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In sala Palatului Republi
cii Socialiste România au în
ceput, miercuri dimineața, 
lucrările Conferinței națio
nale a cadrelor didactice.

Eveniment reman abil In 
viața școlii românești și a 
slujitorilor el, actuala reuni
une urmează unui șir întreg 
de măsuri elaborate pe baza 
programului partidului nos
tru de dezvoltare multilate
rală a științei și culturii, a 
învățăminlului din România 
socialistă. Aceste măsuri vi
zează perfecționarea structu
rii șl conținutului invățămîn- 
tului nostru, îmbunătățirea 
întregii activități a cadrelor 
didactice. Conferința, care 
reunește peste 3 000 de dele
gați și invitați, prilejuiește 
un larg schimb do experien
ță și opinii asupra proble
melor dezvoltării școlii ro
mânești în lumina Directi
velor C.C. al P.C.R. și a 
noii Legi a invațămîntului. 
Prin luarea in discuție a 
modalităților de generalizare 
a școlii de 10 ani, aproba
rea Statutului cadrelor di
dactice, act normativ care 
va defini rolul corpului pro
fesoral in viafa societății 
noastre și, prin adoptarea de

măsuri referitoare la moder
nizarea școlii, Conferința va 
exprima hotflriroa unuia din
tre cele mai numeroase de
tașamente ale intelectualită
ții noastre de a ridica Invă- 
țămîntul de toate gradele pe 
o nouă treaptă, sporind a- 
poitul său la înfăptuirile re
marcabile, materiale și spi
rituale, ale poporului român.

La Conferință iau parte 
delegați aleși în adunările 
județene ale cadrelor didac
tice din învățăminlul preșco
lar, învățămintul de cultură 
geneială, profesional șl teh
nic, în adunările care au a- 
vut loc în instituțiile de în
vățămînt superior, fapt care 
ilustrează impetuosul proces 
de lărgire și aprofundare a 
democratismului socialist în 
toate domeniile vieții ob
ștești din tara noastră.

Sînt prezeriți, de aseme
nea, numeroși invitați — ca
dre didactice din învățămin- 
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lul de toate gradele, 
viști de partid, ai U.T.C. 
sindicatelor, reprezentanți 
conducerii unor ministere 
ai unor instituții centrale
organizații obștești, ai uniu
nilor de creație, oameni de 
știință și cultură.

„Pornind de la concepția ca socialismul și democrația sînt de nedespărțit, 
că societatea noastră poate și trebuie să asigure cele mai largi drepturi și libertăți, 
Partidul Comunist Român, promovează politica de adîncire și perfecționare a demo
crației socialiste. Problemele care privesc dezvoltarea societății, prezentul și viitorul 
patriei, sînt și vor fi puse și în viitor în dezbaterea maselor largi ale populației. în
tâlnirile de luci'u ale conducătorilor partidului și statului cu oamenii muncii, cu re
prezentanții organizațiilor de masă, obștești, de creație, prilejuiesc rodnice dezbateri 
asupra mersului construcției socialismului. Mai mult ca oricînd, politica partidului și 
statului reprezintă expresia intereselor maselor, sinteza experienței și înțelepciunii 
lor colective".

Acțillllî
cultural-educative

(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste")
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1 V Continuă verificarea

Mai puțin de o Ilina 
a mai rămas pină la 
legerile de deputați de la 
& martie.

lin ultimele zile, con
siliul municipal și consi
liile orășenești și comu
nale ale Frontului Uni
tății Socialiste, sub în
drumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, au 
organizat în localitățile 
municipiului variate ac
țiuni politice și cultural- 
educative.

a-
gea de organizare și func
ționare a consiliilor 
populare, reviste și ziare 
centrale și locale. In a- 
ceste săli, îndeosebi la 
cele din Petroșani, Lu- 
peni, Vulcan și Petri'la 
s-au desfășurat și acțiuni 
interesante, sub forma 
unor întîlniri ale tinere
tului cu activiști 
partid și de stat.

înscrierii pe listele

TRAIAN BLAJ
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal
Realizările de importanță istorică 

obținute de poporul nostru pe dru
mul parcurs In anii revoluției și con
strucției socialiste demonstrează cu 
prisosință că forța și tăria Partidului 
Comunist Român constau in trăinicia 
legăturilor sale cu masele cele mai 
largi ale poporului muncitor, în fap- 
t- I că partidul știe să învețe masele 
ș- in același timp să stimuleze ini- 
ț; itiva lor creatoare, invățînd el în
suși din experiența lor bogată și ine
puizabilă.

in raportul prezentat la Conferința 
Națională a P.G.R , tovarășul Nicolae 
C«aușescu a scos în evidență cu pu
tere rolul hotărîtor al maselor în în
deplinirea cu succes a sarcinilor ce 
stau în fața aparatului de stal, ne
cesitatea atragerii pe scară tot mai 
largă și în forme tot mai variate a 
oamenilor muncii la conducerea tre- 
b.'-ilor de stat șl obștești. O carac
teristică fundamentală a regimului 
nostru — se arată în raport — este 
lărgirea 
cialiste, 
baterea 
politicii 
naaslre, 
cialistă.

continuă a democrației so- 
particlparea maselor la dez- 
prlndpalelor probleme ale 
Interne și externe a patriei 
Ia opera de construcție so-

In activitatea partidului și stalului 
nostru a devenit o practică curentă 
consultarea maselor asupra celor mai 
importante probleme ale politicii in
terne și internaționale, asupra dife
ritelor măsuri și proiecte de legi 
preconizate, în stabilirea liniilor di
rectoare de dezvoltare a economiei 
naționale, luarea în dezbaterea largă 
a oamenilor muncii a unor docu
mente în presă. în diferite adunări 
ale" oamenilor muncii.

De o importanță deosebită sînt mă
surile adoptate de conducerea parti
dului și statului nostru cu privire la 
perfecționarea conducerii șl planifi
cării economiei naționale, a metode
lor de organizare și conducere a 
vieții sociale corespunzător noii 
etape de dezvoltare socialistă a ță
rii, precum și principiile de bază ale 
noii Împărțiri administra ti v-teritoriale 

aprobate de Confe- 
și care reprezintă o 
Directivelor Congre- 
al P.C.R.

a țării măsuri 
rința Națională 
materializare a 
sului al IX-lea

In,, vederea îmbunătățirii continue 
a activității organelor de stat, în

(Continuare In pag. a 3-a)

In orașele și comunele municipiu
lui - Petroșani, cetățenii continuă să 
se prezinte la centrele

-afișate listele ’ ’
verifica dacă

• liste.
Din datele 

municipal al 
cialiste, rezultă că, pînă ieri, 13 600 
cetățeni au verificat dacă sînt tre- 
culi pe listele de alegători.

Fiecărui alegător îi revine îndato
rirea cetățenească să vadă dacă 
este înscris în listele de alegători. 
In cazul că se constată omisiuni sau 
înscrieri greșite, cetățenii pot face 
lntimpinare la Comitetul executiv 
al Consiliului popular care a întoc
mit listele.

unde sîrvt 
de alegători pentru a 
stnt înscriși pe aceste

existente la Consiliul 
Frontului Unității So-

CETATENI!
Verificați

dacă ați fost
înscriși

în listele

Mobilizat de sarcinhe sporite ale celui de-al 4-'ea an al cincmalului
■

însufleți toa-Colectivul de muncitori, ingineri și platforma de lansare a 
t • nicieni de la preparația Coroești rei chemări la întrecere către colec- 
s-a intrunit ieri în adunare gene
rală pentru a analiza posibilitatea 
de realizare a indicatorilor de plan 
pe anul 1969. Din bilanțul activită
ții prezentat de conducerea prepara
ți c-i a reieșit că există condiții favo
rabile pentru îndeplinirea acestor 
sarcini la un nivel superior.

La adunare au participai tovarășii 
Ing. Titus Pilnișoară, secreta." al Go- 
mitet’iL'j nuni'ioal de parlij Petro
va. i Petru Barbu, prim secretar al 
Goraitetului orășenesc ?.CR. Vulcan, 
Sever Gava, din pariea Consiliului 
județean al sindicatelor și Otto A- 
braham din partea conducerii C.C.V J.

Realizările promițătoare ile anului 
1968, sarcinile sporite in activitatea 
de producție ce-i revin pe anul 1969 
și pentru care mobilizarea întregului 
potential uman și materia) devine un

v de prim ordin — constituie

tivele celorlalte preparații din bazin.
Iată ce se spune în

Chemarea preparației Coroești 
adresată preparațiilor 

Petrila și Lupeni
In dorința lierbinte de a aduce o contribuție tot mai mare 

la desăvirșirea construcției socialiste în tara noastră și sti
mulați de atmoslera de entuziasm unanim în care întregul 
popor intimpină cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei 
și cel de-al X-lea Congres al partidului, colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni din unitatea noastră adresează o 
însuflețită chemare 
preparațiile Petrila 
obiective :

la întrecere colectivelor similare de la 
și Lnpeni pentru realizarea următoarelor

• DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI GLOBALE CI 100 000 LEI;

• DEPĂȘIREA 
COCS CU 500 TONE;

PLANI LI I DE CĂRBUNE PENTRU SEMI-

(Continuare in pag. a 3-a)

• La Casa de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani, expoziția de foto
grafii artistice „Munici
piul minerilor în anii 
înnoirilor" — deschidă in 
hol — atrage din zi în 
A un. Ba*măr  tot mai: ma
re de vizii sfori.

• Sălile de documen
tare de la cluburile sin
dicatelor și căminele cul
turale, aceste importante 
centre de informare ac
cesibile tuturor cetățeni
lor, au fost dotate cu li
nele materiale de pro
pagandă căutate de oa
menii muncii : Legea e- 
lectorală nr. 28/1966, De-

< In liceele din Valea 
Jiului șl la Institutul de 
mine din Petroșani, tine
rilor care la 2 martie 
vor introduce pentru pri
ma dală în urnă buleti
nul lor de vot, li s-a 
vorbit despre importan
ta alegerilor de deputați 
pentru Mărea’ Adunare 
Națională și consiliile 
populare, s-au organizat 
simpozioane cu participa
rea unor activiști 
partid și de stat.

• Brigăzi științifice ale 
Comitetului 
pentru cultură 
s-au deplasat

municipal 
și artă 

în mal 
multe localități, pe șan
tiere de construcții șl la 
exploatări forestiere, dind 
răspunsuri la întrebările 
puse de cetățeni.
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RAPORTUL 
acad. Ștefan Bălan, 

ministrul învătămîntului

Plecarea în Italia 
a delegației P.C.R.
care va participa 

la lucrările
Congresului 

al XlI-lea al P. C
Italian

de tovarășul 
Niculescu-Mizil, 
al Comitetului 

Prezidiului 
al 

va

Miercuri seara a plecat 
in Italia delegația Parti
dului Comunist Român 
condusă 
Paul 
membru
Executiv, al 
Permanent, secretar 
C.C. al P.C.R. care 
participa la lucrările ce
lui de-al XH-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Italian.

Din delegație mai fac 
parte tovarășii Dumitru 
Petrescu, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., An
drei Ștefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

La plecare delegația a 
fost salutată de tovarășii 
Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comite
tului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghlzela 
Vass, Vasile Potop, Ilie 
Rădulescu și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de 
partid.

Mi-a spus, cindva, un 
om de-al minei, mai iu 
virslă, că fără de pu/ari
— oiicil le-ai pune de-a
curmezișul și orice ai 
face — nu se poale' 
mineri... „Aceștia sini 
chemați să pătrundă de 
la lumina zilei, prin pu
furile adinei săpate in 
roca dură, către orizon
turile bogate in „pietre 
care ard". Tenace, per
severent i, tronson după 
tronson, ei " '
preludiul temerarei 
emoționantei Inlilniri 
omului cu cărbunele, 
ceeași de -sule de 
mereu alta...

Dacă raportăm 
kilometri <le pul 
siv — al it însumează lu
crările de acest gen e- 
xeculale pină- in prezent
— la 20 ani buni (nu-

realizează 
Și 
a

ani

3 
exclu-
cei

(Agerpres)

In prezidiul Conferinței au 
luat loc tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului 
Centra) al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stal, Leon- 
te Răutu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar dl 
Comitetului Contrai al Parti
dului Comunist Roman, Emil 
Drăgănescu, membru 
picant al Comitetului
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățăminlului, a- 
cad. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, acad. Miron Nl'o- 
Iescu, președintele A;-'.'!«■- 
miei, Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru pro
blemele tinerelului, tor. Teo- 
rcanu, șeful Secției invă- 
țăminl a C.C. ai P.C.R., Mir
cea Angelescu, pieședjntele 
Uniunii asociațiilor studen
ților, acad. Petre Conslanli- 
nescu-Iași, președintele Uniu
nii Societăților științifice ale 
cadrelor didactice. Constan
tin Drăgulescu, președintele 
Uniunii sindicalelor din insti
tuțiile de învățămînt și cul- 

șl 
în-

tură, piecum și adjuncți 
consilieri ai ministrului 
vățămîntului. rectori și de
cani ai instituțiilor de învă- 
țămint superior. profesori 
universitari, directori și pro
fesori de licee și ai grupu
rilor școlare profesionale.

Conferința naționala' a ca
drelor didactice a fost des
chisă de acad. Stefan Bălan.

In continuare a fost adop
tată următoarea ordine de zi; 
Dezbaterea sarcinilor ce re
vin cadrelor didactice pen
tru aplicarea prevederilor 
Directivelor Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român privind dezvoltarea 
invăfămintului și a Legii in- 
vătâminlului; Dezbaterea 
Proiectului Statutului perso
nalului didactic; Adoptarea 
Chemării Conferinței națio
nale către toate cadrele di
dactice.

Au fost alese apoi orga
nele de lucru ale conferin
ței.

Conferința națională a ca
drelor didactice a ascultat 
apoi Raportul ministrului în
vățământului cu privire la 
primele două puncte ale or- 
dinei de zi.

In continuarea lucrărilor 
au urmat discuții, la care au 
luat parte 
și invitați

Lucrările

numeroși delegați 
la Conferință. ’

Conferinței con.- 
(Agerpres)

CONTRASTE SEMNIFICATIVE
Pentru cititorul obișnuit al 

presei, luna ianuarie a anu
lui 1969 — dar oare numai 
această lună ? — a venit să 
demonstreze, încă o dală 
contrastele fundamentale 
care există între orînduirea 
socialistă și cea capitalistă 
înlr-un domeniu atlt de im
portant cum este atitudinea 
față de om, față de grijile 
și nevoile sale cotidiene.

Ziarele, această oglindă 
zilnică a faptelor, au ilustrat 
în mod elocvent o serie de 
acțiuni întreprinse în țara 
noastră — din inițiativa con
ducerii partidului și statului 
— pentru a se asigura îmbu
nătățirea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor mun
cii și, pe de altă parte, au 
informat despre acțiunile 
muncitorilor din țările capi
taliste, care se străduiesc 
să smulgă prin luptă o îmbu
nătățire a condițiilor de 
muncă și de salarizare.

Să lăsăm faptele să vor
bească.

...Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
tiaslnd liniile directoare ale 
dezvoltării economice și so- 
cial-cullurale a țării noastre 
în anii actualului cincinal a 
stabilit, printre numeroase 
alte acțiuni concrete, ca pe

măsura creșterii potențialului 
economic al țării să se îm
bunătățească continuu condi
țiile de viață și salarizai e 
ale oamenilor muncii. încă 
din anul 1967 au fost majo
rate salariile mici din toate 
ramurile economiei Naționa
le, în numeroase sectoare 
economice a început experi
mentarea noului 
salarizare, iar 
statului pentru 
cial-culturale au 
la 22 miliarde lei în 1965, la 
31 miliarde în 1968 (pentru 
1969 sînt prevăzute 33 mi
liarde). Plenara din decem
brie 1968 a C.C. al P.C.R. a 
precizat că în cursul anului 
1969 se va realiza de fapt 
generalizarea îmbunătățirii 
salarizării, fiind cuprinși în 
acțiunea de majorare toți 
oamenii muncii din econo-^ 
mie.

Această acțiune a și înce
put de Ia 1 ianuarie 1969. 
După cum se știe, printr-o 
hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, începînd de la 
ceasta dată au fost majo
rate, în medie cu 19,1 la 
sută, salariile cadrelor didac
tice și ale tuturor lucrători
lor din întregul sistem de 
învățămînt din țara noastră. 
In ultima decadă a lunii ia-

sistem de 
cheltuielile 
acțiuni so- 
crescut de

a-

SUDURA
• Drum spre „pietrele 
recordurilor • Insuțiri 

lui Bartha Dionisle

care ard...“ * „Secreții 1“ 
care fac cinste ortacilor

mai ce i-a împlinit la 
16 ianuarie) de minerit 
In Valea Jiului ai comu
nistului barlha Dionisic, 
se constată ușor că 
fiecărei zile îi revine o 
jumătate de metru I 
Destoiniciei șl dăruirii 
de sine de care au dat 
dovadă și conducătorul 
rje brigadă și ortacii săi, 
II se păi aduce măr Iu-

rii palpabile, grăitoare 
pe care nimeni nu le 
poale clinti. lală-le : 
sini performantele re
cord stabilite la săpa
rea și belonarea puțuri
lor principale de la mi
nele Dilja și Aninoasa- 
Sud și anume de peste 
60, respectiv 70 metri 
lunar, cu care a ajuns 
să se mlndrească toată

tara. In excursia de am
ploare care i-a străbătut 
acesteia drumurile și o- 
rașele pe care întreaga 
brigada a făcut-o, 
vedem o recompensă — 
in parte — a strădanii
lor convergente ale 
„flăcăilor inimoși", cum 
li numesc lofi care cau
tă și ajung să-i cunoas
că. Deși, dacă-i inlre-

nuarie, alte două hotăriri 
ale Consiliului de Miniștri 
au venit să anunțe că înce
pînd de la 1 februarie 1969 
se generalizează experimen-^ 
tarea noului sistem de sala
rizare șl se majorează sala
riile în industria alimentară 
(în medie cu 10,6 la sută; și 
în industria ușoară (în me
die cu 11,5 la sută). Din 
calculele făcute, fără a se 
ține seama și de majorarea 
salariilor mici efectuată in 
1967, rezultă că cei aproxi
mativ 500 000 salariați din 
industria ușoară și alimen
tară vor primi începînd din 
anul acesta un spor 
larii în valoare 
740 000 000 lei.

Ne-am obișnuit 
asemenea acțiuni 
lucru firesc, făc 
din viața noastră socialistă, 
deoarece avem înrădăcinată 
convingerea că eforturile de
puse de întregul popor pen
tru dezvoltarea continuă a 
economiei și creșterea an 
do an a venitului national, 
constituie baza trainică a ri
dicării nivelului de trai ma
terial și cultural al poporu-

de
de sa-

peste

Ion GĂLĂTEANU

(Continuare in pag. a -l-a).

băni înadins care li se 
pare cea mai irumoasă 
răsplată, ne răspund fă
ră nici o ezitare: mul
țumirea celorlalți mi
neri, chipurile 
chise intr-un 
cald cind l-au 
șal...

celorlalti
lor des- 

zimbet 
imbrdji-

★
Disculiile purtate In

tr-o recentă dimineață 
geroasă lingă viitorul 
pul auxiliar Livezeni, a 
cărui porțiune de supra
față abia începuse să se 
contureze, ne-au con
vins că rezultatele ie
șite din comun (după

Traian M0LLER

(Conlinuare in pag. a 3-a)
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RAPORTUL
acad. Ștefan Bălan, ministrul tnvătămtntului

Conder iuta națională a cadrelor di- 
daciice — pe care o deschidem as- 
tazi — prin semnificația și omploa- 

ci, prin problemele pe care iși 
prop ine sfi Ic dezbată se înscrie in 
■ fadul cacniiwntelOT de seama ale 
înt AIAmintului romanesc. In acest 
moment solemn — cînd începem lu- 
cranle noastre — încredințat fiind că 
exprim q iod uri le și sentimentele ce- 
kn present! și ale întregului corp di
dactic iuqfiduiți-mi să prezint otna- 
oiul respectuos si profunda noastră 
țvotitudrne Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și guver
nului Republicii Socialiste Romania 
pentru grija deosebită și permanen
ta pe caro o poartă școlii românești, 
pentru prețuirea pe care o acordă 
corpului didactic, pentru îndemnurile 
mobilizatoare și valoroasele îndru- 
mări ce ne sirU adresate în toate 
împrejurările. Scoria a constituit și 
constituie o preocupare de zi cu zi 
a conducerii partidului, care a ela
borat orientarea în problemele fun
damentale ale învățămîntului șl a 
conceput soluțiile cele mai impor
tante pentru dezvoltarea și pcrfec- 
țloraree lui. materializată în docu
mente programatice de însemnătate 
cap tată pentru învățămintul nostru 
— Directivele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Legea 
JnvălSmînlului privind dezvoltarea 
școlii de toate gradele — călăuză a 
muncii noastre de fiecare zi. Acesto
ra li se adaugă acum proiectul de 
Statul al personalului didactic, pe 
oaie vi-1 prezentăm spre examinare. 
Vă rog să-mi permiteți ca în numele 
Ministerului Invățfimîntului și al dum
neavoastră, să adresez educatoarelor, 
Învățătorilor, profesorilor, personalu
lui universitar. tuturor celor ce ac- 
Mveavfi în invâiămînt, ua salul cor
dial șl un mesaj de aleasă prețuire 
pentru munca neobosită consacrată 
formării tinerelor generații, dezvol
tării învățămîntului. științei și cul
turii in patria noastră.

Conferința noastră iși desfășoară 
lucrările în climatul de puternic en
tuziasm, in care întregul popor, slrîns 
unit în jurul partidului, ai Comite
tului său Central, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. înfăptuiește 
grandiosul program de activitate 
creatoare stabilit de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională a 
partidului, pregătindu-se să întimpi- 
ne cu realizări importante Congre
sul al X-lea al Partidului Comunist 
Român și împlinirea unui sfert de 
veac de la eliberarea țării. Ea își 
pi opune să dezbată și să găsească 
noi căi și mijloace prin care învă
țătorii și profesorii să poată contri
bui mai mult și mei bine la aplica
rea in viată a programului complex 
pilind dezvoltarea și perfecționarea 
întregului învățămînt și, în același 
timp, să ia in discuție Statutul perso
nalului didactic.

In continuare, raportul s-a referit 
pe larg la atenția deosebită ce se a- 
cordâ învățămîntului în țara noas
tră — in condițiile puternicei dezvol
tări a economiei și culturii, a pro
gresului știința și tehnicii — dato
rită importantului rol social pe care 
acesta-1 îndeplinește. Partidul Comu
nist Român și guvernul țării — a 
spus vorbitorul — au stabilit obiec
tive precise pentru dezvoltarea școlii 
romanești fundamentarea învățămin- 
■fukii pe concepția științifică materia- 
iist-dialeciică despre natură și socie
tate. orientarea educației spre ma- 
ri'.f țeluri ale construcției socialiste, 
ft-igurerea unui conținut bazat pe 
marile, cuceriri ale științei și tehni
cii. accesul la învățătură și cultură 
tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate sau vreo altă 
discriminare; crearea condițiilor ma
teriale necesare; formarea unui corp 
didactic competent și devotat pro
fesiunii sale — constituie caracte- 
ris‘j.d sie acestei politici.

O expresie a sprijinului acordat 
școlii de către partidul și statul nos
tru o reprezintă creșterea, an de an, 
a fondurilor alocate învățămîntului.

i ii școala generală obligatorie sint 
cuprinși acum toți copiii de virată 
școlară, a crescut mult numărul e- 
lc-.:or care învață în licee și școli 
profesionale, s-a dezvoltat și diversi
fic at invătăminlul superior, a sporit 
considerabil numărul cadrelor didac- 
t.< <• ajungind in prezent la aproxi
mativ 200 000. Concomitent s-au în- 
ireprfaș acțiuni de îmbunătățire a 
conținutului instructiv-educativ al in- 
veiăminlului, care au contribuit ia ri
dicarea nivelului de cultură și de 
pregătire profesională a tineretului. 
Pentru copiii și tineretul aparținînd 
naționalităților conlocuitoare sint or
ganizate școli și facultăți în care 
prrxlarea se (ace în limba maternă. 
I-weoimindu-și importantul său rol 
eo ia;. învățămintul a dat țării, nu- 
ma: in ultimii 10 ani, peste 700 000 
de muncitori calificați și cadre cu 
studii medii de specialitate și aproa
pe 100 000 de specialiști cu o cali
fi- . - superioară.

-\înd unele din aspectele prin- 
ciuale ale modului în oare s-a În
ceput apiicarea importantelor direc
tive ale conducerii de partid și de 
stat cj privire la dezvoltarea școlii 
de toate gradele, vorbitorul a făcut 
opoi o amplă analiză a căilor și 
modalităților capabile sfi asigure per
fecționarea structurii învățămîntului 
ți a conținutului său, a activității 
educative în rîndal elevilor și stu
denților, a cercetării științifice și a 
sistemului de perfecționare a cadre
lor didactice.

In legătură cu sti iclura și organi- 
xarea învățămîntului, sarcinile puse 
de Directivele conduceri', partidului 
au in vedere lărgirea accesului ln- 
t-r-ptl populații la un învățămînt mai 

înalt, diversificarea Iha ățămlnlutai. 
corelarea mnă sliinsfi dintre școlile 
de diferite grade, organizarea mo
dernă și mai economicei n sistemului 
școlar. In învăț&minlul de cultură 
generală, problema de bază este pre
lungirea duratei școlii generole și 
obligatorii de la 8 la 10 ani. Gene
ralizarea școlii de 10 ani va li în
făptuită pînă în «nul 1973. Școala 
de 10 ani va trebui să asigure elevi
lor însușirea unui sistem închegat 
de cunoștințe, o proporție mai bună 
între principalele grupe de obiecte, 
acordindu-se atenție deosebită pregă
tirii științifice a elevilor; in clasele 
a IX-a și a X-a elevii vor studia n- 
ccle obiecte de învățăminl care au o 
pondere deosebită în formarea cul
turii generale și care le vor înlesni 
pregătirea necesară în vederea ca
lificării prin școli profesionale sau 
direct în producție.

In acest context raportul a scos 
în evidență atenția deosebită ce tre
buie acordată asigurării necesarului 
de personal didactic calificat.

Din problematica deosebit de com
plexă a acestui sector de învățăminl, 
raportul a analizat și condițiile în 
care are loc școlarizarea copiilor de 
la vîrsta de 6 ani, necesitatea unei 
restructurări a liceului, care va a- 
vea mai multe secții, o distribuție 
mai rațională a disciplinelor. îmbună
tățirea acțiunii de orientare profesio
nală prin școală. In îndeplinirea a- 
cestor directive, o contribuție hotă- 
ritoare sînț chemate să aibă consiliile 
populare și inspectoratele școlare ju
dețene.

In legătură cu dezvoltarea invățfi- 
mîntului profesional și tehnic — a 
spus mai departe vorbitorul — s-au 
elaborat noi nomenclatoare de mese
rii și specialități, urmărindu-se într-o 
măsură mai mare corelarea acestui 
învățămînt cu necesitățile economiei 
naționale, a fost extinsă forma de 
pregătire a muncitorilor prin uceni
cie la locul de producție și pregă
tirea tehnicienilor prin liceele de 
specialitate. Nu putem insă trece cu 
vederea unele neajunsuri care s-au 
manifestat în aceste probleme în în- 
vățămîntul liceal de specialitate, pro
fesional și tehnic. In primul rînd da
torită lipsei unor studii de perspec
tivă asupra necesarului de cadre, 
școlarizarea nu a ținut suficient sea
ma de nevoile producției. Numărul 
copiilor și tinerilor cuprinși in șco
lile profesionale și învățămintul teh
nic este încă prea mic in raport cu 
nevoile de personal calificat 
tehnic. Unele ministere nu au 
da-t suficientă atenție acestei 
probleme. Nici Ministerul In- 
vățămîntului nu și-a îndeplinit în 
măsură satisfăcătoare rolul său de 
coordonator. Este necesar ca toate 
organizațiile centrale care au in 
subordine școli profesionale și teh
nice să aducă o contribuție sporită 
în ceea ce privește planul de școla
rizare. rețeaua de școli, organizarea 
procesului de învățămînt atît teore
tic cit și practic.

In învățămintul superior, in vede
rea asigurării pregătirii corespunză
toare a viitorilor specialiști este ne
cesară perfecționarea structurii șl 
profilului facultăților, incit ele să co
respundă necesităților practicii, ale 
dezvoltării economiei și culturii 
noastre. S-au luat unele măsuri în 
această direcție, dar acțiunea nu s-a 
desfășurat Ia dimensiunile așteptate, 
s-a ezitat atît în ceea ce privește 
îmbunătățirea profilului, comasările de 
secții, cit și duratele de școlarizare. Se 
cere o mai hotărîtă orientare a pla
nurilor și programelor spre proble
mele de actualitate, legarea cunoștin
țelor de cerințele economiei, știin
ței șî culturii socialiste, eliminîndu- 
se din conținutul studiului elemen
tele lipsite de semnificație, depășite 
sau care solicită doar memoria, in 
mod mecanic. Ministerul Invățămîntu- 
lui, senatele și consiliile profeso
rale universitare vor trebui să La 
măsuri mai hotărîte pentru o se 
finaliza la timp sarcinile primite.

Vorbitorul s-a referit apoi la preo
cupările și măsurile pentru îmbună
tățirea conținutului invățămintului, a 
activității de elaborare a planurilor 
și programele,, a manualelor și 
cursurilor, .n conformitate cu Direc
tivele partidului, conținutul invăță- 
mintului urmează a fi modernizat în- 
tr-un ritm susținut și structurat fa 
așa fel incit să asigure predomina
rea funcției formative a școlii, pre
gătirea științifică a elevilor și stu
denților in lumina celor mai noi rea
lizări ale științei, cullivindu-le ap
titudinile creatoare, capacitatea de 
continuă perfecționare intelectuală, 
îmbunătățirea conținutului întregului 
învățămînt va trebui să realizeze, 
totodată, o pregătire corespunzătoare 
umanistă și filozofică a tineretului de 
pe toate tTeptele școlii, să-l înarme
ze cu concepția materiallst-diak-cti- 
că despre natură șl societate, cu 
principiile politicii Interne șl externe 
ale partidului și stalului nostru. Este 
necesar și se studiază îmbunătățirea 
predării în liceu a disciplinelor filo
zofice, inclusiv a elementelor de isto
rie a filozofiei, precum șl accesibl- 
lizarea predării economiei politice șl 
socialismului științific. Totodată, por
nind de la analiza neajunsurilor exis
tente, de la cerințele practicii so
ciale, de la nevoile șl specificul fa
cultăților, s-a introdus un sl9tem îm
bunătățit de predare a științelor so
ciale fn învățămintul superior. Măsu
rile adoptate urmăresc promovarea 
spiritului creator, eliminarea prezen
tărilor simpliste, asigurarea unor 
condiții cit mai prielnice pentru for
marea politică și Ideologică a stu
denților, pentru dezvoltarea gfndirii

lor teoretice; ele in vedere slu* * 
d crea unitară a > - >r dc mnr-

Dimineață de basme în sala bi
bliotecii Casei de Cultură a Sindi
catelor din Petroșani.

• M.L, strada Straja nr. 
®5/5 Lupeni. întrunit scrisoa
rea dv. a fost semnată indes
cifrabil, parcelarea faptelor re- 
lata-te a rămas fără rezultat. 
Rjiqftm sfi ne scrieți din nou, 
semnîndu-vfi însă citeț numele.
• BORZ FLORTAN, Lonea.

Direcția administrativă a 
C.C.V.J. ne comunică că, în 
urma măsurilor luate, proble
ma dv. privind compclința de 
cărbune o fost rezolvată.

xism-lcninlsm, înlr-o loji.câ și o în
lănțuite firvastă și. totodată, diver
sificarea predării și îmbogățirea uon- 
ținnt.i’. ii acestor discipline. In acțiu- 
n>-a de ridicare a Hicienței educative 
a disciplinelor sociale, un rol princi
pal revine cadrelor și catedrelor ca
re asigură predarea acestor discipli
ne. Eslc necesar ca studiul materia
lismului dialectic și istoric sfl se Iacă 
în spirit combativ față de ideologiile 
înapoiate, reacționare. Predarea mnr- 
xism-leninîsmuhii să se înfăptuiască 
la un nivel înalt. în mod convingă
tor. pe baza unei stTÎnse argumen
tări. folosind o largă documentare 
faptică, eliminînd tratarea schemati
că. Trebuie însă să avem perma
nent in vedere că îmbunătățirea con
ținutului ideologic al învălăinintului 
este și trebuie să fio o problemă a 
Întregului corp didactic, a tuturor 
conducerilor de școli și institute.

Perfecționarea tnvățâminlului este 
slrîns legată de dezvoltarea cercetării 
științifice desfășurate de personalul 
didactic. Prezent in cercelarea fun
damentală, cil și în cea aplicativă, 
învățămintul superior participă la 
realizarea unor teme importante din 
planul ae stat și din planurile de
partamentale In spiritul Directivelor 
va trebui să se acorde toată atenția 
legării lot mai slrînse a tematicii 
științifice de problemele pe care le 
pune dezvoltarea economiei și cultu
rii noastre socialiste, punerii în va
loare x resurselor de materii prime, 
a aplicării tehnologiilor de fabricație 
avansate.

Scoțînd în evidență menirea și 
contribuția cercetării științifice, a ce
lei pedagogice în perfecționarea în- 
vățămintului, a rolului deosebii de 
important pe care îl are întregul 
corp prolesorai pentru modernizarea 
tehnicilor didactice, raportul s-a refe
rit pe larg la exigențele educative 
pe oare, societatea noastră socialistă 
le pune în fața procesului insinrc- 
tiv-educativ și la modalitățile con
crete de realizare a lor. Educatoarele, 
învățătorii și profesorii — a spus 
vorbitorul — au marea răspundere 
de a făuri din copiii, elevii șl studen
ții noștri generațiile prin a rfiror 
vigoare fizică și spirituală se va 
înălța societatea comunistă. Conlu- 
crind strîns cu Uniunea Tineretului 
Comunist, cu Organizația Pionierilor, 
ou Uniunea Asociațiilor Studenților, 
cu Consiliul Național peutru Educa
ție Fizică și Sport și asociațiile spor
tive, sub semnul acelorași țeluri edu
cative, avem datoria, ca slujitori 
devotați ai școlii, să creștem șl să 
educăm un tineret capabil să ne de
pășească prin noi cuceriri ale cul
turii, ale științei și tehnicii, prin 
noi valorificări ale acestora în îm
plinirea mărețelor Idealuri ale socia
lismului și păcii, un tineret gata să 
învingă greutățile, gata să depună 
întreaga sa pricepere și putere de 
muncă pentru înflorirea patriei, pen
tru libertate, pentru socialism. Școala 
noastră are importanta menire de a 
sădi și dezvolta în inimile tineretului 
școlar și universitar puternice senti
mente de dragoste față de patria so
cialistă, față de popor, față de con
ducătorul său înțelept — Partidul 
Comunist Român. Fiecărui învățător 
•i profesor îi revine răspunderea atît 
în ce privește transmiterea cunoștin
țelor, olt și în ceea ce privește edu
carea moral-cetățenească a elevilor, 
combaterea vederilor înapoiate, a 
misticismului. In îndrumarea nemijlo
cită a studenților, cadrele didactice 
universitare sint chemate să aibă în 
vedere nu numai formele de îndru
mare profesională, dar șl de educa
ție moral-cetățenească a tînărului, a- 
siguTÎndu-f un permanent sprijin șl 
îndrumare în toate problemele sale, 
în participarea vie la acțiunile pri
vind formarea sa profesională, știin
țifică, politică. Este o înaltă datorie 
a tuturor cadrelor didactice de a 
sprijini pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei.

In partea a doua a raportului său, 
ministrul învățămîntului a făcut o 
amplă prezentare a Statutului perso
nalului didactic ce urmează a fi 
dezbătut în lucrările Conferinței. 
Document de o însemnătate deose
bită pontru școala românească de 
toate gradele, el a fost elaborat cu 
participarea activă șl creatoare a în
vățătorilor și profesorilor de pe în
treg cuprinsul țării, amplu dezbătut 
de corpul profesoral din școli și u- 
niversități, Statutul. definește locul 
și rolul personalului didactic în so
cietatea noastră socialistă, stabilește 
funcțiile și atribuțiile personalului 
didactic de predare, ajutător, de con
ducere, de îndrumare și control, din 
toate unitățile de învățămînt, pre
cizează drepturile șl îndatoririle ca
drelor didaotice, sistemul de pregă
tire, de promovare și de perfecțio
nare a acestora. De asemenea, Sta
tutul incorporează în prevederile 
sale toate aspectele fundamentale ale 
activității cadrelor didactice, de la in
trarea fa favățămint pînă la înche
ierea funcției didactice. Considerăm 
cl, prin discuțiile ce ie vor purta 
fa Conferința noastră, proiectul de 
Statut va mai fi încă Îmbunătățit.

Jn ansamblul măsurilor luate de 
partidul și statul nostru, pentru con
tinue îmbunătățire a situației sociale 
șl profesionale a cadrelor didactice, 
un loc Important îl are grija pentru 
ridicarea nivelului de trei el perso
nalului didactic. Pe baza Hotărlrii 
plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Roman din 5—6 oc
tombrie 1967, s-a pus in aplicare, cu 
începere de la 1 ianuarie 1969, noul 
sistem de salarizare și majorarea sa- 

--î taafe unitățile de favă- 

ț/.mint Salarizarea personalului di- 
d.iclic se !«<<*  diferențiat in raport 
t.i pregătirea profesională, stagiul în 
invulfimint, calitatea activității In- 
Mructiv-cdueetive și -'Iii n ți fi ce, cu 
g;aiul didactic obținut, s'IImul indu
se tendlnia de continua pi rlecționare. 
Aceastfi majorare substanțială a sa
lariilor ne obligă. Va trebui ca toți 
lucrătorii din învățăm int să se 
străduiască pentru obținerea unor 
n /uitate mal bune in activitatea 
lor, să-și organizeze mai bine miin- 
«a, să dedice mai mult din timpul și 
experiența lor elevilor șl studenți
lor, contribuind mai eficient la renii*  
zarea sarcinilor ce Ic revin.

Suflul înnoitor general de hotâ- 
ririlc Congresului al IX-lea nl parti
dului — a arătat ministrul favăță- 
mîntului -- străbate toate domeniile 
de activitate asigur in d continua dez
voltare a economiei și culturii, per
fecționarea organizării și conducerii 
vieții sociale, înlăturarea a tot ceea 
ce frtneay.fi mersul înainte al socie
tății. Partidul Comunist Român și-a 
dovedit Marea sfa capacitate de a con
duce poporul pe calea profundelor 
prefaceri înnoitoare. Partidul și-a 
cucerit prin fapte rolul unanim re
cunoscut de forță politică conducă
toare a întregii vieți sociale, de pur
tător al celor mai scumpe năzuințe 
și interese ale maselor, de făuritor 
al vieții socialiste pe pămintul Ro
mâniei. Politica partidului se bazea
ză pe studierea atentă a realității; țe
lul ei este întărirea continuă a o- 
rînduirii socialiste, cucerirea cea mai 
de preț a poporului, ridicarea bună
stării maselor, grija multilaterală fa
ță de om — suprema valoare a so
cietății socialiste.

Intemeindu se. pe principiile fun
damentale , ale marxism-lcni’iusmului, 
pe studierea temeinică a realităților 
economice românești, partidul a a- 
șezat în centrul programului său de 
dezvoltare un ritm rapid al economiei, 
înfăptuirea industrializării socialiste, 
transformarea socialistă a agricultu
rii. Ceea ce a devenit specific pen
tru dezvoltarea României în anii 
construcției socialiste, este dinamis
mul, unanim recunoscut astăzi, al 
acestei dezvoltări,- caracterul ei stabil, 
modul echilibrat în care se reali
zează. Ritmurile medii anuale pe ca
re le-a înregistrat producția globală 
industrială de 12,3 Ia sută în anii 
1966—1968 sint unele dintre cele mai 
înalte din lume, economia României 
apropiindu-se treptat din punct de 
v <?4ere al structurii sale de tarile 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic. Realizările de cea mai mare 
însemnătate pentru viața poporului 
nostru obținute în anii construcției 
socialismului, perspectivele largi des
chise ale sporirii continue a poten
țialului economiei românești, ale a- 
firmării tot mai puternice a țării 
noastre în concertul mondial al na
țiunilor, ale ridicării vieții materiale 
și spirituale a poporului nostru pe 
trepte lot mai înalte ale civilizației 
șl bunăstării atestă deplina justețe 
a politicii științifice pe care Parti
dul Comunist Român a promovat-o 
cu consecvență Jn toate domeniile 
vieții sociale. -

In prezent, întregul nostru popor 
se pregătește să întîmpine alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare 
Națională și' pentru consiliile popu
lare. Conștient că activitatea școlii 
reprezintă o parte integrantă a po
liticii partidului de des&vîrșire a con
strucției socialiste: că înflorirea talen
telor și realizarea aspirațiilor de pro
gres sint indisolubil legate de înfăp
tuirea Directivelor G.G. el P.C.R. pri
vind dezvoltarea învățămîntului, cot- 
pul didactic își exprimă totala sa 
adeziune la politica partidului și la 
Manifestul Frontului Unității Socia
liste, angajîndu-se să muncească cu 
abnegație la realizarea obiectivelor 
stabilite de partid, pentru întărirea 
continuă a orindulrii socialiste, pen
tru desăvârșirea construcției socia
liste pe pămintul României.

Cu același entuziasm, întreg per
sonalul didactic din tora noastră Își 
exprimă acordul său la politica ex
ternă a Partidului Comunist Român. 
Respectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne ale altor țări, egalita
tea în drepturi și respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, colaborarea internațională 
în scopuri pașnice au fost adoptate 
de întregul popor ca principii ale 
politicii externe ale statului nostru. 
Ghidată de interesele supreme ale 
păcii, țara noastră promovează o 
politică activă de cooperare cu toate 
statele lumii, făTfi deosebire de o- 
rînduire socială. România face parte 
din sistemul țărilor socialiste șl pune 
în centrul politicii sale externe cola
borarea cu țările socialiste și strîn- 
gerea legăturilor cu aceste țări, în
trajutorarea tovărășească, întărirea 
necontenită a unității lor. Politica 
noastră externă corespunde interese
lor fundamentale ale țării noastre și 
poporului nostru, avînd un profund 
caracter patriotic; ea și-a demon
strai pe deplin justețea.

In încheiere, referindu-se la înda
toririle deosebit de importante ce re
vin cadrelor didactice în contextul 
general al preocupărilor întregului 
nostru popor pentru înflorirea econo
mici și culturală a patriei, vorbito
rul a spus: CTed că exprim glodu
rile tuturor paTlidpanțîlor la aceas
tă Conferință, ale întregului perso
nal didactic din patria noastră, asi
gurând conducerea partidului și sta
tului că educatoarele, învățătorii, pro
fesorii, întregul personal al școlii 
superioare iși vor consacra toată pu
terea de muncă înfăptuirii cu devo
tament a politicii marxist-leniniște 
a Partidului Comunist Român.

• Constructorii de autocamioane din 
Brașov au s<os recent d« pe banda 
iF montaj cel do-.il 160 000-lea au- 
loramion. Cifra, impresionantă prin 
ea in nși consilii' < o imagine vie 
si concludentă a potențialului indus
triei noastre sor ialisle. 160 000 doau- 
loi«ir. oane... Le uimăresc imaginar, 
purtinrl cu viteză, pe drumurile 
|. rii, materiale de construcții In- 
rf,. '-aminte <h;m:ce ori sc hele mc- 
lain <•. țesături s| allteo bunuri mci- 
Icr ap'. Le vad, de asemenea. In por- 
lul Constanla, su-pendafe în bra
țul macaralei, deasupra mării, pr«- 
qfitindu-sft pontru lungi călătorii în 
lume... Pentru o clipă încerc si ml 
le imaginez inșirale unele după al
tele de-a lungul unei magistrale ru
tiere, acoperind distanta Bucureștl- 
Hudapesla... Dar cifra do față vine 
să ilustreze însăși evoluția urine! 
Hm Brasov.

De la Astro — vechiul nume al

' 'iste,,.

Insllfulul de cercetări șl proiectări de autovehicule șl tractoare din 
orașul Brașov, Intrat recent tn funcțiune.

(Foto Agerpres P. DUMITRESCU)

1 & O O O o...
întreprinderii — la Steagul Roșu, 
distanța în timp e*te  numai de 15 
©ni. Nemăsurat este însă nivelul 
progresului tehnic, care separă uzi
na de astăzi de cea de ieri. Pășind 
în era socialismului, vechea uzină 
a suferit o veritabilă metamorfoză, 
nu numai în domeniul nomenclatu
rii producției, ci și în cel al dotă
rii și modernizării sale.Două dintre 
multiplele aspecte ale progresului 
tehnic ne par semnificative pentru 
evoluția uzinei de autocamioane din 
Brașov. Mai înlii este vorba de linia 
mașinilor automate, pentru ■ prelu
crarea blocului motor, în cadrul 
căreia fiecare mașină efectuează o 
multitudine de operații. Această re
alizare ultra modernă, concentrează, 
în patentele. sale, inteligenta și e- 
fortul a sule de muncitori Este vor
ba, apoi, de televiziunea indusiria- 
lă introdusă în procesul de produc
ție al autocamionului românesc, cea

TRIBUNA ȘCOLII
Dotarea 

școlare și 
practică

Planul de învățămînt al școlilor 
generale prevede, pe lingă instruirea 
teoretică de cultură generală, și o 
pregătire practică, care se realizea
ză in atelierele amenajate pe lingă 
fiecare școală.

în conformitate cu programa șco
lară, elevii din clasele V—VIII, au 
prevăzute cite două ore săptfimînal 
de lucrări practice de atelier, dife
rențiate pe clase, respectiv clasele 
V—VI — lucrări în lemn, clasele a 
Vil-a — lucrări în metal, iar clasele 
a VlII-a — construcții electro-teh- 
nice (electromagneți de uz didactic, 
sonerii electrice, ciocane de lipit e- 
lectilce etc.).

Pentru a afla felul în care sînt 
dotate atelierele școlare și cum se 
realizează Instruirea practică a ele
vilor, am întreprins un raid prin 
citeva școli geneaale din Valea Jiu
lui.

La liceul din Petrila există un 
atelier dotat cu sculele necesare. 
Maistrul lnslruotor, Teșcan loan, 
și-a făcut un plan calendaristic al 
orelor de atelier în care a prevă
zut, pe clase, lucrările pe care ur
mează sfi le execute elevii. Dar ma
teria primă, respectiv lemnul, me
talul șl mal ales sîrma pentru lu
crările electrice lipsesc cu desăvâr
șire. în această situație se recurge 
la improvizații șl mai ales la aju
torul comitetului de părinți pentru 
a procura materialele necesare.

La $coala generală nr. 6 Petro
șani, care a fost nu demult construi
tă, atelierele nu au fost încă dotate 
cu bancuri de lucru, cu menghine 
&au alte unelte,- s-a mers numai pe 
Improvizații. ,

Școala generală nr. 5 Petroșani

RĂSPUNDEM
• RUSU PETRU, Vulcan. 

Cazul relatat de dv. a fost 
cercetat de către Consiliul 
popular al municipiului Pe
troșani. In răspunsul acestuia 
se arată că fiica dv., Toporaș 
Mariana, beneficiază fa pre
zent de alocația de stat pen
tru ropii. Deci s-a rezolvat.
• CfcROI FRANCISC, lu- 

peni. Conducerea întreprinde- 

mai nouă expresie a tehnicii con
temporane. Prin intermediul celor 
12 camere de luat vederi ale sta
ției, Intrată in funcțiune zilele tre
cute, esle urmărit procesul de fabri
cație în principalele sectoare. Pe 
baza unui sistem informațional, atlt 
dispecerul de serviciu, cil șl ceilalți 
factori de conducere pot lua imediat 
măsuri pentru remedierea neajun
surilor ivite la un moment dat ca 
șl pentru aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă.

Efectele înzestrării tehnice, dc la 
un an la altul mal expresivă, șl ale 
organizați1 științifice a produc
ției sînt oglindite nemijlocit In 
creșterea producției. Așa - cum 
se subliniază și în Comuni
catul cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat pe anul 1968, construc
torii de mașini brașoveni au livrat 
anul trecut 25 407 autocamioane și 
autotractoare, producție superioară

atelierelor 
pregătirea 

a elevilor
are și ea două ateliere școlare, unul 
de tîmplărie șl altul de lăcătușerie. 
Așa cum arăta maistrul instructor 
Draiea Tudorel .dotarea atelierelor 
cu scule este bună, dar nu este fă
cută în raport cu noile cerințe ale 
producției, elevii sint obligați să 
lucreze tot ca acum 50 de ani, ne- 
avînd nici un fel de mașini-unelte 
și nici măcar un polizor sau un a- 
parat de sudură". Pentru lucrările de 
electrotehnică nu există aici nici 
un fel de materiale.

Nici una din conducerile școlilor 
generale nu a solicitat ajutorul șco
lilor profesionale pentru dotarea a- 
telierelor, instituții care prin spe
cificul lor și fără eforturi prea mari 
pot contribui la înzestrarea atelie
relor școlilor generale. Sînt doar in
teresate ca aici să se cultive la 
elevi cit mai multe deprinderi prac
tice. S-ar face în acest fel și o 
popularizare a școlilor profesionale. 
Elevii ar Îndrăgi o meserie sau alta, 
ajulîndu-1 în orientarea lor profe
sională.

De asemenea, la unele ore de ate
lier ar putea fi invitați maiștri și 
specialiști din producție, care sfi dea 
elevilor indicații asupra unor cu
noștințe de care vor avea nevoie în 
școala profesională.

în afara orelor de atelier, s-ar 
putea organiza vizite la unele între
prinderi, întîlniri cu specialiștii din 
producție ele., pentru ce. elevii șl 
în special cei din clasa a VIII-a să 
ounoasefi condițiile de muncă din 
întreprinderi, ajutîndu-i astfel’ să-și 
aleagă profesia căruia urmează să 
se dedice.

P. MUNTEANU

CITITORILOR
rtl de gospodărie locativfi nc 
confirmă faptul că sesizarea 
dv. este justă. Ca urmare, la 
imobilul din strada Pompierilor 
nr. 35 Lupeni se vor executa 
reparații capitale în acest an. 
Cu acest prilej se va înlocui 
acoperișul de eternii cu altul 
din țiglă, se vor reclădi coșu
rile și se va reface tencuiala 
eyterloară. 

relei din anul anterior. Circa «6 la 
sulă din sporul producției de autoca
mioane s-a realizat prin creșterea 
productivității muncii, iar etonomli- 
le realizate anul ir< < ut se ridică la 
mai mult de 7 milioane lei. Pe te
melia acestor succese, in anul 1969 
se prevede o producție de 30 500 
autocamioane. O largă acțiuno se 
desfășoară acum în uzină pentru 
modernizarea, în continuare, a actu
alelor tipuri de autocamioane șl 
pentru asimilarea unor noi tipuri 
de autocamioane, intre care cel de 
5 tone, cu cabină avansată, pt- care 
constructorii s-au angajat să-l rea
lizeze înainte de termenul prevăzut.

Judecind după modul exemplar 
în care metalurgiștii brașoveni și- 
au îndeplinit planul de producție, 
în luna ianuarie există toate teme
iurile să se creadă că ei iși vor re
aliza cu succes sarcinile și în acest an.

Traian CATINCESCU

CARNET
• Cercuri de desen 

în scopul dezvoltării receptivită
ții estetice a elevilor și pentru a 
oferi acestora cunoștințe utile for
mării unor deprinderi creatoare, Ia 
Școala generală nr. 1 Petroșani, prof. 
Fodor Kalman, artist plastic, a ini
țiat două cercuri de desen in nodu
rile elevilor claselor I—II și III—iV, 
Ședințele dc cerc ale celor 85 mem
bri au loc de două ori pe lună.

• Concursuri 
antrenante

Sub conducerea învățătoarei Dob 
na Popescu, elevii clasei a iV-a do 
la aceeași școală organizează perio
dic concursuri „Cine știe, câștigă" 
pe diverse teme (geografie, istorie, 
desen). Ultimele concursuri de acest 
gen („Munții Carpați" și „Apele 
curgătoare din România") s-au bu
curat de aprecieri, au adus elevilor 
satisfacțiile dorite.

• Educație sanitari
tn liceu

Conducerea Liceului teoretic Pe
troșani, în colaborare cu conducerea 
Policlinicii, a întocmit un plan al 
orelor de educație sanitară (în ca
drul orelor de diriginție) pe trimes
trul II. Expunerile competente alo 
cadrelor medicale dc specialitate 
vor contribui la ■. om baterea unor 
influențe dăunătoare manifestate 
asupra adolescenților, la formarea 
unor deprinderi de păstrare a regu
lilor sanitare.

frtneay.fi
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dintre partid șl popor
(Urmare din pag. I)

Constituție Republicii Socialiste Ro
mânia principiul muncii colective a 
lost înscris ca putere de lege. Prac
tico de îl cu zi a arătat In modul 
cel mai grăitor că principiul con
ducerii și muncii colective — prin
cipiu suprem în activitatea tuturor 
organelor — reprezintă pentru munca 
acestora mijlocul cel mai sigur de 
o cunoaște realitatea, a ține scama 
de cerințele riețil șl a găsi cele mai 
bune soluții în rezolvarea operativă 
și compeleală a problemelor.

De o deosebită importanță pentru 
țlringerea legăturilor cu masele este 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
•ctivftețti organelor de partid și de 
stat, precum șl a organizațiilor de 
masă șl obștești de examinare șl 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
cererilor si redaraațiilor oamenilor 
mnneii.

In acest sens, conducerea stalului 
nostru a stabilit norme speciale, 
precum șl răspunderea ce revine con
ducerilor organelor de stat. Între
prinderilor și instituțiilor în asigu
rarea respectării drepturilor 
teresetor

Pentru 
cit mai 
petițiilor 
nelor centrale șl locale de stat au 
ÎO't create oficii sau birouri care se 
o upă exclusiv de primirea, evidența 
și rmărirea rezolvării cererilor, pro
punerilor șl rectamațiilor oamenilor 
munciL De asemenea, prija pe care 
conducerea partidului o acordă re
zolvării scrisorilor șl sesizărilor oa
menilor muncii este reflectată și în 
faptul că această problemă a fost 
dezbătută, din nou. în plenara C.C. 
a! P.C.R. din aprilie 1968 unde s-a 
subliniat necesitatea ca organele de 
partid și de stat să acorde toată 
grija soluționări nroblemelor ridicate 
de oamenii muncii.

Un rol de mare însemnătate în în
tărirea șl consolidarea legăturilor cu 
masele li au organizațiile de masă 
și obștești. Partidul dă o înaltă pre
țuire aportului adus de organizațiile 
de masă și obștești ta edificarea Ro
mâniei socialiste și le acordă tot 
sprijinul moral si material pentru ca 
activitatea acestora să se întărească. 
Prin măsurile adoptate privind perfec
ționarea activității sociale, a orga
nelor de partid șl de stat, au fost 
create condițiile organizatorice care 
să asigure o mai intensă activitate 
b organizațiilor de masă și obștești 
1 conducerea treburilor de stat.

'n vederea aplicării în viață a a- 
co-tor indicații. Comitetul executiv 
fi Consiliului popular al municipiu- 
hn Petroșani s-a străduit să-și îm
bunătățească permanent stilul și me
todele de muncă, să rezolve cil mai 
prompt și competent cererile și re- 
ciamațiile oamenilor muncii, să a- 
tragă un număr cît mai mare de ce- 
î. •«’n; ]a rezolvarea unor probleme 
go<nodăreșt: ale municipiului la în- 
tr ’înerea și păstrarea fondului lo- 
c-.liv. A fost revăzut programul pri- 
m rii în audientă astfel ca zilnic, atit 
d mtaeața cit si după-amiaza, un mem
bru al comitetului executiv să Te-

unităților

In sesiunile consiliului

?i in- 
legbtime ale cetățenilor.
examinarea și rezolvarea 

operativă și competentă a 
cetățenilor în cadrul orga;

zolve problemele solicitate de cetă
țeni. Au lost luate măsuri și penlTU 
îmbunătățirea activității 
prestatoare șl comerciale, care sînt
principalele generatoare de cereri- 
reclamații și nemulțumiri, toate a- 
ceste probleme fiind analizate în 
mod sistematic, iar concluziile ce se 
desprind sînt prelucrate cu conduce
rile acestor unități în scopul preîn- 
timpinării altor reclamații de același 
fel. Tot în acest scop, preocuparea 
comitetului executiv a fost orientată 
spre îmbunătățirea legăturilor cu de
putății, comisiile permanente, asocia
țiile de locatari, comitetele de cetă
țeni etc. pentru ca împreună cu a- 
ceslea să rezolvăm problemele spe
cifice activității, stimulind Inițiativa 
maselor pentru a-și aduce din plin 
contribuția la rezolvarea treburilor 
de stat și obștești din municipiu. De 
asemenea, la ședințele de comitet e- 
xecutiv și
popular în care se analizează pro
blemele de interes general, pe lîn- 
gă deputațl, sînt invitați și repre
zentanți ai Instituțiilor și organiza
țiilor de masă sau obștești care pot 
contribui prin propunerile și suges
tiile lor la îmbunătățirea activității 
în sectoarele analizate. Activitatea 
consiliilor populare, a comitetelor e- 
xeoulive pe linia atragerii maselor 
la rezolvarea problemelor obștești se 
va îmbunătăți substanțial prin apli
carea prevederilor noii legi de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare, intrată în vigoare de la 1 
1-anu-arie 1968, la temelia căreia stă 
lărgirea democrației socialiste, apli
carea consecventă a principiului 
muncii și conducerii colective, a cen
tralismului democratic, prevederi me
nite să stimuleze inițiativa creatoare 
a maselor. Asemenea legi în a căror 
aplicare rolul și contribuția maselor 
și a opiniei publice crește sînt și 
cele cu privire la funcționarea comi- 

a 
contravențiilor, de conservare și a- 
păraje a pămînlului, cu privire la 
gosDodărirea r^n^nlui locativ și al
tele.

Datoria noastră, a organelor locale 
și de stat este cunoașterea și însu
șirea temeinică a tuturor legilor sta
tului, aplicarea lor corectă ceea ce 
va asigura întărirea legăturilor or
ganelor de partid și de stat cu ma
sele largi populare, lărgirea și con
solidarea democrației socialiste și rea
lizarea tuturor sarcinilor ce ne sînt 
încredințate de conducerea partidului 
și riatului nostru.

Consiliile populare vor îndeplini în 
viitor, așa cum se subliniază în Ma
nifestul Frontului Unității Socialiste, 
atribuții tot mai largi, a căror exer
citare necesită întărirea continuă a 
legăturii organelor locale ale puterii 
de slat cu masele de cetățeni. ..Cu 
consultarea șl sprijinul activ al ce
tățenilor, se spune în Manifest, ele 
vor asigura valorificaiea resurselor 
materiale și de muncă, dezvoltarea 
forțelor de producție și a economiei 
locale, buna gospodărire șl in’rumu- 
sețare a tuturor orașelor și satelor, 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al populației".

slllor de judecată, de aplicare

La 2 marile, toți ti
nerii care au împlinit 
vlrsta majoratului, își 
vor exercita unul din 
drepturile fundamentele 
înscrise In Constituție 
— acela de a alege 
depirtații în Marea A- 
dunare Națională și în 
organele locale 
mtaistratiei de

Antrcnali de 
rațiile U.T.C., 
din municipiul

ale ad- 
stat.
organi- 
tineril 
nostru

tivitele, despre modul 
în c®Tc pe desfășurau 
alegerile în trecut șl, 
mai ales, despre pro
fundul democratism al 
alegerilor din zilele 
noastre.

Amintim astfel înlîl- 
nirilc reușite ce au fost 
organizate de comitete
le U.T.C. ale E. M. A- 
ninbftsa, liceelor din U- 
ricanl. Lupeni și Vul
can, Școala uzinală a

șl în continuare c par
ticipare activă a tutu
ror tinerilor la tatîlni- 
rile cu candidațll de 
deputațl al Frontului 
Unității Socialisto în a- 
legerilc de la 2 martie. 
O atenție deosebită va 
trebui acordată pregăti
rii celor peste 5 100 ti
neri din municipiu care 
vor vota pentru prima 
dată. Cu ocazia talîlni- 
rilor ce se vor desfă-

• RECEPȚIONAREA Șl PREPARAREA ÎNTREGII PRO
DUCȚII REALIZATE PESTE PI AN DE MINFLE VULCAN. A- 
N1NOASA $1 PAROȘENI;

• ECONOMII IA PREȚUL DE COST 1N VALOARE DE 
100 000 LEI;

• IMBUNATAȚIRFA INDICELUI DE RECUPERARE PLA
NIFICAT CU 0,1 PUNCTE;

• REDUCEREA CENUȘII 
NELE PENTRU SEMICOCS CU

PLANIFICATE LA CĂRBU- 
0,2 PL’NCTE;

• REDUCEREA CENUȘII 
CĂRBUNILOR SPALAȚ1 CU 0,1 PUNCTE;

GLOBALE PLANIHCATF A

Organizațiile U.K.
In campania electorala
au răspuns cu mult en
tuziasm la acțiunile 
prilejuite de campania 
electorală. Un mare nu
măr de tineri au parti
cipat la adunările ce 
au avut loc pentru de
semnarea candidaților 
de deputați în circum
scripțiile electorale, sus
ținând cu căldură pro
punerile Frontului Uni
tății Socialiste. In fie
care localitate organi
zațiile U.T.C. an initial 
întîlniri cu muncitori 
vîrslnici, aotiviști și 
cadre de partid și de 
stat, care au vorbit ti
nerilor despre rezulta
tele remarcabile obți
nute în ultimii ani in 
toate domeniile de ac-

U.R.U.M.P., pxeparația 
Coroești șl altele, cu 
care prilej unui număr 
mare de tineri 11 s-a 
vorbit despre importan
ța și semnificația eve
nimentului de la 2 măr
ite.

De mult succes s-au 
bucurat și programele 
artistice prezentate de 
formațiile Grupului șco
lar minier din Petro
șani, ale Liceului din 
Vulcan șl Școlii profe
sionale comerciale, în 
cadrul etapei școlare a 
concursului cultural-ar
tistic organizat din Ini
țiativa Comitetului mu
nicipal U.T.C.

Organizațiile 
vor trebuî să

șura în flecare locali
tate cu aceștia, se va 
iniția o gamă diversă 
de acțiuni menite să-l 
ajute să înțeleagă pe 
deplin drepltwiie șl răs
punderile ce le revin 
ca cetățeni majori ai 
patriei, pentru a se 
prezenta la 2 martie. în 
fala urnelor, In pri
mele rînduri ale ale
gătorilor, dindu-și cu 
căldură șl încredere vo
tul celor mai de seamă 
cetățeni și gospodari 
— candidaților Frontu-

UnitățilIul Socialiste.

U.T.C.
asigure

Vasile 
locțiitor al 
comitetului 

U.T.C.

OROS 
secretarului 

municipal

• REDUCEREA CONSUMULUI PLANIFICAT DE BA- 
RITA CU 0,2 KG/TONA.

To|l parlicipanții care au luat cu- 
vlntul pe marginea cifrelor de plan 
pe anul In cuts, a planului de mă
suri tehnico-organizatorice și a che
mării de mai sus pentru Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor viitoare șl-au 
arătat hotărârea nestrămutată de a 
faoe absolut lot ce va depinde de 
colectivul unit, entuziast din care fac 
parte.

Tov. ing. Miclea Traian, șef sector 
preparare, a scos în evidență faptul 
că sarcinile și angajamentul luat pot 
șl trebuie să fie îndeplinite. Va tre
bui să se depună eforturi de îmbu
nătățire a întreținerii mecanice, de 
utilizare olt mai productivă a tim
pului de lucru și de realizare a unor 
consumuri specifice cît mai mici.

Propuneri prețioase privind Îmbu
nătățirea fluxului tehnologic au fost 
evidențiate de maistrul principal 
Ștefan Moroz și de alți vorbitori. 
După ce a spus că există toate con
dițiile pentru îndeplinirea angajamen
telor maistrul Ilie Boloje a relevat 
necesitatea punerii la punct a asisten
ței tehnice a reparațiilor, pentru ri
dicarea calității acestora. Mecanicul 
Gheorghe Gherasim, muncitorul NI-

colae Ninu și alți vorbitori au subli
niat necesitatea curmării risipei de 
materiale, întăririi disciplinei șl răs
punderii la fiecare loc de muncă. 
Din cuvînlul lor a reieșit că întrece
rea Intre echipe trebuie să fie supor
tul, adevăratul suflu al marii între
ceri în care se angajează colectivul 
preparației.

„Pentru colectivul preparației Co
roești — a spus în încheierea adu
nării tovarășul Tllus Pîlnișoară — e 
o mare cin9te de a fi lansat chema
rea la întrecere Intre colectivele pre- 
parațiiloT de cărbune ale Văii Jiului. 
Aceasta presupune că există dorința 
arzătoare de a se valorifica toate 
rezervele Interne de care dispune cea 
mai tînără preparație din bazin. Va 
trebui ca întreaga activitate de viilor 
să fie șl mai temeinic organizată, să 
se desfășoare o muncă disciplinată, 
perseverentă, să se dea dovadă la 
locul de muncă — de la muncitor 
pînă la inginer — de dirzenie, răb
dare, tenacitate. Fiecare să dea tot 
ceea ce are mai bun, mal prețios 
pentru cîșligarea acestui maraton al 
hărniciei, ou rezultate în producție 
dintre cele mai bune”.

Studiu
si spori

DE S F I N TU’ ILIE Recital

11.00 Limba germană — lecția 41 (re
luare).

11.30 Tv. pentru specialiști.
17.30 Telex Tv.
17.35 Consultații la fizică (clasa • 

XH-a). Tema : Natura ondula- 
lorle a luminii.

18,05 Limba rusă. Lecjia 40.
18.30 Studioul pionierilor.
19,00 Telejurnalul de seară,
10.20 2 marile 1969. Din carnetul pu

blicistului.
19.35 La zi. Echiparea șl amenajarea 

teritoriului,
20,00 Roman foileton : Forsyte Saga 

(XIV).
20,50 Balada pădurii — Ulm docu

mentar.
21,10 Seară de romanțe.
21.30 Studioul mic. Prescripția, de 

Ștefan Berciu. „Atentatul" (ulti
mul episod).

22.20 Campionatul european de pa
tinaj artistic.

23.30 Telejurnalul de noapte.

Radio
Vineri 7 februarie

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 Pro
gram muzical de dimineață; 6,05—
9.30 Muzică și actualități ț Știri 
• Buletin meteo-rulier £ Radiojur
nal • Agenda pionierului • 
Sport £ Sumarul presei ț La mi
crofon, melodia preferată ; 
teneu; 10,00 Corul Școlii 
nr. 4 din București; 10,10 
limba spaniolă. Ciclul II, 
18-a; 10,40 Muzică populară,- 11,04 
Album de madrigale; 11,20 Inter
mezzo cu muzica de estradă; 11,49 
Sfatul medicului. Bolile infecțioas» 
și influența lor asupra saicinii, 
12,00 Muzică ușoară; 12,20 Cronica 
literară ; 12,30 întâlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat,
13.10 Avanpremieră cotidiană; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică u- 
șoară; 14,10 Pagini din operete;
11.30 Concertul zilei; 15,15 Țării,’
inima și versul; 15,30 Lexiconul
muzical al interpreților român); 
16,00 Radiojurnal. Spoit; 16,L0 Cîn- 
tece și jocuri dobrogene; 16,33 
Variațiuni de Brahms pe o temă de 
Paganini; 17,00 Gintă Elena Zamo
ra; 17,15 Pentru patrie,- 17,45 Mu
zică,- 17,50 Tribuna radio; 18,05 
Muzică populară și ușoară; 18,30 
Gazeta radio,- 19,00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră ; 19,20 Sport;
19.30 Muzică populară ; 19,50 La 
vioară Jean Ionescu,- 20,05 Teatru 
radiofonic serial: Donna Alba, de 
Gib Mihăescu; 20,26 Almanahul 
succeselor; 20,50 Simfonia nr. 
de Haydn,- 21,05 Atențiune, 
rințilj 21,25 Voci, 
lodii 
teorologic. Sport ; 
fanteziei; 23,20 
23,25 Interferențe 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6,00 Din progra
mul zile:,- 6,10 Să cînte tinerețea; 
6,45 Muzică populară7,10 Fanfara 
reprezentativă a Armatei j 7,37 Mu
zică ușoară; 7,45 Cintece și jocuri 
populare; 8,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri),- 8,25 Muzică din 
operete,- 8,35 Basmul și muzica;
9.10 Curs de limba spaniolă. Ciclul
I, lecția a 9-a; 9,30 Anotimpurile 
pe portativ -, 9,45 Piese corale de 
Mihai Jora ,- 10,05 Teatru radiofonici 
Marie Tudor, de Victor Hugo ,- 12,05 
Avanpremieră cotidiană,- 12,15 Con
cert de prînz ? 13,00 Din muzica po
poarelor ,- 13,15 Recital vocal Elisa- 
beta Neculce-Carliș ; Î3.30 Știința în 
slujba păcii,- 14,10 Cintece populare -,
14.30 Moment științific,- 14,35 Piese 
de estradă; 15,40 Radio publicitate,- 
16,00 Recital de operă Viorica Cor
tez,- 16,15 Pe teme medicale: Ne
vroza astenică,- 16,25 Din albumul 
muzicii ușoare românești ; 17,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorologic;
17.10 Cîntare României socialiste — 
program de cîntece,- 17,30 Muzică 
ușoară,- 17,42 Variațiuni cinemato
grafice ,- 18,05 Memoria pămînluiuî 
românesc; 18,25 Muzică ușoară; 
19,05 Cîntăreți celebri și folclorul;
19.30 Curs de limba spaniolă. Ciclul
II, lecția a 18-a,- 19,50 Noapte bună, 
copii; 19,55 Seară de operă: „Tos- 
ca" de Puccini. 23,30 Cronica litera
ră ; 23,07 Muzica în lume.

9,30 A- 
generala 
Curs da 
lecția a

21 
pă- 

orchestre, me- 
22,00 Radiojurnal. Buletin me- 

22,20 Caravana 
Moment poetic, 
lirice; 0,05—5,00

extraordinarSandu șl llie, prieteni la 
cataramă, s-au întilnit ia un 
păhărel in salul lor din jude
țul Suceava, comuna Moldo- 
va-Sulița. S-au „magnelizal" 
bine și au Început scandalul. 
Unui cetățean care a interve
nit, Ilie i-a aplicat cileva lo
vituri zdravene, l-a zdrobit 1n 
bălaie. Omul a fost dus la 
spital. Apoi drumul celor doi 
pugiliști amatori a lost drept 
plnă la tribunal, unde și-au 
primit pedeapsa cuvenită. 
Ilie a fost condamnat la 2 ani 
și 6 luni Închisoare corect io- 
nală, iar Sandu la 7 luni. Dar, 
se glndeau ei: dacă ne \ om 
ascunde, scăpăm de pedeapsă.

Era de Sfinlu' Ilie. Cei doi 
prieteni au tunai, au luh/e-

iat și au fugit. Au lăcul multe 
ocoluri comunei: unde să se 
ascundă I Cum să scape ? Au 
fost pasageri prin difeute lo
cal ităfi plnă cind au ajuns la 
I.F. Lupeni, punctul Tusu, un
de au rămas mai mult timp 
nederanjați de nimeni. înce
puseră să se liniștească deplin 
cind, intr-o bună zl, mare le-a 
fost mirarea trezindu-se in fafa 
unui lucrător de miliție care, 
după ce i-a identificat le-a 
spus:

— Tu ești Letcan Ilie, far 
lu, Rebenciuc Petru ?

— Noi, dar să vedeți că... 
n-am făcut nici un rău...

N-au avut ce să facă și s-nu 
dus. La popreală.

Cpt. I. DURECI

Doina
Sesiunea de examene a stu

denților de la I.M.P. s-a sfir- 
șit Ieri. Dar bucuriile depline
lor reușite și... amărăciunile 
eșecurilor continuă.

Insă, nu 
examenelor 
propun să 
rînduri. F 
semnărilor 
l-am găsit cu cîteva zile 
urmă, in sala examenului de 
chimie la anul I, Facultatea 
de mine. Tovarășul conferen
țiar universitar Prosie Victor, 
ne-a vorbit, în cuvinte elo
gioase, despre actualii săi slu- 
denți din anul I, proveniți de 
Ia liceele serale, oameni 
care-au plecat din cimpul 
muncii pentru a-și ridica cali
ficarea, ne-a arătat rezulta
tele foarte bune obținute de 
grupele 1165 și 1166 (16 note 
de 9 șl 10), s-a oprit la cele 
două note de 10 înscrise în 
dreptul numelor studenților 
vietnamezi Nguyen Ngol 
Giang și Nguyen Hun Phi. 
Ne-a mai vorbit despre stră
daniile celor cinci sludenți 
ven.iți din îndepărtatul Viet
nam pentru a-și însuși conco
mitent cu limba română, foar
te grea pentru ei, și prețioa
se cunoștințe în domeniul mi
neritului. Urmărind împreună 
lista examinaților, atenția ne-a 
fost atrasă înspre cileva nume 
binecunoscute iubitorilor spor
tului din Petroșani. Curioși, 
am insistat... Și-am aflat, ast
fel, că în 
Roibașu — candidat la titlul 
de campion al absentomanilor 
de la cursuri — toți ceilalți 
studenți sportivi din grupele 
examinate s-au prezentat bine 
pregătiți, cu materia judicios 
înmagazinată și înțeleasă. Cu 
mindrie ne vorbea tovarășul 
conferențiar despre faptul că, 
spre deosebire de alți ani, stu
denții sportivi d<n anul I au 
reușit să îmLiro armonios 
studiul cu sportul, fără o ne
glija nici una din cele două 
pasiuni, fără a da prioritate 
uneia in defavoarea alteia. 
Numele internaționalului rug- 

Conslanlin Dinu, coinpo- 
al formației care a în- 
în toamnă redutabilul 
francez, numele rapidei 

extreme stingi a echipei do 
fotbal Jiul, Alexandru Naidin, 
al rugbistului Bărguunaș și ale 
altor sportivi au revenit des 
în discuția noastră privitoare 
la nivelul bun r.) cunoștințe
lor studenților „boboci". Și-a- 
r easta e bine! E bine că, încă 
de la început, • : pe care-i 
aplaudăm pe stadioane voi să 
arate tuturor cA nu sint, spor- 
tivi-sludenli, ci studenfl-spor-

despre atmosfera 
studențești își 

vorbească aceste 
Pe inspiratorul în- 

r noastre de astăzi 
în

Extragerile suplimentare

Extragerea

4.

laudele 1

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

afara rugbistului

Pronoexores

după strădaniile

La concursul special Pronoexpres 
din 5 februarie 1969 au fost extrase 
di i urnă următoarele numere :

Extragerea l-a : 39 24 31 22 4
Extragerea a 11-a: 9 16 94

40 21

Concursul 
Mesaj peste 
veacuri ale 

generațiilor de ieri 
și de astăzi* 1

Badea
După o serie de succese 

în turneele din U.R.S.S., Is
rael, Franța, R.F. a Germa
niei, Polonia și Cehoslovacia, 
Doina Badea împreună cu 
orchestra Joe Reininger a 
Teatrului satiric-muzical
«Constantin Tănase" va sus
ține la Casa de cultură din 
Petroșani, sîmbătă, numai la 
ora 20, un recital extraordi
nar de mmică ușoara.

Ișl va mal da concursul 
șl Nicolae Dinlcă.

Festiv
lori a avut loc, la 

Școala generală nr. 1 din 
Petroșani, o festivitate 
emoționantă prilejuită de 
deschiderea 
naționale a
daotice. Un grup de pio
nieri, imbrăcați în uni
forme au ținut să felicite

Conferinței 
cadrelor di-

i t a t e
cadrele didactice. Pionie
ra Cămărășan 1 
urat succes 
Conferinței 
pentru continua 
a școlii românești, dorind 
cadrelor didactice din 
școală noi realizări în'

SUD

n a n t ă
Rodi ca a 
lucrărilor 
naționale 

i înflorire

munca de educare a tine
rei generații.

Mulțumind pentru feli
citările adresate, prol. 
Munteanu Elena, direc
toarea adjunctă a școlii, 
a scos în evidență hotă
rîrea cadrelor
de a nu precupeți

efort pentru o bună pre
gătire a elevilor șl pen
tru a face dovada încre
derii de care 
oamenii școlii 
conducerii de 
de stat.

Asemenea festivități au 
avut loc și-n alte școli 
din municipiu.

se bucură 
din partea 
partid șl

didactice 
nici un

URA I. R. E. H. DEVA

a
Extragerea a '

specială

> IlI^a: 28 42 6 86 16.
i IV-a: 86 23 22 85 12.
1 V-a: 35 30 22 8 36.
i Vl-a : 42 10 28 80 20.
i Vll-a : 4 25 23 19 88.
VIII-a : 87 36 9 80 5.

62 31 6 19 36 8
Fond de premii : 2 974 890 tei.

Comitetul Național pentru 
apărarea păcii organizează 
un interesant concurs care 
cuprinde întrebări din isto
ria și geografia patriei pre
cum și o serie de teme din 
știință, artă, cultură șl sport.

Concursul, dotat cp un 
mare număr de premii, se a- 
dresează cadrelor didactice 
și elevilor din școli.

Buletinele concursului, față 
de care și in Valea Jiului se 
manifestă un deosebit interes, 
se diiuzează de către Comite
tele de luptă pentru 
din școli.

(Urmare din pag. 1) deziderate să iie Îndeplinite exem
plar.

18 oameni — o unică familie care 
semnifică intr-o proiecție redusă, 
dar plină de miez realitatea insulle- 
fitoare a prezentului.

★

neînduple-

români 
membri

Și 
al 
de 
de 
să

aulodepășirii, selea 
a ști mereu mai mull, 
urca treptele calificării 
sint Însușiri comune

Secjia de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI

Ieri, temper®!ura la Petroșani a os
cilat IntTe plus 2 grade fi pkis 6 
grade, 1«t la Paring Intre minus 4 
grade șl zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE f4 DE 
©RE: Vreme ușor instabilă, ou cer 
aroperlt Se vot semnala precipitații 
tub formă de lapovită și ninsoare.

i î

De pe șantierul nr. 
construcții Vulcan am primit 
vestea terminării în grafic 
a blocului C 24 cu 30 apar
tamente din cartierul Coro
ești — cel dinții bloc al 
noului an. După felul cum 
au muncit echipele de con
structori, 
depuse pentru a executa lu
crări durabile si de calitate, 
se așteaptă un verdict favo
rabil din partea comisiei de 
recepție.

părerea tuturor, numai a lor nu...) 
n-au fost efectul intensificării mun
cii sau al unor investiții suplimen
tare, ci al unei pretențioase dozări 
a potențialului de muncă, întrepă
trunderii armonioase a mișcărilor tu
turor — lără slingherire reciprocă 
— bătăliei continue și 
cate cu secundele.

Cei 18 din brigadă — 
maghiari — coexistă ca
aceleiași lamilii. Se poale vorbi 
climatul prielnic, de 'înțelegerea, 
ajutorul efectiv pe care sint gata 
și-l acorde unu) altuia in sinul gru
pei, dar sudura care bucură cel mai 
mult șl dă cele mai frumoase roade 
e aceea statornicită intre schimburi. 
Oamenii unei grupe nu uită nicio
dată să-și rezerve timpul util pregă
tirii materialelor In vederea opera
țiilor ce trebuie să le ducă la bun 
slirșit cei care-i urmează. Se simte 
In permanentă acest consens una
nim pe care nimeni n-ar Îndrăzni 
să-l incalce. Se face lotul pentru o 
funcționare ireproșabilă a col rujului 
glisant, a utilajelor, și totdeauna se 
ailă o rezer\ ă bine pusă la punct. 
Tinerii șeii de grupă Daniel Ioan, 
N'^ior Ștefan și Doja Geza — de 
mal bine de 10 ani împreună și au 
numai m jur de 30 de ani I — ve
g'.cază indet’proape ca toate aceste

Imperativul 
arzătoare de 
dorinfa de a 
profesionale,
ale ortacilor lui Bartha. Multi dintre 
ei se allă, in această perioadă. In 
examene pentru definitivarea Înca
drării superioare. Daniel Ioan — de 
care am vorbit — este deja proas
păt promovat ca șei de schimb. Tă
tarii Petru va il și el, In curind, mi
ner, Maier Alexandru, Toma Gheor
ghe și prislea al brigăzii, Kovacs 
Alexandru (Kid Sany cum 1 se spu
ne, cel „dat naibii...'') vor ii ajulo- 
ril-mineri: Se string serile tirziu 
In casa vreunuia șl Învață Împreu
nă, căci Împreună pot fi văzufi și 
la vreo petrecere, de sărbători. .Nu 
pol să lac nici o deosebire intre ei 
— ne-a precizai „meșterul" Barlha. 
Toți Îmi sini deopotrivă de dragi. 
Cu ei voi lace și mai mult deci! am 
făcui..."

...Intr-adevăr, lără Kpuțari“ ca 
Bartha și ortacii lui nu se poate face 
minerit.

Anunță consumatorii de energie electrică din muni
cipiul Petroșani că începînd cu data de 24 ianuarie 1969 
s-au schimbat numerele de telefon la centrele de ridi
care a deranjamentelor pe localități astfel :

PETROȘANI - telefon interurban
automat

PETRILA-LONEA - telefon interurban
automat

ANINOASA - telefon automat
VULCAN - telefon interurban

automat
LUPENI — telefon interurban 

automat
Abonații vor anunța telefonic orice întrerupere de 

curent electric centrelor de ridicare a deranjamentelor, 
care sint obligate să le remedieze.

- 1651
- 335
- 24
- 18
- 37
- 112

- 36 sau 96
- 145
- 32

MICA PUBLICITATE
Pierdut buletin de Identitate, 

cartea de muncă, certificat de 
studii pe numele Matei Con-

stantln. Declar nule. Eventualul 
găsitor este rugat să restituie 
actele Ia miliția Lupeni, con
tra recompensă.
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PRAGA 5 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc consfătuirea comandanți
lor și activiștilor de partid din Ar
mata Populară Cehoslovacă, consa
crată sarcinilor actuale ale armatei 
șî aprecierii activității ei in ultima 
perioada. La consfătuire au partici
pat I udvik Svoboda, .Alexander 
Dubcek. Oldrich Cernik, ministru) 
apărării naționale. Martin Dzur, și

In t uvînlul său, Ludvik Svoboda 
a arătat ca în ultimele săptămîni si
tus lia din țară a fost complexa, une
ori chiar critică. Dar tocmai in a- 
ceste condiții s-a confirmat din nou 
faptul că majoritatea covîrșitoare a 
poporului cehoslovac sprijină condu
cerea de partid și de stat, sprijină 
programul trasat în ultimele hotă- 
riri ale C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. in declarațiile program ale gu
vernului federal și ale celor două 
guverne naționale. Cetățenii noștri 
sînt interesați în mod sincer in în
făptuirea treptată a ideilor socialis
te pozitive din politica de după ia
nuarie. Este o preocupare cit se 
poale de legitimă vizînd desfășura-

Președintele
Vecei Executive 

a R.S.F. Iugoslavia 
Mika Șpiliak 

a sosit la Buda.îțsta

rea construirii socialismului in taro 
noastră in spiritul acelor principii 
democratice și umaniste care sînt 
proprii socialismului si tradițiilor 
popoarelor noastre.

Armata Populară Cehoslovacă, a 
arătat el, este și trebuie să fie și in 
viitor o parte integrantă a societă
ții noastre, să apere interesele po
porului și ale socialismului, să stea 
de strajă păcii și securității patriei 
socialiste’. Arătînd că Cehoslovacia 
participă și va participa activ la sis
temul Tratatului do la Varșovia, 
vorbitorul a spus că, în același timp, 
tara sa se pronunță pentru dezvol
tarea de contacte bazate pe egali
tatea în drepturi și pe avantajul re
ciproc cu țările capitaliste, deși „fa
cem acest lucru fără a ne crea ilu
zii și imagini false”.

împreună cu celelalte lari socia
liste, a spus președintele Svoboda, 
avem interese fundamentale comu
ne : menținerea păcii, dezvoltarea 
comunității socialiste și apărarea ei.

L. Svoboda a evidential aooi rolul 
comandanților, activiștilor politici 
de partid din armată în educarea 
forțelor armate.

La consfătuire au luat, de aseme
nea, cuvînlul Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului federal al 
R.S.C., Gustax Husak, prim-secrelar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, Martin 
Dzur, ministrul apărării populare al 
R.S.C., și Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres, N. Pulcea, transmite: Miercuri 
s-a desfășurat cu succes. în întreaga 
Italie, greva generală a oamenilor 
muncii din industrie, comerț $1 a- 
grtculturft. Ea a fost declarată marți 
noaptea pe. timp de 24 de orc, in 
semn de protest față de nercalizarea 
unui acord între guvern și sindicate 
privind îmbunătățirea sistemului do 
pensionaro și majorarea pensiilor. 
Grevei i s-au alăturat și lucrătorii 
din porturi, serviciile auxiliare din 

■transporturi, din tipografiile ziarelor, 
din teatre și cinematografe. In somn 
de solidaritate, ar. declarat greve pe 
timp limitat și lucrătorii de la ae
roporturi, telefoane, apă și electrici
tate, do la poștă, șoferii laximetre- 
lor și salarialii do la tiansnorțurile 
■>răș<nești etc.

Intr-un puternic spirit dc unitate 
de clasă, aproximativ 18 milioane de 
oameni ai muncii au încetat lucrul, 
paralizind practic întreaga activitate 
productivă.

In principalele orașe ale Italiei, au 
avut loc demonstrații și mitinguri, în 
cadrul cărora vorbitorii au scos în 
evidentă cauzele grevei și poziția 
susținută de sindicate la tratativele 
cu guvernul. Cu toate că s-au fă
cut unii pași in direcția justă — au 
menționai vorbitorii — „lipsesc încă 
angajamente concrete din partea gu
vernului. Iar cele asumate sînt insu
ficiente". La Roma, mii și mii de 
oameni ai muncii au demonstrat pe 
străzile centrale ale capitalei, purtînd 
lozinci șl pancarte în sprijinul re
vendicărilor lor.
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ITALIA: Aspect surprins In 
timpul acțiunilor greviste de 
protest'ale ‘muncitorilor.

J . !['
IN CLIȘEU: O puternică 

manifestație" pe una din stră
zile Romei.

Orientul

If

BUDAPESTA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pin tea, transmite : Mika 
Șpiliak, președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, a sosit 
miercuri seara la Budapesta, unde, .'a 
invitația lui Jeno Fock, președintele 
Gjv-'rnului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, face o vizită de ol- 
teva zile.

La sosire. M. Șpiliak a fost înlim- 
pinat de Jeno Fock, președintele gu
vernului ungar, și de alte persoane 
oficiale.

Vietnamul de sud

SAIGON 5 (Agerpres). — Ultime
le acțiuni militare semnalate de 
agențiile de presă confirmă intenția 
comandamentelor americane de a 
transforma Della Mekong ului în 
principalul teatru de operațiuni. 
Concomitent cu consolidarea pozi-

CONTRASTE SEMNIFICATIVE
(Urmare din pag. 1) la

Prczcnfc 
românești

CAIRO 5. Coresponden
tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite : Delegația română, con
dusă do Constantin Drâgan, 
prim-vlcepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia, care a participat la cel 
de-al lV-lea Congres al Con
federației Internationale a Sin
dicatelor Arabo, a avut marii 
o întrevedere cu Fawzi Sayed, 
secretar general al Confede
rației muncitorilor arabi .și cu 
Abdel Latif Bulleia, secretar 
general al Federației Sindica
telor din R.A.U.

Delegația română a vizitat 
orașul Assuan și monumentele 
arheologice d<‘ la Luxor.

lui, obiectiv major și tel suprem al 
politicii partidului și statului nostru. 
Luna ianuarie a anului 1969 ne-a 
întărit și mai mult în convingerile 
noastre.

...Întotdeauna, începutul unui nou 
an a însemnat pentru muncitorii 
din tarile capitaliste o perioadă de 
intensificare ă luptei lor pentru în
cheierea unor 
muncă, pentru 
diții mai bune 
zare. Și, poate 
această lună de început de an s-au 
manifestat cu mai multă vigoare 
contradicțiile care de-a lungul isto
riei au continuat să există între 
capitaliști și oamenii muncii. Nicio
dată capitaliștii nu au manifestat 
inițiativă in îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de salarizare ale mun
citorilor. Dimpotrivă, atunci cînd 
exploatarea forței de muncă a putut 
fi intensificată — fără a plăti nimic 
in plus — aceasta a fost făcută de 
capitaliști „cu cea mai mare bună
voință". De fiecare dată, muncitorii 
din țările capitaliste au trebuit să 
smulgă prin luptă orice îmbunătăți
re a condițiilor lor de muncă și de 
salarizare, oricît de neînsemnate ar 
fi acestea. Și așa vor rămîne lucru
rile atit timp cît într-o parte a lu
mii va continua să existe orinduirea 
capitalistă, să domnească legile ex
ploatării.

Telegramele transmise de agențiile 
de presă in zilele lui iaruarie au 
adus vești despre un adevărat val 
de greve și demonstrații cu caracter 
revendicativ organizat de muncitorii 
d’n țările capitaliste. Este mai mult 
de o lună de zile de cînd a fost 
de-.lansată gre'-a generală a doche
rilor de pe coasta Atlanticului și a 
Golfului Mexic .din porturile aparțl- 
eînd S.U.A. Prin amploarea sa și 
prin durata îndelungată, această 
grevă se anunță a fi cea mai puter
nică din istoria grevistă a docheri
lor americani. In această lună de 
gr--vâ au rămas imobilizate in por
turi aproape 400 de nave transocea
nice, dintre care 125 în portul New 
York, cel mai mare port din lume. 
Pagubele înregistrate de armatori se 
ridică la peste 500 milioane dolari. 
Docherii americani cei îmbunătăți
te» condițiilor de muncă și salari
zare, dezvoltarea mecanizării muncii 
in porturi — în raport cu extinderea 
containerilor in transporturile mari
time și — fapt deosebit de impor
tant — pentru prima dată au adău
gat la revendicările economice o lo
zincă cu caracter politic: „Încetarea 
războiului agresiv împotriva poporu
lui vietnamez". Zilele acestei luni 
s-au înregistrat greve ale docherilor 
și in alte porturi ale lumii capita
liste. La chemarea celor trei cen
trale sindicalo din Franța, au organi
zat greve de avertisment docherii 
din toate porturile franceze, in semn 
de protest împotriva refuzului ar
matorilor de a respecta prevederile

noi contracte de 
obținerea unor con- 
de muncă și salari- 
tocmai de aceea in

contractului colectiv cu privire 
majorarea salariilor.

Puternice acțiuni greviste au or
ganizat în luna ianuarie și muncito
rii din numeroase alte ramuri de 
activitate din țările lumii capitaliste. 
Sînt aproape două săptămîni de cînd 
a început greva generală a operato
rilor de la serviciile telex și tele
grafice din Anglia, acțiune care a 
cuprins peste 75 000 de salariați și 
a paralizat întregul sistem de comu
nicații al Angliei cu restul lumii. 
(Din datele publicate în ultimul timp 
rezultă că în anul 1968 în Anglia 
au participat la greve peste două 
milioane de muncitori, aproape de 
două ori mai mulți decît în anul 
1967). La 21 ianuarie a fost declan
șată în Turcia cea m_ai mare, grevă 
a muncitorilor textiliști la care par
ticipă 31 000 muncitori. Greva gene
rală a fost declanșată după ce timp 
de 5 luni de zile sindicatul munci
torilor textiliști a dus tratative cu 
patronatul și cu conducerea între
prinderilor textile de stat pentru' a 
se obține un spor de salariu și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Puternice mișcări greviste au avut 
loc in luna ianuarie — și continuă 
și în aceste zile — In Italia. 
Roma a avut loc la 22 ianuarie 
grevă generală a muncitorilor
serviciile de transport public. A fost 
cea de-a patra grevă de avertisment 
declanșată de muncitorii din trans
porturi în mai puțin de o lună — 
avlnd drept obiectiv revizuirea con
ți actelo.- de muncă și sporirea sala
riilor. Numeroase greve au fost or
ganizate de muncitorii din transpor
turile uzinale din marile centre in
dustriale din nordul Italiei — Flo
rența, Terni, Ancona, Pisa, Pesaro, 
Verona și Torino. In Insula Sardi
nia, începînd de la 20 ianuarie, a 
încetat lucrul în toate sectoarele de 
activitate, greviștii cerînd înlătura
rea sistemului diferențiat de salari
zare și pensionare, prin introduce
rea unui sistem unic pentru întrea
ga Italie. La 30 ianuarie au declarat 
grevă muncitorii textiliști din regiu
nea Valdagno, personalul stațiilor 
de benzină din întreaga Italie șl 
profesorii netitulari din învătămîn- 
tul mediu. In ultimele zile au avut 
loc convorbiri între reprezentanții 
centralelor sindicale și guvern pen
tru a se ajunge la găsirea unor mo
dalități de satisfacere a revendică
rilor greviștilor, insă nu s-a 
încă la nici un rezultat,

...Sînt doar cîteva exemple, 
acestea ar putea fi adăugate
și sufe de alte acțiuni revendicative 
asemănătore. Valul de greve și de
monstrații muncitorești care au avut 
loc în luna ianuarie in numeroase 
țări capitaliste vine să demonstreze 
încă o dată, că in țările capitaliste 
clasa muncitoare este nevoită să 
ducă o luptă continuă pentru a ob
ține chiar șl cea mai mică îmbună
tățire a condițiilor de muncă și de 
salarizare, pentru a înlătura exploa
tarea capitalistă.

țiilor de apărare din jurul „capita
lei" deltei — orașul Can Tho, — 
forțele americane au lansat din a- 
ceastă zonă atacuri în toate direc
țiile, vizînd în mod deosebit lărgi
rea centurilor de siguranță din ju
rul localităților Tay Ninh, Vinii 
Long, Cao Lanh și alte aglomerări 
urbane.

In același timp, autoritățile mili
tare americane au inițiat „operații 
de curățire" și în zona de litoral. 
Cea mai mare acțiune are loc de 
cîteva zile la 600 km de Saigon 
unde 8 000 de militari americani au 
intrat în peninsula Batangan, încon
jurată în prealabil dinspre mare de 
vedete de război și nave de supra
veghere. Victimele acestei vînători 
sînt cei peste 11 000 de locuitori ai 
peninsulei, care sînt transmutați cu 
forța din satele lor într-uri lagăr de 
concentrare. „Toți sînt suspecli" — 
declară autoritățile saigoneze des
pre sătenii de aici — cea mai mare 
parte bătrîni, femei și copii.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Știrea potrivit căreia Statele Unite 
vor livra fără plată regimului de la 
Saigon un număr de avioane de vî- 
nătoare de tipul Cessna „A-37", a 
fost confirmată marți în mod oficial 
de un purtător de cuvînl al Depar
tamentului Apărării.

Pentru a evita anumite reacții, 
Pentagonul n-a precizat, nici nu
mărul acestor aparate special con
struite pentru atacarea obiectivelor 
la sol, nici data cînd aviația sud-vl- 
elnameză va intra în posesia lor.

apropiat
• ADOPTAREA UNEI RECOMAN
DĂRI IN COMISIA O.N.U. PENTRU 

CONDIȚIA FEMEII

BELFAST 5 (Agerpres). — Irlanda 
de nord a fost cuprinsă de febra 
electorală. In toiul conflictului din
tre protestanți și minoritatea cato
lică supusă discriminărilor politice 
și sociale, și sub presiunea tuturor 
grupărilor politice, inclusiv a pro
priului Partid Unionist, premierul 
Terence O'Neill a anunțat dizolva
rea parlamentului și tinerea unor a- 
legeri generale în ziua de 24 februa
rie. Dată fiind perioada de mai pu
țin de trei săptămîni care le des
parte de alegeri — cea mai scurtă

din istoria tării, după cum s-a re
marcat la Belfast — partidele poli
tice procedează în cea mai mare 
grabă la selecționarea candidatilor. 
Principalele partide in competiție 
sînt Partidul Unionist, care urmea
ză in general politica Partidului 
Conservator britanic, Partidul Labu
rist, Partidul Oficial de opoziție, 
care se pronunță pentru independen
ta Irlandei de nord șl Partidul Na
tionalist, de opoziție, care este în 
favoarea uniunii tării cu Republica 
Irlanda.

GENEVA . . - Corespon
dentul Agerpres, FI. Liman, 
transmite: In fala a numeroși 
profesori și student! ai Uni
versității din Neuchatel, prof. 
Boris Cazacu, membru cores
pondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, a 
conferenția! despre mesajul 
poeziei lui Tudor Arghezi. 
Același subiect a fost dezvol
tat de oaspetele român și la 
Universitatea din Berna. Joi 
și vineri, prof. Boris Cazacu 
va conferenția la universită
țile din Zurich și Basel despre 
„Noul atlas lingvistic român” 
și despre „Lexicul daco-ro- 
man*.

• ÎNTREVEDERILE LUI GUNNAR 
JARRING

NEW YORK. 5 (Agarpres). — Co
misia O.N.U. pentru condiția femeii, 
reunită In prezent la New York, a 
adoptat cu 19 voturi, pentru, nici 
unul împotrivă și 11 abțineri, o 
recomandare în favoarea creării 
unui comitet fecial însărcinat cu 
examinarea •situației populației ara
be, îndeosebi a femeilor și copiilor, 
în teritoriile ocupate de Israel.

Comisia a cerut, pe de altă parte, 
Comitetului special O.N.U. pentru 
decolonizare să consacre o parte a 
viitorului său raport „influentei ac
tivităților economice străine asupra 
condițiilor de viață ale femeilor din 
teritoriile coloniale".

★
NEW YORK 5 (Agerpres). — Gun

nar Jarrincj, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Aipropjât, a avut întîlniri 
separate cu ambasadorii la O.N.U., 
ai R.A.U., Israelului, Libanului șl 
Iordaniei, Ifansmite agenția AP, ci
tind surse ^diplomatice de la sediul 
Națiunilor Unite.

Un purtător de cuvînl al Secre
tariatului O.N.U. a declarat că Jar
ring își 
la New 
toarcerea 
O.N.U., U

activitatea 
la 

general

va continua 
’York pină 
secretarului 
Than), din călătoria 

care o întreprinde în Etiopia.

reîn- 
al 
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ajuns
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scurt
• ZURICH. — Curtea cu jurați 

din Zurich a pronunțat sentința de 
condamnare pe diferite termene a 
asasinilor tinerei Bernadette Hasler, 
care a căzut victimă la 14 mai 1966 
unor fanatici sadici, pretinși „salva
tori de suflete".

Cei șase criminali au constituit o 
sectă cu scopul de a-1 escroca pe 
cel creduli. Ei au încercat să o a- 
ducă „pe calea cea bună" pe Ber
nadette Hasler, în vîrstă de 17 ani, 
pe care 
dat. La 
moartea 
embolii.

Procesul de la Zurich, care a în
ceput la 9 ianuarie, s-a bucurat de 
o largă publicitate. Observatorii 
sînt cu toți de părere că .condam
narea autorilor principali ai asasi
natului la 10 ani închisoare, iar a 
celorlalți membri ai bandei la pe
depse variind între 6 luni și 4 ani 
închisoare este o sentință prea blin
da.

au bătut-o pînă ce a dece- 
autopsie s-a constatat Că 
a intervenit în urma unei

® LONDRA. — Potrivit ziarului 
„Morning Star" costul vieții in An
glia a crescut în ultimii doi ani cu 
12,3 la sută. Creșterea costului vie
ții între ianuarie 1963 și ianuarie 
1966 a fost de 11,3 la sută.

r e scur
• LA PAZ. — Președintele Boliviei, Rene Barrientos, 

a declarat că guvernul țării sale va accepta cu satisfacție 
ajutorul țărilor socialiste pentru dezvoltarea industriei pe
trolului. Potrivit afirmațiilor sale, Bolivia va avea nevoie 
în acest scop de aproximativ 120 000 000 dolari.

După cum se știe, întreprinderea petrolieră de stat „Ya- 
cimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos" a încheiat un a- 
cord cu compania petiolieră nord-americană „Bolivian Gulf" 
privind acordarea de ajutdr, dar nu a primit pină acum 
credite în baza acestuia.

ORAȘ OCUPAT DE PARTIZANI IN

VENEZUELA

de „guerilieros" au ocu- 
scurt timp orașul Cuma-

Un grup 
pat pentru 
nacoa, cu 40 000 de locuitori, apoi 
s-au retras în munți, a anunțat a- 
genția venezueleană de știri „Innac". 
Cumanacoa se află la 456 kilometri 
sud-vest de Caracas. Puternice uni
tăți armate au fost trimise în cău- 
tarep lor.

In ultimele cîteva luni, scrie
genția United Press International, 
Venezuela, în general, și capitala 
tării în special, au fost scena unei 
intense activități a unităților de 
guerilă.

a-

Măsurile represive nu pot stăvili lupta
pentru democrație și libertate in Spania

Pentru prima oară de la sfîrșitul 
războiului civil din Spania, pe între
gul teritoriu al acestei țări a fost 
proclamată starea excepțională. A- 
cest fapt are drept consecință su
primarea a cinci principale articole 
ale constituției tării și oferă poli
ției posibilitatea ca, după bunul său 
plac, să intensifice perchezițiile, a- 
restărlle și deportările,- in baza le
gii excepționale sînt interzise posi
bilitățile de exprimare liberă și 
suprimă orice drept de asociere.

Autoritățile nu au intirziat 
facă uz de noile și amplele prero
gative pe care le-au obținut. Ares
tările s-au ținut lanț la Madrid și 
in alte orașe spaniole. Numărul ce
lor arestați nu este cunoscut cu 
precizie, însă din putinele informa
ții care sosesc de la Madrid rezul
tă că numărul celor arestați, în nu
mai cîteva zile, este mai mare de 
1 500. Numeroși conducători ai con
siliilor muncitorești (organizații sin
dicale 
juriști, profesori universitari, ziariști 
au fost deportați în localități izolate 
din Andaluzia și Castilia. In rîndul 
celor arestați și deportați se află 
persoane cu vederi de—stingă, lideri 
ai mișcării catolice, politicieni 
centru și chiar de dreapta.

Amploarea represiunii '
trivit părerii majorității 
rjlor, faptul că regunul

de opoziției indiferent de cu
ca sau ^virulenta ei, deoarece a- 

în 
prezent, regi- 
nu este con- 
de stingă, ci 
mișcării ca- 

vigoare

tare c 
loarea 
ceasta se făcea tot mai simțită 
societatea ^pariio|a. In ;
mul generalului Franco 
testat numai de' țorjele 
și de o bună: pprle a 
tolice, caie saa lidicat

ipanioîă. In 
aiului Franco

nerecunoscute de guvern),

. <1 IUI, ICiptUI t <1 I ' <-1 UI" I
I urmărit să elimine, prin
• stării excepționale, ori<

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii or. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.I

au

de

indică, po- 
comenlato- 
spanicl a 
intermediul 

orice manifes

împotriva imobilității regimului, 
„tradiționaliștii" 
expulzarea din
de Bourbon -- Parma, precum și de 
„tinerii falangiști”, care și-au asimi
lat accente anticapitaliste și de 
dreptate socială, de republicanii în 
general, care s-au regăsit in frontul 
larg al opoziției. O opoziție care nu 
a rămas nicidecum inactiva. Grevele 
și acțiunile revendicative ale mun
citorilor s-ati sm cedat continuu; o 
vastă mișcare împotriva regimului 
s-a născut și. s-a manifestat cu vi

de 
recent umiliți prin 
Spania a prințului

goare în universități; catolicii 
ocupat bisericile la Madrid, Oviedo, 
Valencia, San Sebastian și Bilbao ; 
majoritatea avocaților din barourile 
de la Madrid, Barcelona și San Se
bastian s-au pronunțat pentru des
ființarea „tribunalelor speciale ale 
ordinei publice” ; aproximativ 1 500 
de intelectuali au semnat o petiție 
în care cer deschiderea unei anche
te asupra torturilor la caro sînt su
puși deținuți! politici.

Starea excepțională are drept 
scop, totodată, să pună capăt și po
lemicilor care există între diverse 
grupuri guvernamentale in legătură 
cu succesiunea generalului Franco. 
De mai multă vreme a devenit cu
noscută dorința generalului Franco 
de a reglementa această problemă 
delicată în afara oricărei polemici 
sau critici. Guvernul a dorit, de a- 
semenea, să aibă mină liberă în a- 
doptarea noii legi sindicale aflate 
în pregătire șî caro, datorită preve
derilor ei, mai mult deci! reacțio
nare, este violent criticată nu numai 
de opoziție, ci chiar și de.., episco
patul bisericii catolice.

Decretarea stării excepționale și 
represiunile care i-au urinat au 
slirnil un puternic val de proteste 
nlît în Spania, cit și. In străinătate. 
Partidul Comunist din Spania a 
publicității o declarație în care 
mască caracterul reacționar al 
surilor cu privire la instaurarea

rii excepționale și cheamă poporul 
spaniol să lupte cu toată energia 
pentru recîștigarea drepturilor sale 
politice și a libertăților cetățenești. 
Drept urmare, în numeroase orașe 
spaniole au avut loc impresionante 
mitinguri și demonstrații de protest. 
Pretutindeni, în întreaga lume for
țele progresiste și-au exprimat soli
daritatea 
niol. Un 
niște și 
prestigiu 
cită Iii declarații în care cer anula
rea imediată a legilor prin care s-a 
instituit starea excepțională.

Opinia publică mondială, toți ob
servatorii politici cunoscători ai si
tuației existente în Spania, sînt una
nim în aprecierea că măsurile re
presive nu pot rezolva niciuna din 
marile probleme sociale și politice 
care frămîntă Spania. Arestările în 
masă din Spania și starea excepțio
nală nu pot dccît să camufleze pro
blemele adine înrădăcinate cărora 
Spania nu a reușit să le facă ■fată... 
Singura schimbare vizibilă va fi am
ploarea represiunii necesare pentru 
a-i4 face să

cu lupta poporului spa- 
număr de partide comu- 

personalități politice cu 
internațional au dat publi-

tară pe nemulțumiți, 
i se admită, scrie ziarul 
“ că o parte importantă 

spaniole aspiră spre o 
liberalizare, iar această 

aproape

dat 
de- 
mă- 
stft-

„Trebuie să 
,„Le Monde" 
a societății 
autentică liberalizare, iar 
speranță este în prezent 
complet spulberată".

Este cert că măsurile „deosebit de 
energice" pe care le-a adoptat gu
vernul spaniol prin instituirea stării 
excepționale nu vor slăbi, ci, dim
potrivă, vor da un nou impuls luptei 
pe care o duce poporul spaniol pen
tru libertate, progres și democrație.

N. RATEȘ

• WASHINGTON. — Din 
Washington se ănunfă că sa- 
vanfi din 8 țări (Anglia, Aus
tralia, Belgia, Canada, R.F.G.. 
Finlanda, Elveția, Japonia) 
vor participa alături de cole
gii lor americani la studierea 
probelor de sol lunar ce vor 
fi aduse de primii aslronaufi 
americani, care, potrivit pro
iectelor, în cursul acestui an, 
vor ajunge pe Lună.

Acești oameni de știință vor 
participa șl la pregătirea son
delor experimentale pe care 
pilotii programului „ApoIIo" 
le vor depune pe Lună, pre
cum și la studierea dalelor 
științifice pe care acestea le 
vor transmite pe Păminl.

Studierea probelor de sol 
lunar urmează să fie eieclua- 
tă Ia Centrul spatial din Hous
ton. O parte din probele su
puse cercetărilor vor li apoi 
transportate la centre de stu
diu din cele 8 țări menționate.

• OSLO. — Ministerul Afaceri
lor Extejne al Norvegiei a anunțat 
că, la cererea sa, s-a căzut de a- 
cord ca doi ambasadori norvegieni 
să întreprindă, în cursul lunii fe
bruarie a.c., misiuni de informare 
în Republica Democrată Vietnam și 
Vietnamul de sud. La Hanoi ur
mează să plece actualul ambasador 
al Norvegiei la Pekin, Ole Aalgaard, 
iar la Saigon, va merge ambasado
rul norvegian de la 
Sveum.

Bangkok. Arvid

NIGERIA
publicității la 
forțele biafreze

LUPTELE DIN
Un comunicat dat

Umuahia afirmă că
au respins mai multe acțiuni ofen
sive lansate de trupele federale a-
supra localității Ndoni, situată la
circa 37 km de Onitsha. Autoritățile 
colonelului Ojukwu anunță că in 
timpul unui atac lansat de biafrezi 
in această regiune au scufundat 
două nave fluviale ale trupelor fe
derale provocind moartea a 50 de 
soldați. In sectorul Ikot Ekpene for
țele biafreze au lansat o contraofen
sivă scoțînd din luptă 150 de sol
dați ai guvernului do la Lagos.

O DEZMINȚIRE A PREMIERULUI 
H. WILSON

Vorbind marți in Camera 
lor, premierul Wilson a 
informațiile potrivit cărora 
de la Salisbury ar fi înaintat 
plan de alternativă la cel prezentat 
de șeful guvernului britanic în tim
pul convorbirilor din luna octom
brie anul trecut de pe crucișătorul 
„Fearless" pentru solutionarea pro
blemei rhodesiene. Premierul a de
clarat totodată că guvernul britanic 
nu mai este dispus să facă alto 
compromisuri în problema rhode- 
siană, propunerile prezentate în oc
tombrie fiind ultimul compromis.
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