite cir- 
CUmterestre, slrăbătind zeci de mili-

★

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Pînă 
la ora 18,00 (ora Moscovei), nava 
cosmică ,.Soiuz-4" a efectuat cinci 
rotații în jurul Pămintului. Cosmo
nautul Vladimir Șatalov a raportat 
că programul de zbor se îndeplinește 
cu succes. Potrivit datelor transmise

Canada va părăsi

de sistemele 
sănătății cosmonautului 
Sistemele de bord 
nează normal.

In conformitate 
^timpul celei de-a
monautul a efectuat orientarea navei, 
iar în timpul celei de-a cincca, — 
cu ajutorul instalației de propulsie, a 
fost efectuată corectarea orbitei na
vei.

După corecție parametrii orbitei 
sînt: perioada de rotație în jurul 
pămintului — 88,75 minute, distanța 
maximă de la suprafața 
— 237 kilometri, distanța 
207 kilometri, înclinația 
51 grade 40 minute.

De la bordul navei au continuat 
emisiunile de televiziune.

Intre orele 18 și 16 minute din 
de 14 Ianuarie și pînă la orele 
12 minute din ziua de 15 ianua- 
nava cosmică „Soiuz-4" se va 
în afara zonei de radio vizibili- 
de pe teritoriul Uniunii Sovie-

Pămintului 
minimă — 
orbitei —

ziua 
4 și 
rie, 
aria 
taie 
lice.

SAIGON 14 (Agerpres). — In 
noaptea de luni spre marți, pentru 
a doua oară‘în 48 de ore, detașa
mentele Frontului’ Național de Eli
berare au atacat marea bază mili
tară aeriană de la Can Tho, din 
Delta fluviului Mekong. Mai multe 
proiectile de mortiere au căzut în 
zorii zilei de marți pe pistele aero
portului, una din cele mai impor
tante baze aeriene ale S.U.A. din 
Deltă. Nu au fost comunicate dis
trugerile provocate. Tot aici, cu o 
noapte în urmă, patrioții au distrus 
mai multe instalații militare și 18 
avioane.

Totodată, marți dimineața, detașa
mente ale forțelor patriotice, după 
ce au atacat o unitate saigoneză 
care asigură paza podului de' la 
Ben Vay, au aruncat în aer acest 
Important punct strategic. De ase
menea, artileria F.N.E. a lansat cî
teva zeci de obuze de mortiere a- 
supra unor obiective militare saigo- 
neze din localitățile Boun Ho și 
Moc Hoa. capitala orovinciei Kien 
Tuong.

Avioanele americane de tip 
„B-52" au continuat luni seara rai
durile lor de represalii, lansînd a- 
proximativ 400 tone de bombe asu
pra unei zone la nord de Dak To, 
în regiunea Platourilor înalte.

oare N. A. T. O. ?
Problema rolului Canadei în 

R.A.T.O. constituie pentru guvernul 
primului ministru Pierre Elliot Tru
deau una din opțiunile primordiale 
In domeniul politicii externe, dato
rită implicațiilor ei asupra poziției 
țării în comunitatea internațională 
și, in special, asupra relațiilor cu 
puternicul său vecin — S.U.A. Pre
zent Ia Londra, pentru a participa 
la conferința primilor miniștri ai ță
rilor Commonwealthului, premierul 
canadian a abordat din nou tema 
apartenenței la N.A.T.O., stirnind, 
prin conținutul declarațiilor sale, 
neliniște în cercurile blocului mili
tar occidental. Răspunzînd la între
bările ziariștilor britanici. Trudeau 
a afirmat că „ar fi posibilă o re
tragere a Canadei din N.A.T.O.". 
Precizarea ulterioară că angajamen
tele față de N.A.T.O. vor fi reîn
noite pentru o perioadă de un an in 
așteptarea definitivării, probabil 
pînă in primăvară, a reexaminării 
Integrale a politicii interne și ex
terne a țării, întreprinsă in prezent 
de guvern, nu afectează declara
țiile anterioare

încearcă Trudeau să retragă Ca
nada din N.A.T.O. ? Opoziția coo
ler' -uc-are canadiană și majoritatea 
»b- •.'ilorilor politici răspund afir
mativ

lat? rfnduri că
Privind retrospectiv evoluția 
dtDi oficiale a Oltawei 
B.A.T.O., se constată că

■r:il a arătat în repe- 
acesta este țelul său. 

atitu- 
fată de
tema re- 

•va'uări! rolului Canadei In blocul 
nord-allantlr și în N.O.R.A.D. (Co-

mandamenlul unificat canadiano-a- 
merican al apărării aeriene a Ame- 
ricii de nord, constituit după cel 
de-al doilea război mondial) a de
venit laitmotivul declarațiilor pre
mierului Trudeau elementul cel mai 
important al procesului de .reexa
minare progresivă" a politicii ex
terne a țării. Încă înainte de ale
gerile din 25 iunie 1968, el preciza 
în Camera Comunelor, referindu-se 
la rolul Canadei in viața interna
țională contemporană și la relațiile 
cu S.U.A. și N.A.T.O., că .politica 
țării trebuie să fie în concordanță 
cu posibilitățile sale, cu necesitățile 
naționale și obligațiile ce și le poa
te- asuma în problemele internațio
nale". Ulterior, el a insistat în per
manență asupra faptului că acest rol 
va fi cunoscut după ce cabinetul 
său va definitiva studiul implicații
lor politice ale reevaluării lui, lfi- 
sînd 'mpresia clară că, chiar dacă 
nu se va ajunge la retragerea din 
N.A.T.O., rolul Canadei în organi
zație va fi redus.

Această atitudine față de orga
nismele militare occidentale este 
atribuită de comentatorii politici 
unor considerente de ordin econo
mic. Intrețineiea celor 12 000 de mi
litari aflați in Europa la dispoziția 
N.A.T.O. costă statul 150 de milioa
ne dolari anual, iar reticentele fală 
de N.O.R.A.D. rint determinate de con
tribuția f:nan< tară suplimentară cerii-, 
lă de extinderea și modernizarea 
sistemelor și instalațiilor militare, 
planificată de S.U.A. Trudeau de
clara in parlament că guvernul slu-

diază problema reducerii cheltuieli
lor militare, datorită faptului că la 
această reducere nu există o altă 
alternativă pentru combaterea infla-

aceastăconsideră orien-

tare este determinată, în primul 
ilnd, de motive politice. In țară 
sînt tot mai numeroase vocile care 
cer retragerea trupelor canadiene 
din R.F. a Germaniei. Dar cej mai 
important motiv este acela că poli
tica fată de N.A.T.O. afectează ca
pitolul „relațiilor speciale" ale Ca
nadei cu S.U.A. Obiectivul mai mult 
sau mai puțin declarat al reevaluă
rii preconizate îl constituie slăbirea 
dominației economice, politice 
militare a S.U.A. Desprinderea 
nadei dc- N.A.T.O. ar constitui 
fond o desprindere- Indirectă 
S.U.A., tocmai înli-un moment

și 
Ca- 

în 
de 
în 

care încercările acesteia de a întări 
participarea la organizație se inten
sifică. Luările de poziție, destul de 
prudente și evazive ale oficialităților
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- a
Sosirea

Aspect de la o 
organizată la 

membrii mișcării

•iiamm

de la Ottawa,.’ se explică tocmai 
prin atitudinea S.U.A. față de aceste 
intenții. In timpul sesiunii N.A.T.O 
de la Bruxelles, cind se discuta pro
blema „revitajizării 
nistrul Canadian al 
că țara sa' nu-și 
cursul anului 1969, 
lor aflate în Europa. Dar, in același 
limp, la Ottawa, premierul Trudeau 
arăta în Camera Comunelor: „Ca
nada se poate retrage eventual din 
N.A.T.O., în 1969, dacă concluziile 
revizuirii globale a politicii externe, 
întreprinse, de guvern, vor justifica 
o altfel de decizie". El iși exprima 
speranța că blocurile militare vor 
dispare „în această lume, în rapidă 
evoluție". Răspunzînd unei interpe
lări din partea opoziției, Trudeau a- 
răta, alenuînd tonul, că are in \ o- 
dere „o perioadă de timp Indefini'ă, 
rare ar putea fi mai lungă sau mai 
scurtă" pentru întreprinderea ‘inel 
atari acțiuni. La New York, ziarul 
„Dally News", examinînd înlr-un e- 
ditorial reevaluarea atitudinii Ca
nadei față-de N.îX.T.O. și N.O.R.A.D., 
î! îndemna' p Trudeau să se 
mărginească la discuții particulare 
cu Washingtonul asupra obiecțiilor 
în legătuEri cu , problemele „apără
rii".

In parlaLegl,’declarațiile lui Tru
dești au , provdcat ostilitatea opo
ziției ronj.Tvatoaro, car-' 
presiuni asiinraț guvernului 
cel puțin ' menținerea dacă 
lire

C 
dra ale

N.A.T.O.", mi- 
apărării declara 
va reduce, in 
efectivul trupe

exercită 
cerînd 

nu mă- 
contribuției Canadei la N.A.T.O. 
r' iilind'ded.iratiile de la Lon- 

prdmlcrului canadian, a-

ma
unei delegații

ANGLIA : 
demonstrație 
Londra de 
..antiaparlheld" înaintea deschi
derii Conferinței primilor mi- 

Commonweallhulul.

• NEW YORK — Numeroase organizații americane care 
pronunță împotriva războiului din Vietnam și alte gru

puri protestatare din S.U.A. au anunțat că între 18 și 20 ia
nuarie vor organiza la Washington mitinguri și manifestații 
cu prilejul instalării noului președinte, Richard Nixon. Ini
țiatorii acestor acțiuni Iși propun să demonstreze împotriva 
continuării războiului din Vietnam, pentru urgentarea convor
birilor de pace de la Paris, pentru luarea de măsuri tn fa
voarea îmbunătățiii situației populației de culoare șl a pă
turilor nevoiașe din S.U.A. La 19 ianuarie este plănuit un 
marș spre clădirea Capitoliulul șl la monumentul lui George 
Washington

• PARIS. — In capitala Franței 
a fost semnal un acord în baza că
ruia guvernul Republicii Populare 
Ungare adoptă pentru țara sa sis
temul francez «Secam" al televiziu
nii îu culori.

gențiile și presa occidentală arată 
că primul ministru britanic, Harold 
Wilson, s-a străduit să-l convingă 
pe acesta să renunțe la reducerea 
angajamentelor țării, asumate în ca
drul N.A.T.O., și să nu procedeze 
la modificări radicale ale politicii 
față de această organizație.

Supus unor astfel de presiuni, 
Trudeau a admis reînnoirea obliga
țiilor față de N.A.T.O. pe perioada 
de încă un an, dar a adăugat 
țara sa va trebui 
politica externă, chiar 
lucru va provoca 
S.U.A. Totuși, 
fost nevoit- să 
țara sa nu va 
litică cu totul 
„Evident, nu puteam duce In orice 
circumstan'c o politică externă cou

rt u 
lu- 
că 
să

• BERLIN. — La Berlin a avut 
loc o ședință a Comitetului pentru 
pregătirea sărbătoririi celei de-a 
20-a aniversări a constituirii Repu
blicii Democrate Germane. Comite
tul a adoptat tezele Intitulate „20 de 
ani de existență a Republicii Demo- 
mocrale Germane" si un apel către 
populația R.D. Germane de a parti
cipa la pregătirile consacrate ani
versării.

La ședință a luat cuvîntul Walter 
Ulbricftt, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., care a vorbit despre 
evoluția Republicii Democrate Ger
mane în cele două decenii de exis
tența.

că 
să-și reconsidere 

dacă acest 
nemulțumirea 

premierul Trudeau a 
recunoască faptul că 
putea să ducă o po- 
opusă celei a S.U.A.:

Irară intereselor americane,- 
cred că ei ne-ar permite acest 
cru", declara el, precizînd însă 
guvernul său nu se va teme 
contrarieze Washingtonul în anumi
te probleme.

Reevaluarea rolului Canadei în 
N.A.T.O. se înscrie într-o situație 
politică complexă, dominată
„relațiile speciale" ale
S.U.A. Reducerea acestui rol 
retragerea din N.A.T.O.
discuție statutul relațiilor canadiano- 
amcricane. De aceea, problema va 
constitui fără îndoială unul din cele 
mai importante subiecte ale discu
țiilor pe care le va prilejui înrilni- 
rea premierului Trudeau cu preșe
dintele Richard Nixon, 
instalarea acestuia din 
sa Albă.

se

tării

pune

de
cu

sau
in

curind după 
urmă la Ca-

Paul DIÂCONU

© HAGA. — Sute de mii de o- 
landezi au fost sontaminațl de gri
pa Hong-Kong. Epidemia provoacă 
dificultăți spitalelor și împiedică 
desfășurarea normală, Jn anumite 
giuni, a producției Industriale.

re

iaG RABAT. - Tribunalul de 
Rabat a pronunțat luni seara sentin
țele în procesul intentat grupului 
de persoane acuzate de a fi orga
nizat un atentat la viața regelui Ha
ssan al Il-lea. Patru acuzați au fost 
condamnați la moarte, iar ceilalți 
la închisoare pe diferite termene. 
Complotul a fost descoperit de po
liția marocană în octombrie 1963.

• LENINGRAD. Specialiștii
din I eningrad au elaborat proiectul 
unei nave care sparge gheata și 
realizează canale navigabile in ban
chize cu 
apă. Sub 
moșiere, 
chi/.c cu 
Nava ai 
fuiorul 
gheată 
chizel, 
bere.

ajutorul unor tunuri cu 
presiunea .de 80000 de at
letul de apă sparge ban- 
gioslmea de ciflva metri. 

ire dispozilix e speciale cu a- 
cărora impinge bucățile de 
sparte sub marginile ban- 
lăsind canalele complet ti-

• MOSCOVA, Dmitri Polean- 
ski, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
marți la Kremlin pe ambasadorul Ce
hoslovaciei la Moscova, Vladimir 
Koucky, la cererea acestuia. Agenț’* 
TASS menționează că convorbirea ca
re a avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

• GEORGETOWN — .Autorită
țile judiciare guyaneze au emis or
dine de arestare împotriva a 27 de 
persoane acuzate de a fi participat 
la recenta rebeliune armată din pro
vincia Rupununi. 24 din aceste per
soane — toate acuzate de asasinat 
— sînt membri ai familiilor de mari 
latifundiari Hart și. Melville — 
considerate drept organizatoare ale 
rebeliunii. Se crede că toate cele 
27 de persoane urmărite s-au refu
giat în Venezuela și Brazilia.

Alți 26 de suspecți se află în în
chisoarea din Georgetown, unde aș
teaptă să fie judecați pentru parti
cipare la această rebeliune.

© MANILA. Marți a fost semnat 
la Manila un acord de cooperare 
între Filipine și Israel in domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice. Acordul prevede schimburi 
de studenți și specialiști, precum șl 
de informații științifice intre cela 
două țări.

Tiparul I.P.II Subunitatea Petroșani

• LOS ANGELES. — Un 
avion cu reacție de lip „DG-8“, 
aparfinlnd companiei aeriene 
.Scandinavian Airlines Sys
tem" (SAS), avind Ia bord 45 
de persoane, s-a prăbușii luni 
seara în Oceanul Pacific, la 
o distantă de numai 4 km de 
aeroportul inlernalional din 
Los Angeles.

Zeci de ambarcalii, apar fi
nind gărzii de coastă ameri
cane și unor particulari. au 
sosit la locul accidentului 
pentru a ajuta pe cei 36 de 
pasageri și 9 membri ai echi
pajului. S-a anunțai că 19 pa
sageri au lost salvați, 4 au 
murit, iar 13 persoane sini 
dale dispărute.

Autoritățile aeropi tului au 
declarat că pilotul a\ ionului a 
anunțai blocarea, trenului de 
aterizare și că, 20 de mi nu (o 
înainte de aterizare, avionul 
a dispărut de pe ecranele de 
radar ale turnului de control.
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