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Guvernul Republicii Socialiste 
România a hotfirit să recunoas
că Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud.

Reprezentanța permanentă a 
Frontului National de Eliberare 
•la București devine reprezen

tanță a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului do sud și se bu
cură de statut diplomatic.
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Dezvoltarea economiei naționale - - - - - - - - - - - - - - - ~ A
Pe traiectoria marii întreceri

Etalon al maturității

Efervescenta
și discernămîntului

materiale și spirituale a poporului
Suportul bunăstării materia

le și spirituale a oamenilor, 
principalul izvor al progresu
lui general al societății l-au 
constituit întotdeauna dezvol
tarea economici, a forțelor de 
producție. Pornind de la aceas
tă teză a materialismului isto
ric. partidul nostru polarizează 
resursele materiale și umane 
ale țării în primul rînd spre 
construirea unei economii mo
derne. in stare să țină cadența 
cu revoluția tehnico-științifică 
contemporană, să asigure 
dicarea nivelului de trai al 
porului.

Publicarea Tezelor C.C. 
P.C.R. pentru Congresul al 
lea al partidului și a proiec
tului de Directive privind pla
nul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980 a fost pri
mită cu viu interes și profun
dă satisfacție de toți oamenii 
muncii din patria noastră. Vas
tul program de dezvoltare ac
relor iiă și complexă a întregii 
noastre economii naționale, 
fundamentat pe măsuri izvorî te 
din realitățile economice si so
cialo specifice ale României, 
stabilește- direcțiile principale 
ale procesului de edificare a 
unei economii dinamice. în ve
derea satisfacerii în tot mai 
largă măsură a cerințelor ma
teriale și spirituale ale mem
brilor societății.

Directivele stabilesc obice1 
vele și sarcinile de bază ale 
dezvoltării economiei naționa
le in perspectiva întregului de
ceniu 1971—1980. Se va conti
nua in ritm susținut procesul 
de edificare a unei economii 
modeme — bazată pe o indus
trie puternică și agricultură 
înaintată, pe folosirea cuceri
rilor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane și valorifi
carea superioară a resurselor 
țării, pe utilizarea intensivă a 
întregului potențial de produc
ție pentru sporirea continuă 
a productivității muncii socia
le in vederea îmbunătățirii 
continue a nivelului de trai al 
ponorului.

Realizările obținute pînă a- 
cum in îndeplinirea directive
lor Congresului al IX-lea al 
partidului, a planului cincinal 
pe perioada 1966—1970 consti
tuie fundamentul trainic al 
dezvoltării viitoare a României 
socialiste.

Realizările țării noastre con
firmă o dată mai mult -ă ro
lul motor, determinant al dez
voltării productive și sociale. 
In făurirea unei economii com
plexe si dinamice, în întări
rea independenței șî suverani
tății naționale revine industriei 
și ramurilor legate de indus
trializare.

Industrializarea României 
constituie factorul dinamizator 
al întregii economii naționale, 
capabilă să ducă la valorifi
carea în mod superior a resur
selor naturale șî umane ale 
țării. Așa cum se arată in Te
zele C.C. partidul promovează 
înfăptuirea industrializării în
tr-o concepție unitară și de
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lungă perspectivă, pornind de 
la condițiile concrete ale țării, 
do la experiența acumulată pe 
plan național și internațional, 
avind în vedere necesitatea va
lorificării mai eficiente a re
surselor naturale, precum 
participarea mai activă a Ro
mâniei la schimbul dc valori 
mondial.

Pentru cincinalul 1971—1975 
se prevăd în continuare ritmuri 
înalte ale dezvoltării indus
triale. media anuală urmînd 
să se încadreze între 8,5—9,5 
la sută, ceea ce va echivala 
cu o creștere a producției glo
bale pe întreaga perioadă de 
50—57 la sută, urmînd ca pî- 
nă în 1980 să crească de 2—2,3 
ori față de 1970.

In ansamblul dezvoltării pro
ducției industriale se va men
ține dezvoltarea cu precădere 
a producției de mijloace de 
producție, a ramurilor energiei 
electrice, construcției dc mașini 
și chimiei, ramuri hotărîtoare 
de care depinde sporirea în 
ritm rapid a produsului social 
total și a venitului național. Ca 
o cerință majoră a dezvoltării 
întregii economii naționale, 
strîns legată de progresul tch- 
nico-științific contemporan, o’ 
constituie îmbunătățirea struc
turii sale, dezvoltarea unor ra
muri și subramuri care vor cu
noaște ritmuri cu mult supe
rioare mediei pe totalul indus
triei cum sînt industria elec
trotehnică și electronică, pro
ducția de mase plastice și fire 
sintetice, dc îngrășăminte chi
mice. de oțeluri aliate etc.

Dezvoltarea impetuoasă a e- 
conomiei naționale, presu
pune, așa cum prevăd Di
rectivele Congresului al X-lea, 
și intensificarea eforturilor in
dustriei miniere, pentru extrac
ția cărbunelui, care în anul 
1975 va atinge un nivel de 36— 
38 milioane tone anual. în con
textul acestor prevederi, sarcini 
sporite revin și industriei ex
tractive din Valea Jiului care, 
in această perioadă, trebuie 
sâ-și intensifice eforturile în 
direcția măririi producției dc 
cărbuni cocsificabili.

Cele 11 milioane tone cărbu
ne brut ce vor fi extrase în 
anul 1975 în Valea Jiului pe 
seama creșterii productivității 
muncii, a dezvoltării minelor 
existente și deschiderii de noi 
cîmpuri miniere la Paroșeni, 
Livezeni și Bărbătcnî, vor con
tribui într-o măsură sporită la 
creșterea producției de energie 
electrică si metalurgică din ța
ra noastră.

Tabloul dezvoltării industria
le a Văii Jiului în anii cinci
nalului următor va fi întregit 
prin punerea în funcțiune a 
noi obiective precum și prin 
transformarea și modernizarea 
celor existente. Astfel, se va 
construi la Vulcan fabrica de 
stîlpi hidraulici pentru susți
nere în subteran, in 
Preparației Coroești se 
cuta o nouă fabrică 
chete cu o capacitate 
ducție anuală de circa
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Cileva vitrine din Petro
șani au devenit irezistibile 
puncte de atracție pentru a- 
lenfia trecătorilor. Atracția o 
constituie tablourile de pro
moție, tablouri înaintea căro
ra numeroși elevi din clasele 
mai mici comentează cu nos
talgie inlîmplări trecute, ima
ginare sau reale, ori pur și 
simplu privesc chipurile stră
lucitoare ale colegilor care au 
absolvit, cu un soi de invidie 
amestecată cu speranțe...

O practică ce s-a transfor
mat în Iradifie îndeamnă pe 
absolvenți să imortalizeze i- 
maginea esențială a unui mo
ment nerepetabil din viată. 
Absolvirea liceului are sem
nificația unui punct final și. 
totodată, a unui punct initial, 
deschizător de noi perspecti
ve. initiator de noi speranțe, 
năzuințe, hotărlri... Absolvirea 
echivalează cu maturitatea. 
Este momentul în care se iau 
marile opțiuni, hotărîtoare în 
tot cursul vieții. Tînărul care 
părăsește băncile școlii se in
teroghează cu gravitate, iși 
scrutează li inia pentru u-șl

găsi adevărata cale în viată 
— protesiunea pe care o iu
bește cel mal mult. Pentru 
că orice ocupație umană cere 
o dăruire totală, dragoste, alt- 
iel ea devine o povară și e 
îndeplinită superficial. Și ti
nerii absolvenți, senini și în
crezători, sînt însăși respon
sabilitatea. Tabloul de pro-

tone, se vor moderniza Prepa- 
rațiile Petrila și Lupeni a că
ror capacitate de prelucrare va 
crește dc la aproximativ 2,5— 
2,6 milioane tone la 4 milioa
ne tone anual fiecare. Toate 
acestea vor duce la creșterea 
potențialului tehnico-economic 
al municipiului nostru, la valo
rificarea superioară a resurse
lor materiale și umane.

Producția mijloacelor de pro
ducție nu este insă și nu poa
te fi un scop în sine, iar prio
ritatea ce i se acordă poate de
termina consecințele scontate 
numai atunci cînd se stabilesc 
proporții corespunzătoare intre 
dezvoltarea susținută a indus
triei grele și a producției bu
nurilor de consum. în acest 
proces dc optimizare a rapor
tului dintre industria grea și 
cea a bunurilor de consum Di
rectivele prevăd pentru noul 
cincinal o creștere de 40—45 
la sută peste nivelul anului 
1970 a industriei ușoare și de 
35—40 la sută pentru indus
tria alimentară, ceea c<? Vâ a- 
sigura o marc diversificare șî 
un volum sporit de bunuri de 
consum corespunzător exigen
țelor sporite ale populației.

în agricultură — ramură im
portantă a economiei naționale 
— semnificative sînt prevede
rile pentru intensificarea și 
modernizarea producției con
comitent cu dezvoltarea bazei 
lehnice-materiale a acesteia. 
Irigarea a 1,3—1,5 milioane ha 
teren, producerea în anul 1975 
a cca. 2 milioane tone îngrășă
minte chimice destinate agri
culturii. extinderea mecaniză
rii. dezvoltarea pomiculturii, 
a legumiculturii, a culturii plan
telor tehnice. a zootehnici, 
constituie ansamblul de măsuri 
ce va spori producția noastră 
agricolă în anii 1971—1975 cu 
28—31 la sută față de media 
anilor 1966—1970. Toate aces
te măsuri de dezvoltare a agri
culturii noastre socialiste
duce la creșterea contribuției 
sale la formarea venitului na
țional. la îmbunătățirea apro
vizionării populației cu produ
se agro-alimentare și a indus
triei cu materii prime, la spo
rirea resurselor țării destinate 
exportului.

Menținerea unor ritmuri înal
te de dezvoltare a economiei 
și dc promovare a progresu
lui tehnic solicită în continua
re eforturi de acumulare. Mo
dernizarea și lărgirea produc
ției. ridicarea productivității 
muncii și a eficienței economi
ce. îmbunătățirea calității pro
duselor la cere ne obligă exi
gențele sporite ale pieții in
terne și competitivitatea mon
dială. sînt numai cîteva cauze 
care determină necesitatea, e- 
conomicește iustificată. de a 
depune . și în viitor eforturi 
pentru acumulare. Această ne
cesitate corespunde tendinței 
manifestat^ Hn țările cu o eco-

Ștefan POPA, 
consultant al Cabinetului mu

nicipal Petroșani

vor
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lllă undeva în iafă, in viitor, 
simțim aceeași emoție care 
ne-a înfiorat și pe noi cu ani 
în urmă.

Putinele cuvinte înscrise pe 
tablouri — catrene din Geor
ge Coșbuc, Ion Barbu sau 
maxime vechi cu valabilitate 
perpetuă, liguri și instrumen
te geometrice ori cărți și o-

Maxima victoria...
mojic aie un sens sărbăto
resc, un adevărat simpozion 
care reunește pentru ultima 
dală profesori și elevi intr-un 
colocviu tăcut și unitar. Un 
memento, peste ani și ani, al 
unui țărm — școala — de la 
care se desprind succesiv zeci 
și sule de corăbii... înaintea 
absolvenților cu pri\ irea afin-

pere de artă — sugerează 
preocupări multiple, aptitudini, 
talente.

Maxima victoria est se ip- 
șum vincere. Esle deviza sub 
care pornesc în viată absol
venții unei clase de umaniști 
de la l.iceul din Petroșani. 
Prin i aloarea educativă impli
cată, această maximă prezin
tă un interes particular cînd

Preocupările întregului co
lectiv al Grupului dc șantie
re Valea Jiului al T.C.M.M. 
în această perioadă de timp, 
se pot desprinde cu claritate 
din sensul pancardci care a 
fost așezată nu de mult dea
supra intrării la sediul gru
pului și pe care scrie J 
„Muncitori, ingineri. teh
nicieni. Să întîmpinăm cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
cu realizarea integrală a sarr 
cinilor de plan și a angaja
mentelor luate în întrece
rea socialistă la toți indica
torii !*.

In fruntea confruntării din
tre loturile din cadrul gru
pului, se află lotul de la Fa
brica de brichete Coroești, 
care arc drept sarcină rea
lizarea unuia dintre cele mai 
importante obiective indus
triale din Valea Jiului. Deo
sebita însemnătate economică 
ce o arc viitoarea fabrică 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor prevăzute în pror 
icctul dc Directive al Con
gresului al X-lea al parti
dului privind creșterea pro
ducției de brichete, a deter
minat stabilirea unui termen 
strîns do punere în funcțiu
ne : trimestrul II 1970. Pen-1 
tru respectarea lui. la apelul 
și sub îndrumarea organiza-

@ pînă la începerea Congresului, planul anual de in
vestiții să fie îndeplinit în proporție de peste 65 la sută;

© sarcinile de plan pe 7 luni să fie depășite cu cel 
puțin 20 la sută, ceea ce va însemna un volum de investiții 
de peste 1 milion lei;

® la secția de brichete să fie terminate — exclusiv 
lucrările de tencuieli și finisaj — toate lucrările de con
strucții;

@ la depozitul de brichete, montajul utilajelor să fie 
început cu cel puțin 15 zile 
înfăptuirile dc pînă acum 

ale constructorilor de pe 
șantierul Fabricii dc briche
te Coroești, entuziasmul Ipr 
viguros, sînt chezășii sigu
re că sarcinile care le stau

țici de partid, colectivul lo
tului de aici și-a sporit efor
turile la maximum. Dovada 
este exprimată in realizările 
obținute: fabrica propriu- 
zisă de brichete este gata 
să-și primească spre montaj 
utilajele: la depozitul de bi
tum și topitorie, montajul 
utilajelor poate începe acum, 
cu două luni înainte de ter
menul prevăzut; planul va
loric pe 5 luni a fost rea
lizat în proporție do 115 la 
sută.

Tng. Sabin Popescu, șeful 
șantierului. Sabin Almășan, 
șeful lotului de montaj, 
maiștrii Ion Bălan și Nico- 
lac Dragoș. muncitorii frun
tași Marin Grigorcscu, Ton 
Horvath, Ton Traistă și Ion 
Nenoiu. sint doar cîțiva din
tre cei care au contribuit din 
plin, prin eforturi deosebite, 
la obținerea acestor frumoa
se realizări.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de pe 
acest șantier, însuflețit do 
ideile mobilizatoare alo par
tidului, se angajează să în- 
tîmpine Congresul al X-lca 
al partidului și a 25-a ani
versaro a eliberării patriei cu 
noi și importante realizări în 
producție. Tn acest sens pu
tem enumera :

Participarea unei delegații a 
Comitetului Central a) P.C.R. 
la lucrările Consfătuirii inter
naționale a partidelor comu
niste și muncitorești dc la 
Moscova constituie o nouă do
vadă a preocupării consecvente 
a conducerii partidului nostru 
de a-și aduce contribuția în 
dezbaterea problemelor care 
frămîntă mișcarea comunistă 
și muncitorească in etapa ac
tuală.

Urmărind desfășurarea lucră
rilor acestui important for in
ternațional și mai ales contri
buția adiisă de delegația noas
tră prin intervenția secreta
rului general al P.C.R. și apoi 
prin ampla cuvîntare ținută, 
îmi exprim totala adeziune fa
ță de principialitatea și clar
viziunea științifică a tratării 
problemelor.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului nostru este 
un nou prilej de afirmare a 
poziției și preocupării P.C.R. 
de a găsi căile favorabile pen
tru înlăturarea dificultăților 
existente in mișcarea comunis
tă și muncitorească pentru nor
malizarea relațiilor dintre ton
te partidele frățești pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar, pentru întărirea' coeziu
nii forțelor antiimpcrialiste. 
Pentru noi. cei ce ne-am înro
lat în detașamentul de avan
gardă al poporului nostru, 
pentru toți oamenii muncii, cu
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. constituie un etalon 
al maturității și - discernămîn- 
tului conducerii oartidului în 
abordarea unor stringente p.r’â- 
bleme alo contemporaneității 
oferindu-ne noi și importante 
învățăminte.

Din cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu se desprin
de aprecierea justă că impe
rialismul nu mai este atit dc 
puternic, că nu-și mai poate 
impune voința și dominația 
după bunul său plac ; partidul 
nostru consideră că e mai bine 
a nu se crea nici impresia de 
subapreciere dar nici de supra
estimară a pericolului pe care-1 
reprezintă încă imperialismul.

Divergențele care au apărut în
tre unele din țările socialiste a- 
fectcază relațiile de colaborare 
și unitatea acestora. Din acest 
motiv, astăzi mai mult ca pină 
acum se impune necesitatea u- 
nei analize a cauzelor diver
gențelor pentru a găsi mijloa
cele de înlăturare a lor. Dele
gația partidului nostru a adre
sat din nou tuturor' partidelor 
comuniste și muncitorești, ape
lul de a-și spori eforturile pen
tru a găsi căile de unire în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru cauza comună a so
cialismului și comunismului.

împărtășind în totalitate 
ideile valoroase ale cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care oglindesc politica științi
fică a P.C.R. îndreptată spre 
făurirea unui viitor fericit, lu
minos poporului nostru, spre 
asigurarea păcii în lume îmi 
exprim din inimă, adeziunea 
deplină față de această politică 
înțeleaptă și asemeni tuturor 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului. întregului nostru popor 
sint hotărî t să depun toate e- 
forturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce-mi 
revin, pentru înflorirea patriei 
noastre.

Prof. Petru STOICAN, 
directorul Teatrului de Stat 

„Valea Jiului" Petroșani

Preocupare 
permanentă 
pentru 
solidaritatea 
internațională

înainte de termen.
in față, angajamentele pe 
care și le-au luat, vor fi în
deplinite în mod exemplar 
prin munca harnică și efor
turile susținute ale acestui 
colectiv.

Expoziție națională de arte plastice a elevilor
Sub auspiciile Ministerului Invățămînlului, Comitetului 

Central al Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Artiș
tilor Plastici, joi dimineața s-a deschis la Ateneul Român 
Expoziția națională de arte iplastice a elevilor din licee, 
școli profesionale și școli de specializare plastică.

Cu acest prilej Ion Irimeseu, membru al Biroului Uniu
nii Artiștilor Plastici, a rostit o scurtă cuvîntare.

Expoziția care cuprinde circa 450 lucrări de pictură, 
grafică, sculptură, ceramică, tapiserie, litografie, oferă o 
imagine de ansamblu asupra creației plastice a celor mai 
talentați tineri artiști din școlile noastre.

Pentru triumful cauzei păcii
și progresului general

Am urmărit cu mult interes 
lucrările Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova. Cu 
deosebită satisfacție am cons
tatat că și de această dată 
Partidul Comunist Român prin 
politica sa, s-a preocupat să 
aducă o contribuție reală la 
realizarea unității mișcării co
muniste și muncitorești, la nor
malizarea relațiilor dintre toate 
partidele frățești, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismuluî 
și internaționalismului prole
tar, la întărirea păcii și secu
rității în întreaga lume.

In cuvîntarea ce a ținut-o la 
Moscova tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.. șeful delegației 
Partidului Comunist Român, aA

In întînipinarea cerințelor populației:

Prestațiile de servicii la domiciliu
Trăim un ev de muncă a- 

vintată. Exigențele sporesc de 
la o zi la alta. Pentru a le 
face fată, e necesar să ținem 
pasul cu dezvoltarea dome
niului de activitate în care lu-

este reconsiderată cu discer- 
nămlnt de către tineri. Ea 
sună ca o invitație la mode
rație și înțelepciune, la ana
liză și autocunoașlere. Argu
mente care pledează pentru 
responsabilitatea absolvenți
lor pe care-i vedem sini chi
purile lor deschise și sincere 
care parcă mărturisesc con
știința că drumul spre perfec
țiune trece prin rigoarea dis
ciplinei, reclamă îndepărtarea 
balastului instinctual. Perfec
țiunea, adică esentializarea, 
asemeni „Păsării mă last re" a 
lui Brâncuși, figurată și ea, 
în tabloul Liceului din Pe- • 
trila — este determinată de 
profunzimea scrutării interi
oare.

Cea mai marc izbindă esle 
să le învingi pe line însuti 
iar personalitatea omului să 
se dezlănțuie în ce are 
bun — valoarea.

Tablouri... Privindu-le, 
vind zeci de tineri care 
șese ferm in viață realizezi 
mulai la psihică a tineretului 
de azi, atingerea lucidității.

T. SPATARU

mai

pri- 
pu-

făcut o amplă expunere a prin
cipiilor ce călăuzesc partidul 
nostru în politica sa, principii 
bazate pe respectarea strictă a 
suveranității tuturor popoare
lor, exprimînd totodată hotă- 
rîrea fermă a partidului nostru 
de a lupta și pe mai departe 
pentru promovarea unei poli
tici pătrunsă de o înaltă res
ponsabilitate față de destinele 
omenirii, de un profund spirit 
umanitar, care exprimă eloc
vent însăși aspirațiile poporului 
român, dornic să trăiască în 
pace și înțelegere deplină cu 
celelalte popoare.

Ca medic, care prin ocupa
ția-mi zilnică contribui Ia în
lăturarea durerii și suferințe
lor semenilor mei, mă alătur 
din toată inima eforturilor de
puse de partid, în spiritul unui 
profund umanism, pentru trium
ful cauzei păcii și progresului 
general.

Emil LAPADATU 
medic

Urmăresc cu o deosebită a- 
tențic activitatea delegației 
partidului nostru, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și mun
citorești de la Moscova. In mod 
sincer afirm că m-a entuzias
mat profund cuvîntarea secre
tarului general al C.C. al 
P.C.R., rostită dc la tribuna 
consfătuirii, ideile revoluționa
re constructive ce străbat ca 
un fir roșu întreaga cuvîntare, 
reflecting justețea întregii politici 
interne și externe a partidu
lui nostru, grija permanentă, 
plină de responsabilitate, a 
comuniștilor români pentru în
tărirea coeziunii între partide
le frățești în care scop esto 
de o mare importanță ideca dc 
a se face totul pentru înlătu
rarea divergențelor, a dificul
tăților ce s-au ivit în relațiile 
dintre partide.

Din cuvîntare, din acest do
cument istoric fundamentat po 
o cunoaștere profundă a reali
tăților lumii contemporane, am 
desprins, de asemenea, ideea 
importantă că partidul nostru, 
urmărind consecvent principiile 
marxist-leniniste, s-a preocu
pat întotdeauna, cu grijă. de 
îmbinarea armonioasă a luptei 
revoluționare și a eforturilor 
pentru construirea socialismului 
în țara noastră cu dezvoltarea 
solidarității internaționale. Pro- 
movînd ideile internaționalis
mului proletar, ale solidarității 
internaționale, partidul nostru 
militează activ și contribuie la 
sprijinirea mișcării de elibe
rare a popoarelor de sub jugul 
colonialismului și a neocolonia- 
lismului. la triumful dreptății 
sociale și a libertății, a păcii 
în lume, la înlăturarea p€Hco~_’ 
lului unui nou război mondial 
nimicitor pregătit de forțele a- 
gresive ale imperialismului.

Ca membru de partid și ca 
cetățean al României socialiste, 
stat iubitor de pace și progres 
social, mă declar întrutotul de 
acord cu politica externă a 
partidului, cu tezele revoluțio
nare exprimate în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea internațională 
a partidelor frățești de la Mos
cova și mă angajez să susțin 
această politică și toate acțiu
nile partidului, făcîndu-mi în 
mod exemplar datoria la locul 
de producție, dînd lucrări la 
timp și de calitate, pentru a 
contribui astfel la realizarea 
angajamentelor luate de colec
tivul uzinei noastre în cinstea 
Congresului al X-leț? al P.C.R. 
și a celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Florea MĂCIUCĂ, 
strungar, secția mecanică a 

U.U.M. Petroșani

crăm. Preocupați dc a ne de- 
săvirși cunoștințele, sîntem pe 
zi ce trece tot mai ocupați. To
varășele noastre dc muncă și 
de viață sint aproape perma
nent in criză de timp. Activi
tatea gospodărească le răpește 
mult timp, pentru că femeilor 
gospodine nu le place să-și 
lase casa în dezordine. Pentru 
aceasta î.și sacrifică timpul li
ber. renunță de multe ori la 
odihnă și instruire. Pentru ca 
starea de lucruri să nu se per
petueze, recentele documente dc 
partid dau soluții de rezolvare 
și a acestei probleme: .Se vor 
lua măsuri pentru extinderea 
muncii la domiciliu, atît de către 
unitățile cooperației meșteșu
gărești și ale cooperației de 
consum, cît și de către unele 
întreprinderi industriale și or- 
ganizații comerciale de stat". 
Noua formă de 
este avantajoasă 
tru unitățile prestatoare.
„oferă largi posibilități 
tru îmbunătățirea gamei .... 
timcntclor de bunuri de con
sum și a articolelor de artiza
nat. cu investiții mici și chel
tuieli do regie scăzute, pentru 

“a resur- 
uncle lo-

producție 
și pen- 

Ea 
pen- 
sor-

utilizarea mai bună 
sclor de muncă din 
calități și zone".

Bazați pe aceste 
cooperatorii din Lupeni au tre
cut la aplicarea în practică a 
noii forme dc muncă. La „De
servirea" au fost angajate șapte 
femei pentru prestații de ser
vicii la domiciliu i curățenie

principii.

generală, lustruit parchet, vop
sit și lăcuit dușumele.

— E de ajuns să primim un 
telefon din partea clienților, 
pentru a le presta servicii la 
domiciliu — ne declara pre
ședintele cooperativei „Deser
virea*. Iosif Negoțiu. Momentan, 
pe lingă prestații cu caracter 
gospodăresc, efectuări. și lu
crări mai mari la domiciliul 
solicitanților : instalații elec
trice și do alimentaro eu apă, 
lucrări do tinichigerie și. în 
curînd, vom lustrui mobilă a- 
casă la clienți. Ne-am propus 
ca, printr-o nouă organizare a 
secțiilor, să extindem prestați
ile dc servicii la domiciliu.

— Ce drepturi au persoanele 
care prestează aceste servicii ? 
— Drepturile lor sint identice 
cu ale oricărui cooperator, iar 
cîștigurilc sint în funcție dc 
volumul prestațiilor efectuate 
(60 la sută din tariful încasat 
dc la clienți).

— Cum este primită dc popu
lație noua formă de producție?

— Ca orice început: destul de 
greu. Deși am popularizat avan
tajele muncii la domiciliu și ga
rantăm atit pentru calitatea lu
crărilor, cîl și pentru oamenii 
pe care-i trimitem la do
miciliul solicitanților, popu
lația ezită încă acceptarea noii 
forme do activitate meșteșugă
rească. Noi perseverăm insă, 
facem totul pentru a cîșliga 
încrederea oamenilor, pentru 
ca prestațiile de servicii la do
miciliu să fie „puse pe picioa
re". I’. BREBEN
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Orizonturi în fafa 
absolvenților învăfămînfului

LICEELE
DE

SPECIALITATE
de cultură generală

Profilul școlilor și condițiile de admitere în 
învătaniîntiil profesional. în liceele de specialitate 

și liceele de cultura generala din Valea Jiului 
și din județul Hunedoara.

iNVAjAMINTUL PROFESIONAL
Școala profesională pregătește muncitori calificați pen

tru meseriile necesare economici naționale sau desfășurării 
unor activități social-culturale. La cursurile de zi ale șco
lilor profesionale sînt primiți prin concurs absolvenți ai 
școlii generale.

Dintre obiectele de pregătire generală care se predau 
elevilor menționăm: limba română, matematica, cunoștin
țele social-politico. Obiectele de pregătire tehnică generală 
și de specialitate ca : fizica, desenul tehnic, tehnologia me
serie» etc. sint prevăzute in planurile de învățămint in 
funcție de specificul și cerințele fiecărei meserii. La ma
joritatea acestor discipline se fac și lucrări practice de la
borator sau aplicații practice care cuprind un număr în
semnat de ore __ _

Instruirea practică elevilor se desfășoară în atelie
rele și laboratoarele din școală, după care se continuă în 
laboratoarele productive.

O susținută preocupare se manifestă in școlile pro
fesionale pentru organizarea timpului liber al elevilor, ast
fel ineît ei să fie antrenați in activități utile, plăcute și 
atractive.

Tinerilor care studiază in școlile profesionale li se 
acordă, ca și întregului tineret școlar, condiții plăcute de 
petrecere a vacanței de vară, prin organizarea taberelor 
t-i odihnă, a excursiilor școlare, a drumețiilor.

l’e toată durata școlarizării elevii beneficiază de spri
jinul material prevăzut de dispozițiile legale în vigoare. 
Elevii școlilor profesionale, după promovarea ultimului an 
de studii, susțin examenul de absolvire pe baza căruia

primesc diploma de absolvire a școlii. Absolvenții de Ia 
invățămintul de zi al școlilor profesionale sint repartizați 
in producție, potrivit specialității lor. In raport cu canti
tatea și calitatea muncii efectuate in producție, ciștigul lu
nar crește prin salarizarea in acord, premieri etc.

Absolvenții școlilor profesionale pot fi primiți la li
cee după promovarea examenelor de diferență stabilite de 
Ministerul Invățăminlului ori, după un stagiu în produc
ție și dacă au dat rezultate bune în muncă pot urma cursu- 
rile de zi sau serale ale școlilor tehnice de maiștri.

La cursurile serale ale școlilor profesionale sînt ad
miși prin concurs muncitori, absolvenți ai școlii generale 
sau ai ailor școli echivalente, încadrați in producție în 
meseria pentru care urmează a fi școlarizați.

Ucenicia la locul de muncă este o formă de calificare 
a tinerilor absolvenți ai școlii generale, incadrați in pro
ducție, prin care li se asigură pregătirea practică și teo
retică necesară exercitării unei meserii.

Timpul de lucru al ucenicilor care au v îrsta de pină \ 
la 16 ani împliniți este de 6 ore pe zi (36 ore pe săptă- 
mînă) iar al celor care au vîrsta peste 16 ani este de 8 ore 
pe zi (48 de ore săptămînal).

Pentru ucenicii care primesc pregătirea teoretică prin 
învățămint profesional, orele de curs se cuprind în timpul 
zilnic de lucru.

Ucenicii beneficiază de vacanțe școlare, iar pe timpul 
pregătirii practice in producție primesc indemnizații lunare 
stabilite diferențiat, pe ani de pregătire, in funcție de 
aportul lor la realizarea producției

Condițiile de admitere
în școlile 
profesionale 
I ÎHVĂȚĂMÎHTUL DE ZI ~|

ÎHVtpMiHTUL SERAL

înființarea liceelor dc spe
cialitate reprezintă o dovadă 
in plus a grijii partidului și 
guvernului pentru ridicarea pe 
o treaptă superioară dc pregă
tire a tinerelului patriei, vii
torul detașament de specialiști 
chemat să contribuie la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale 
orinduirii noastre.

Durata studiilor în liceele do 
specialitate este de 5 ani pen
tru liceele dc specialitate cu 
profil industrial și agricol, ul
timul an de școlarizare fiind 
consacrat în principal instrui
rii practice in producție și de 
4 ani la liceele cu profil eco
nomic care pregătesc cadre în 
specialitățile „planifieare-con- 
tabilitate", „contabilitate și mer- 
ecologie agricolă", „merceolo- 
gie" și „statistică".

Instruirea practică a elevilor 
se va realiza in mod diferen
țiat. in funcție de profilul li
ceului și de complexitatea spe
cialității, in atelierele și labo
ratoarele școlare și in unități
le productive, sub îndrumarea 
personalului didactic precum

și al specialiștilor din unitățile 
in care se efectuează practica.

Pe timpul școlarizării, devii 
pot primi burse din fonduri 
de stat, in funcție dc rezulta
tele obținute la învățătură și 
de veniturile părinților sa»» tu
torilor, in limita procentului 
de burse stabilit.

Pentru a se asigura elevilor 
condiții dc întreținere, de în
vățătură și educative, la liceele 
de specialitate se organizează 
cămine și cantine școlare.

Elevii de la cursurile de zi 
ai liceelor de specialitate cu 
profil industrial și agricol pri
mesc in folosință gratuită echi
pament dc lucru corespunză
tor specialității in care se pre
gătesc.

După absolvirea ultimului an 
dc studiu, elevii liceelor de 
specialitate susțin examenul 
dc bacalaureat. Repartizarea 
în muncă o absolvenților li
ceelor dc specialitate se face 
prin grija ministerelor și ce
lorlalte organe centrale sau lo
cale ale administrației de stat, 
pentru care a»i fost școlarizați.

Liceele 
de 

cultura 
generală

Concursul de admitere

CONDIȚII
DE AD MITERE

în* ImliMI
mînliil seral ii lira
de ii tanlă

La concursul de admitere 
pentru școlile profesionale se 
pot prezenta absolvenții școli
lor generale, fără să fi depășit 
vîrsta de 18 ani împliniți in 
an ut acesta.

Admiterea se face prin con
curs, fn ordinea mediilor ob
ținute și în limita planului de 
școlarizare aprobat.

înscrierile la concursul de 
admitere se fac in perioada 
1—30 iunie la sediul fiecărei 
școli sau al centrelor dc în
scriere stabilite de ministerul, 
organul central sau local al 
administrației de stat în subor- 
dinea căruia funcționează șco
lile, pe marginea unei cereri 
însoțite dc următoarele acte:

— certificatul de naștere în 
original și copie;

— certificatul de absolvire 
(în original) al școlii gene
rale:

— .fișa copilului de la 0—15 
ani* pe care o eliberează școala 
generală absolvită, sau certifi
cat medical eliberat de circum
scripția medicală la care can
didatul este luat în evidență, 
care să cuprindă : analiza sîn- 
gelui și rezultatul examenului 
radiologie pulmonar (radiosco- 
pie radiografie sau microradio
grafie).

Concursul de admitere în 
școlile profesionale se desfă
șoară astfel:

— probele scrise : 4—5 iulie; 
— probele orale: G—12 iulie.

In cazul necompletării locu

rilor planificate se va ține a 
doua sesiune a concursului în
tre 3 și 10 septembrie, după 
cum urmează :

— probele scrise: 3—4 sep
tembrie.

— probele orale: 5—10 sep
tembrie.

înscrierile pentru a doua se
siune a concursului se fac în 
perioada 15—31 august.

Concursul de admitere va fi 
precedat de examinarea medi
cală. care se va face cu 1—3 
zile înainte de începerea pro
belor scrise.

Candidați» respinși la exami
narea medicală nu sint admiși 
la concursul de admitere (pro
bele scrise și orale).

Concursul de admitere constă 
din următoarele probe după 
programele școlare ale clase
lor V—VIII ale școlii gene
rale :

a) limba română : scris și 
oral

b) matematică: scris și oral
La școlile profesionale sani

tare în locul probelor scrise 
și orale la matematică se dau 
probe scrise și orale Ia ana
tomie. fiziologie și igiena omu
lui (după programa școlii ge
nerale).

Probele scrise se dau cile 
una pe zi și încep la ora 9 di
mineața. Prima probă se dă 
la limba română. La concursul 
de admitere nu există reușiți 
fără loc și nu se aprobă re
examinări.

T.a concursul dc admitere 
pentru școlile profesionale în
vățăm int seral se pot prezen
ta, indiferent de vîrstă, per
soanele care au absolvit școala 
generală sau posedă studii e- 
chivalentc și lucrează in me
seria in caro urmează să se 
califice.

Pot fi primiți la concurs .și 
muncitori care nu lucrează în 
meseria pentru care candidea
ză, numai dacă întreprinderile 
le asigură încadrarea în pro
ducție în acea meserie, în sco
pul însușirii deprinderilor prac
tice necesare.

Admiterea în școlile profe
sionale, învățămint seral se face 
în ordinea mediilor obținute la 
concurs și în limita planului 
dc școlarizare aprobat.

înscrierile la concurs se fac 
in perioada 15—31 august, la 
sediul fiecărei școli sau al cen
trelor de înscriere stabilite de 
ministerul, organul central sau 
local al administrației dc stat 
în subordinca căruia funcțio

nează școlile respective, pe ba
za unei cereri însoțite de ur
mătoarele acte :

— certificat de naștere în o- 
riginai și copie:

— certificatul de absolvire fa 
școlii general»' (de 8 ani săli 
7 ani) sau diploma (certifica
tul) de "absolvire a uneia din 
școlile echivalente;

— certificat medical, eliberat 
de circumscripția mcdico-sani- 
tară la care candidatul se află 
luat în evidență;

— dovadă dc încadrare în 
producție in meseria pentru ca
re candidatul se înscrie la con
curs, eliberată de întreprinde
rea sau instituția în care acesta 
lucrează.

Muncitorii care nu lucrează 
in meseria pentru care candi
dează vor prezenta confirmarea 
conducerii întreprinderii sau 
instituției din care provin că 
există posibilități pentru înca
drarea lor in producție, în acea 
meserie.

Ucenicie la locul <Ie muncă
Pentru pregătirea unor mun

citori calificați prin ucenicie 
la locui de muncă se primesc, 
prin concurs, absolvenții șco
lii generale, fără să fi depășit 
vîrsta dc 18 ani împliniți anul 
acesta.

Admiterea tinerilor ca uce
nici se face prin concurs in 
ordinea mediilor obținute.

înscrierea se lace la sediul 
iiecărei întreprinderi care a 
primit plan de școlarizare 
pentru această formă de pre
gătire pe baza unei cereri 
insolite de aceleași acle ca și 
pentru învălămîntul de zi al 
școlilor profesionale.

Concursul dc admitere se 
organizează în următoarele 
sesiuni:

a) 1—10 iulie;
b) 1—10 septembrie; 

^c) 20—30 septembrie;
d) 1—10 noiembrie.
Pentru ucenicii pregăliji 

teoretic prin cursurile de ca
lificare, în afara sesiunilor dc 
mai sus, ministerele și cele
lalte organe centrale sau lo
cale ale administrai iei de stal 
pot organiza concursuri pen
tru primirea de ucenici și în 
alte perioade, în iunefie dc 
cerinfe.

La concursul de admitere în 
invățămintul de zi al liceelor 
de specialitate (industriale, a- 
gricole, economice, sanitare) se 
primesc absolvenți ai clasei a 
VIII-a a școlii generale, dacă 
nu au depășit vîrsta de 17 ani, 
împliniți in cursul acestui an, 
indiferent de localitatea în ca
re își au domiciliul.

Concursul de admitere se or
ganizează in două sesiuni : se
siunea de vară, între 19 și 28 
iunie și sesiunea de toamnă, 
între 1 și 9 septembrie, pen
tru ocuparea celorlalte locuri.

Liceele afișează numărul lo
curilor planificate pe speciali
tăți, cu 10 zile înainte dc în
ceperea înscrierilor, și zilnic în 
perioada înscrierilor, numărul 
candidaților înscriși.

Înscrierea la concursul de 
admitere în invățămintul de zi 
se face, la sediul fiecărui li
ceu pe baza unei cereri înso
țite dc următoarele acte :

— certificatul de naștere în 
original și copie;

— certificatul dc absolvire 
(in original) a școlii generale;

— „fișa copilului dc Ia 0—15 
ani* pe care o eliberează școa
la generală absolvită, sau cer
tificatul medical eliberat dc 
circumscripția medico-sanitară 
la care candidatul se află în 
evidență:

— buletinul de analiza sîn- 
gelui și rezultatul examenului 
radiologie pulmonar (radiosco- 
pie, radiografie sau microradio
grafie).

Pentru sesiunea de vară, în
scrierile se fac în perioada 1-17 
iunie inclusiv, iar pentru se
siunea de toamnă în perioada 
15—30 august inclusiv.

Concursul de admitere este 
precedat de examinarea medi
cală a candidaților, care se va 
face cu 1—3 zile înainte de în
ceperea probelor scrise.

Candidați» respinși la exa
minarea medicală nu sint pri
miți Ia probele scrise și orale 
ale concursului de admitere.

Rețeaua si
Învătâmînt de zi

ȘCOALA PROFESIONALA 
DEVA, str. Minerului nr. 24. 
telefon 2813 (Pe lingă I.C.T. 
Deva a Ministerului Energici 
Electrice).

Pregătește • electricieni pen
tru centrale, stații și rețele e- 
lectrice, electricieni pentru pro
tecția prin relee, automatizare 
și măsurători electrice, lăcătuși 
mecanici cazane și turbine cu 
aburi.

ȘCOALA PROFESIONALA 
HUNEDOARA, str. 23 August 
nr. 17, telefon 1618 și 2054 (Pe 
lingă Combinatul siderurgic —

profilul școlilor profesionale din județul Hunedoara
Hunedoara al Ministerului In
dustriei Metalurgice).

Pregătește: laminatori profi
le și tablă; oțelari, lăcătuși me
canici industria siderurgică; 
strungari, electricieni centrale, 
stații și rețele electrice: fre- 
zori-rabotori — mortezori; lă
cătuși mecanici cazane și tur
bine cu aburi, electricieni de 
întreținere și reparații; electro
mecanici de aparate de măsu
ră și automatizare.

ȘCOALA PROFESIONALA 
BARZA, telefon 2 (Pe lingă în
treprinderea minieră Barza a 
Ministerului Minelor).

Pregătește : lăcătuși mecanici 
in industria construcțiilor de

mașini, strungari; electricieni 
întreținere și reparații, lăcătuși 
de mină; electricieni do mină: 
preparatori de minereuri.

ȘCOALA PROFESIONALA 
CĂLAN, str. Crișana nr. 1, te
lefon 443 (Pe lingă Uzinele 
„Victoria* Călan ale Ministe
rului Industriei Metalurgice).

Pregătește: modelatori (pen
tru turnătorie); electricieni dc 
întreținere și reparații; turaă- 
tori-formatori; strungari, lăcă
tuși mecanici pentru industria 
siderurgică.

ȘCOALA PROFESIONALA 
LUPENI, str. Viitorului nr. 27, 
telefon 210 (Pe lingă Centrala

cărbunelui, Ministerul Minelor).
Pregătește mineri.
ȘCOALA PROFESIONALA 

PETROȘANI, str. Republicii nr.
5, telefon 1574 (Pc lingă Cen
trala cărbunelui a Ministeru
lui Minelor).

Pregătește mineri.
ȘCOALA PROFESIONALA 

PETROȘANI, str. 23 August nr.
6, telefon 1716 și 1717 (Minis
terul Comerțului Interior).

Pregătește vinzători produse 
alimentare, vinzători produse 
textile și încălțăminte, vînzfi- 
tori produse metalo-chimice.

ȘCOALA PROFESIONALA 
SJMERIA, str. 23 August nr. 
23, telefon 21 (Pe lingă Uzina

mecanică dc reparat material 
rulant — Simeria a Ministeru
lui Căilor Ferate).

Pregătește: lăcătuși meca
nici locomotive, lăcătuși meca
nici vagoane, lăcătuși meca
nici industria construct iilor de 
mașini, cazangii.

ȘCOALA PROFESIONALA 
DEVA, str. Alexandru Sabia 
nr. 3, telefon 2734 (Consiliul 
popular județean).

Pregătește zidari construcții, 
dulgheri, instalatori de încăl
ziri centrale, mașiniști pentru 
utilaje de construcții și tera- 
samente, lăcătuși mecanici uti
laje de construcții și terasa- 
mente.

Pentru invățămintul seral și 
cel fără frecvență, se pot pre
zenta la concursul de admitere, 
indiferent dc vîrstă, persoanele 
care au absolvit clasa a VIII-a 
a școlii generale sau posedă 
studii echivalente și lucrează 
în domeniul specialității în ca
re urmează să se pregătească.

Concursul de admitere se- va 
desfășura între 1 și 9 septem
brie.

Liceele vor afișa numărul 
locurilor planificate pe specia
lități cu 10 zile înainte de în
ceperea înscrierilor și zilnic în 
perioada înscrierilor, numărul 
candidaților înscriși.

înscrierea la concurs se face 
în perioada 15—30 august, la 
sediul fiecărui liceu, pe baza 
unei cereri însoțite de aceleași 
acte cerute pentru admiterea 
în invățămintul de zi, la care 
se adaugă dovada de încadrare 
în muncă, cu precizarea mese- 

■riei sau funcției îndeplinite, e- 
liberată de întreprinderea sau 
instituția în care lucrează can
didatul.

Condițiile dc admitere și da
tele concursului pentru invă
țămintul fără frecvență sînt a- 
celeași ca și la învâțămîntul 
seral.

Concursul de admitere la toa
te secțiile constă din probe 
scrise și orale la limba româ
nă și matematică din materia 
claselor V—VITT.

Liceele 
industriale 

din județul 
Hunedoara

LICEUL INDUSTRIAL ME
TALURGIC HUNEDOARA, 
str. 23 August nr. 1 telefon 
16 78; 20 54.

— .Acționări și automatizări 
în siderurgie;

— Termotebnica proceselor 
siderurgice.

LICEUL INDUSTRIAL MI
NIER PETROȘANI, sir. Mi
hai Emincscu nr, 4, telefon 
5G8.

— Exploatări miniere ;
— Electromecanică minie

ră.

LICEUL INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCȚII DEVA, str. 
Alexandru Sahia nr. 3, tele
fon 2734.

— Construcții civile și in
dustriale.

Concursul dc admitere în anul I (clasa a IX-a) are loc 
intre 19—28 iunie.

La toate liceele de cultură generală se vor pune în con
curs toate locurile planificate pentru anul I și vor fi decla
rați admiși, in ordinea crcscîndă a mediilor și în limita lo
curilor planificate, candidații care obțin media generală cel 
puțin 6 (șase).

La liceele la care nu se vor ocupa toate locurile se va 
organiza un nou concurs, intre 1—9 septembrie, cind media 
generală de admitere pentru ocuparea locurilor rămase li
bere poate coborî pină la 5 (cinci).

La concurs se pot înscrie absolvenții școlilor generale 
în vîrstă dc cel mult 17 ani, împliniți in anul acesta.

Cererile de înscriere se depun la liceu pină cel tirziu 
cu o zi înainte de începerea concursului, împreună cu cer
tificatul (adeverință) de absolvire a școlii generale, în ori
ginal, certificatul dc naștere în original, însoțit dc copie 
pe care o certifică școala și o reține, carnetul dc sănătate 
pentru candidații proveniți din mediul urban sau o ade
verință de sănătate eliberată dc circumscripția sanitară la 
care este luat în evidență candidatul pentru elevii din 
mediul rural.

Candidații proveniți din alte județe pol fi înscriși la 
concursul de admitere, dacă liceul la care solicită înscrie
rea este cel mai apropiat de domiciliul stabil al părinților 
(tutorilor) sau dacă . •: asigurată cazarea în localitatea 
respectivă.

In tot timpul desfășurării concursului de admitere can
didații vor avea asupra lor buletinul de identitate și fișa 
de examen, ce li se înmîncază înainte de începerea probe
lor orale.

Concursul de admitere constă din i
— limba română — scris și oral
— matematică — scris și oral
— istoria României — oral
— limba maternă — scris și oral (in școli cu predarea 

în limbile naționalităților conlocuitoare).
Probele de examen (scrise și orale) se susțin potrivit 

programei pentru concursul de admitere publicată în „Ga
zeta Invățămintul ui*.

Concursul de admitere se ține în fața unei comisii, for
mată din președinte și cite doi profesori examinatori pen
tru fiecare obiect. Subiectele probelor scrise se stabilesc de 
Ministerul Invățăminlului.

Probele scrise se desfășoară în aceeași zi și la aceleași 
ore, in întreaga țară, după cum urmează t

limba română — 19 iunie, ora 9,00 
matematică — 20 iunie, ora 9,00 
limba maternă — 21 iunie, ora 9,00
Pentru liceele care vor ține concurs și în luna sep

tembrie :
limba română — 1 septembrie, ora 9,00 
matematică — 2 septembrie, ora 9,00 
limba maternă — 3 septembrie, ora 9,00 
Pentru fiecare probă scrisă se acordă 3 ore. 
Probele scrise constau din :
— la limba română și limba maternă (unde e cazul) 

o compunere pe o temă din materia de lectură literară stu
diată in clasele V—VIU și o analiză gramaticală (sintactică 
și morfologică)

— la matematică o problemă și un exercițiu din pro
grama claselor V—VIII.

Probele orale încep dbpă o pauză de o zi, față de ultima 
lucrare scrisă. Examinarea orală se face cu ajutorul bilete
lor. Examinarea orală se face pe grupe de 5—6 elevi. într-o 
zi elevii sînt examinați la un singur obiect.

Notele acordate de fiecare profesor se adună și sc îm
part la 2 iar media aritmetică obținută constituie nota acor
dată candidatului la obiectul respectiv. Media concursului 
de admitere se stabilește aritmetic din notele obținute la 
cele 5 probe de concurs (pentru candidații la licee cu pre
dare în limbi ale naționalităților conlocuitoare — 7 probe).

Candidații care nu obțin cel puțin media 5 (cinci), cal
culată aritmetic la fiecare, obiect de examen, sint declarați 
respinși, fără a li se mai încheia media generală.

Admiterea candidaților se face în ordinea mediilor ob
ținute la concurs, incepînd cu cea mai marc, în limita lo
curilor planificate.

In cazul cind există și al ți candidați care au întrunit 
o medic generală egală cu a ultimului candidat admis, 
aceștia vor fi declarați admiși peste numărul de locuri 
puse in concurs.

La concursul de admitere nu există candidați reușiți 
fără loc.

In cel mult 24 de orc de la terminarea examinării 
orale, liceul afișează, sub semnătura președintelui comisiei 
sau a directorului liceului în cazul cind au funcționat mai 
multe comisii, rezultatul concursului, trccind în ordinea 
mediilor, numele candidaților reușiți și mediile obținute.

Contestațiile in legătură cu concursul de admitere se 
adresează inspectoratelor școlare județene care cercetează 
și hotărăsc, comunicînd rezultatul în scris in termen de 
maximum 10 zile de la primirea contestației.

Candidații declarați admiși se pot înscrie in clasa a 
IX-a numai la liceul și la forma de învățămint pentru care 
au dat concursul.

Candidații declarați admiși care nu se prezintă la liceu 
in cel mult 10 zile de la începutul cursurilor sau in același 
termen nu înaintează acte pentru justificarea absențelor 
sint considerați retrași. In locurile devenite vacante sint 
primiți intre 25—28 septembrie, alți candidați care au dat 
concursul de admitere la același liceu in ordinea mediilor 
obținute.

t'AVA'.VAW.VAV.NW.V.V.VAV^-.W.SW.SV.WoW.VNW,

ADRESE |
J LICEUL PETROȘANI, str. Republicii ur 79, S 
5 telefon 1468. >
ț LICEUL LUPENI, str. 23 August nr. 4, te- ? 
I leton 234. J

LICEUL VULCAN, str. Republicii nr. 63, 5 
telefon 42. <

LICEUL PETRILA, str. Republicii nr. 196, 5 
telefon 13. Ș

LICEUL UKICANI, str. Sterminos nr. 62, | 
} telefon 9. jCOALA ENERALA DE 1© ANU
5-.VW^SVAV.,.SV.W.W.'.,AW.VAWAft.W.-.'.WWUW.%\”'i Informații suplimentare j

i Informații suplimentare găsiți în .îndrumătorul pentru J

Jntrucit, după absolvirea cla
sei a VJlI-a, tinerii iși vor 
continua studiile fie în învăță- 
rninlul liceal fie în clasele 
IX—X ale școlii generale s-a 
urmări* ca în clasele 1—VIII 
să se asigure elevilor un fond 
coi un de cunoștințe de cultu
ră generală.

Ir. clasele IX—X cultura ge

nerală se va lărgi și aprofun
da prin studiul disciplinelor 
fundamentale (limba și litera
tura română, matematica, fizi
ca, chimia, biologia etc.), for- 
mîndu-li-se elevilor un sistem 
închegat de cunoștințe pe an
samblul celor 10 ani de studii.

Majoritatea obiectelor de 
cultură generală sint prevă-

zute în planul de învățămint 
cu același număr dc ore ca in 
actualul plan dc învățămint al 
liceului pentru clasele IX—X.

Avînd in vedere că majori
tatea meseriilor in care se 
pregătesc elevii în școli pro
fesionale presupun cunoștințe 
de desen tehnic și de electro
tehnică, in planul de învăță-

mînt al claselor IX—X s-a 
prevăzut studiul desenului teh
nic și al electrotehnicii. Pen
tru fete se va organiza un 
curs facultativ de noțiuni dc 
menaj. Pentru pregătirea prac
tică a elevilor din clasele 
IX—X se va afecta o zi pe 
săplămină (4 ore) atit in școli

le din mediul urban cit și în 
școlile de la sate.

In mediul urban lucrările 
practice se vor efectua dife
rențiat pentru băieți și fete. 
Băieții vor efectua lucrări de 
lăcălușerie, strungărie, electro
tehnică, mecanică auto, tîmplă- 
ric practică in unități comer

ciale, librării etc., iar fetele 
lucrări de menaj, croitorie, 
artizanat, stenodactilografie 
practică in unități comerciale, 
librării, unități sanitare, oficii 
poștale etc.

In mediul rural studiul agri
culturii va fi îmbinat cu acti
vitatea practică.

I admiterea în școlile profesionale* în .îndrumătorul pentru |
I admiterea în liceele de sp ‘Mitate* și in „Gazeta învăță- '
| mintiilui* nr. 998 de vineri 6 iunie a.c., precum și la secre- |
' tariatele școlilor respective. w
I I
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Decada la unitățile C. C. P.
IMPERATIV MAJOR 
ÎN FATA MINERILOR: 
mobilizare eficientă pentru 
a trece ștacheta unor 
realizări mai convingătoare

Etapa județeană a campionatului 
republican de atletism (juniori și copii)

Dezvoltarea economiei naționale — 
temelie trainică a ridicării bunăstării 

materiale și spirituale a poporului VINERI 13 IUNIE

(Urmare din pag. 1)

documentele de însemnătate istorică — Tezele C.C. al P.C.R. 
și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al partidului, 
— ca și apropierea aniversării unui sfert do veac de la elibe
rarea patriei au declanșat revărsarea unor noi izvoare de ener
gie creatoare in activitatea tuturor colectivelor de muncă. a tu
turor organizațiilor de partid și de masă din municipiu. în aba
tajele exploatărilor miniere, munca Ia fronturile de cărbune a 
atins puncte ..fierbinți'*, harnicii mineri străduindu-se să esca
ladeze noi cote ale vredniciei și să materializeze dorința înflăcă
rată din inimi de a întimpina evenimentele istorice din luna lui 
august cu realizări demne de a fi raportate la asemenea săr
bători ale poporului. Care este cota atinsă in realizarea sarcini
lor de plan, a angajamentelor de întrecere la minele din ba
zin. in prima decadă din luna iunie, ce mai trebuie făcut acolo 
unde rezultatele muncii nu se ridică la înălțimea exigențelor 
din actuale etapă — hotftrîtoare a întrecerii ?

In zilele dc sîmbută și du
minică, prin stropii reci ai 
unei ploi dese, și pe o pistă 
desfundată, reprezentanții o- 
rașelor Hunedoara, Orăștic. 
Brad și Petroșani s-au între
cut cu ardoare în orașul dc 
pe Jiu în cadrul etapei ju
dețene a campionatului re
publican de atletism rezervat 
juniorilor și copiilor. Cu toa
tă preocuparea tovarășilor 
din secția dc atletism a a- 
sociațici sportive Jiul Petro
șani în vederea amenajării 
pistei și a sectoarelor do a- 
runcări, rezultatele au fost 
influențate. Iată cîștigătorii 
locurilor I pe categorii dc 
virstă : 60 ni plat junioare 
111: Angela Brezcanu, Hu
nedoara. 60 m plat juniori 
111 : Vasilc Iancu, Deva. 80 
ni plat Junioare II : Elisa-

bcla Sat mari, Prad. 80 ni plat 
juniori II : Ioan Iancu, De
va. 600 ni plat junioare 11: 
Monica lacob, Petroșani.
I 000 m plat juniori II : Io
sif Cusniriuc, Hunedoara.
110 m garduri juniori II: 
Gheorghe Săndulache. Hune
doara. 200 ni plat juniori
111 : Vasile Iancu. 300 in plat 
junioare III : Angola Brezea- 
nu. 300 ni plat junioare II : 
Momea lacob. .100 ni plat 
juniori II : Emil Gal). Hune
doara. 80 ni garduri junioare
II : Mariana Gheorghiță, Pe
troșani. Înălțime junioare II : 
Serana Ciolna, Orăștie. înăl
țime junioare III : . Lucia 
Macrău, Petroșani înălțime 
juniori Ill : Iosif Krcibik, 
Petroșani. înălțime juniori 
II : Gheorghe Săndulache. 
Lungime junioare II! : Adria

na Ciuccau, Petroșani. Lun
gime Junioare II : Serana 
Ciolna. Lungime juniori 111 : 
Octavian Raica, Hunedoara; 
Aruncare minge de oină Ju
niori II : Bebe Boțoacă, Pe
troșani. Aruncare minge de 
oină junioare III : Olga Mar- 
dirisevici. Deva. Lungime Ju
niori II : Emil Gali Greu
tate junioare II : Maria Mun- 
tcanu, Petroșani. Greutate 
juniori III : Mihai Jula, Brad. 
Disc Juniori II : Alexandru 
Gali, Hunedoara. Tctratlon 
junioare II : Mariana Gheor
ghiță (nou record județean 
— 2 847 puncte). Cîștigătorii 
primelor locuri care au sta
bilit standardurile impuse 
vor concura în etapa finală 
de la Sibiu și Piatra Neamț.

Patru colective 
răspund prezent 

la examenul 
hărniciei minerești...

Mobilizate cic apropierea 
Congresului al X-lea al parti
dului și sărbătoarea aniversării 
a 25 dc ani de la eliberarea pa
triei, colectivele a patru mine 
din bazin s-au detașat dc cele
lalte urcind spre vîrful pirami
dei hărniciei minerești cu un 
bagaj de realizări frumoase ob
ținute in prima decadă a lunii 
iunie. Pe locul de frunte se si
tuează mina Paro.șeni cu 972 
tone depășire de plan urmată 
de mina Lupeni cu I 602 tone, 
(realizare procentuală mai mică 
decit la mina precedentă), 
mina Lonea cu 374 tone depă
șire -i mina Petrila cu planul 
decadal realizat integral. O re
marcă se cere făcuta cu pri
vire la realizările minerilor 
din Petrila și Lonea ; e lăuda
bil faptul că. pentru prima da
tă, după un .șir dc luni, mina 
Lonea își realizează și depă
șește planul pornind astfel pe 
drumul recuperării pierderilor 
de producție de pină acum, dar 
se cere ca în următoarele de
cade să persevereze mai stă
ruitor în această direcție, să 
fie puternic acționate _motoa- 
rcle* colectivului pentru a 
mări ritmul recuperării și asi
gura realizarea angajamente
lor : în fața minerilor de la Pe
trila stă o etapă grea și plină 
de răspundere, ce decurge din 
calitatea de colectiv inițiator 
al întrecerii dintre exploatările 
miniere din județ. în care 1re- 
bnîe să salte cu realizările mult 
peste nivelul destul de modest, 
atins pinâ acum la extragerea 
cărbunelui, pentru a putea ra
porta îndeobnirea angajamen
tului de 7 000 tone pfnă ia 
Congresul partidului.

...dar celelalte 
exploatări ?

înccpind < u mina DiJja care 
e îndeplinit planul decadei l-a 
din iunie in proporție de nu
mai 70,5 la sută, rămînînd da
toare față de sarcini cu aproa
pe 4 000 tone de cărbune, toa
te celelalte colective — ale mi
nei Vulcan rămasă sub plan cu 
2 594 tone, Uricani cu 1 426 to
ne și Aninoasa cu 784 tone mi
nus, au avut o activitate de
favorabilă realizării angajamen
telor de întrecere. Care să fie

cauzele ? E adevărat < ă la ma
joritatea acestor exploatări se 
resimte lipsa de efectiv, că in
tervin și unele greutăți dc or 
din tectonic (exemplu mina Dil- 
ja unde abatajele din stratul 3, 
blocul VI au fost oprite din 
cauza laminării stratului pier- 
zîndu-se aproape 2 000 tone de 
cărbune), dar comitetele de di
recție ale acestor exploatări 
parcă prea s-au obișnuit să fa
că din aceasta justificări abso
lute. Pentru că nerealizările 
de la Dîlja, Vulcan, Uricani. 
zXninoasa, pornesc și de la cau
ze subiective, de la deficiențe 
de organizare a lucrului in a- 
bataje. dc la slăbirea asistenței 
tehnice și a disciplinei. La a- 
ceste exploatări au crescut ab
sențele de Ia lucru (multe ne
motivate). cazurile de nefolo- 
sire a timpului de lucru prin 
părăsirea mai devreme a locu
lui de muncă

Potențialul de producție al 
minelor respective este dimi
nuat de activitatea slabă a 
unor zone; pe bazin, din to
talul zonelor, un număr de 10 
nu și-au realizat planul, deci 
mai mult de jumătate. La mina 
Dîlja și Aninoasa nici o zonă 
nu a îndeplinit planul ! Rămî- 
neri serioase in urmă au de 
asemenea zonele III și II de la 
Vulcan. T de la Uricani care 
au minusuri cuprinse intre 
900—2 500 tone de cărbune. în 
afară de cauze organizatorice 
ce țin de activitatea cadrelor 
inginerești din conducerea zo
nelor productive, care încă nu 
se ridică la înălțimea exigențe
lor actuale de conducere a pro
ducției. rezultatele ncsatisfăcă- 
toare în îndeplinirea planului 
sînt determinate și de o serie 
de defecțiuni mecanice, de a- 
varîi miniere petrecute în sub
teran. Bunăoară, la mina Vul
can. o defecțiune -electrică la 
ventilatoare produsă în schim
bul I din ziua de 4 iunie în- 
Ir-nn suitor din stratul 15. blo
cul TT. zona T. a dus la oprirea 
lucrului a trei brigăzi miniere 
timn de 19 oro. din cauza acu
mulării gazului metan la ort 
Defecțiuni mecanice au fost și 
la minele Uricani și Aninoasa.

Apropierea cu fiecare zi tre
cută a Congresului a) X-lea 
P.C.R. și aniversării eliberării, 
reclamă din partea comitetelor 
de direcție a minelor rămase 
sub plan, a organizațiilor de 
partid. U.T.C. și sindicale de 
aici să-și sporească eforturile 
organizatorice îndreptate spre 
eliminarea deficiențelor, să ac
ționeze pîrghiile întregului po
tențial tehnic și uman pentru 
realizarea ritmică a planului 
și recuperarea minusului în 
vederea îndeplinirii angajamen
tului dc întrecere.

I. BĂLAN

Nu, din această situație Naidin n-a marcat!

nomie dezvoltată, dc a îndrep
ta o parte importantă din ve
nitul național pentru acumulări, 
dc a realiza un înalt ritm de 
creștere a acestora. Pe linia 
acestor tendințe documentele 
înscriu ca rată necesară a acu
mulării proporția de 28—30 la 
sută din venitul național ce 
se va realiza printr-un volum 
de 420—435 miliarde lei fon
duri de investiții centralizate 
alocate pe perioada 1971—1975. 
Din această sumă ce va totali
za aproape volumul investițiilor 
din perioada de 10 ani. 1961— 
1970. mai mult de jumătate va 
fi alocată industriei.

în condițiile în care cresc re
sursele alocate pentru dezvol
tarea bazei tchnicc-materiale, 
utilizarea rațională a fondului 
dc acumulare și ridicarea efi
cienței investițiilor capătă o 
însemnătate covirșitoare. Pro
blema deosebit do importantă 
a politicii dc investiții — efi
ciența — îmbracă aspecte com
plexe : concentrarea fondurilor 
pe obiective mari, cu influen
ță hotărîtoaro asupra dinami
cii producției sociale; asigu
rarea unei structuri optime a 
investițiilor ; scurtarea duratei 
dc execuție a lucrărilor, pune
rea în funcțiune a obiectivelor 
și capacităților la termenele 
planificate; realizarea în ex
ploatare a parametrilor tehnici 
— economici proiectați.

Tabloul perspectivelor Româ
niei socialiste este întregit prin 
conținutul capitolului privind 
liniile directoare ale dezvoltă
rii economici naționale pe pe
rioada 1976—1980. Creșterea

producției industriale in 1980 
dc 2—2,3 ori față dc 1970, atin
gerea cifrei de 80—85 miliarde 
kWh energie electrică, crește
rea de 2 ori a venitului națio
nal va situa România pe orbita 
țărilor cu cea mai dinamică 
dezvoltare economică.

întreaga politică a partidului 
do dezvoltare impetuoasă a e- 
conomiei noastre naționale are 
drept scop creșterea venitului 
național și pe această bază sa
tisfacerea în condiții toi mai 
bune a cerințelor materiale și 
spirituale ale poporului. Creș
terea salariului real cu 16—20 
la cută, a veniturilor țărănimii 
cu 15—20 la sută, sporirea pro
ducției mărfurilor tic larg con
sum, îmbunătățirea condițiilor 
de locuit prin construcția de 
noi apartamente. dezvoltarea 
învățăminlului de toate gra
dele și a culturii atestă grija 
partidului și stalului nostru 
pentru dezvoltarea armonioa
sa. multilaterală a omului, ani
mă eforturile depuse pentru a- 
sigurarea unor condiții optime 
alît pentru cei care construiesc 
astăzi noua societate cit și pen
tru generațiile viitoare.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului își exprimă prin fapte 
alături de întregul nostru po
por, simțămintele de dragoste 
și devotament, de încredere ne
mărginită în partid. în înțe
lepciunea politicii sale, hotă- 
rîrca fermă de a contribui cu 
întreaga lor energie creatoare 
și putere dc muncă la îndepli
nirea sarcinilor ce le revin pen
tru înfăptuirea programului lu
minos elaborat de partid prin 
documentele supuse dezbaterii 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

10,00 Limba rusă. Lecția 60 
(reluare).

10.30 Consultații la limba ro
mână (cl. a XH-a). Dis
cuție asupra subiectelor 
date la bacalaureat.

11,00 Limba spaniolă. Lecția 
62.

11.30 Ritmuri argentiniene (re
luare).

11.55 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Buletin dc știri.
17.35 Lanterna magică. Fil

mul „Kiri clovnul".
17.40 Limba spaniolă. Lecția 

62 (reluare).
18,05 „Obirșia lucrurilor ".
18.35 Contrapunct. Emisiune 

<Ie actualitate muzicală.
19,00 Telc-univcrsilafea. Pre

miile Nobel pentru ști
ință — 1968.

19.30 Telejurnalul <b- seară. 
Buletinul meteorologic.

19,50 Congresul al X-Ica al 
P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20,00 Filmul artistic : „Șapte 
martori" — producție a 
studiourilor de televi
ziune din Bratislava.

21.00 Reflector.
21.15 Mult e dulce și fru

moasă. Emisiune de 
limbă română.

21.40 Telcglob — emisiune 
de călătorii geografice. 
Memoria Romei.

22,10 Publicitate.
22.15 Tezaur. Valori ale cul

turii românești. „Lucea
fărul" de Mihai Emi
nescu. Film.

22.35 Varietăți muzicale rea
lizate dc Televiziunea 
Poloneză.

22.55 Telejurnalul dc noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

EXPLOATAREA MINIERĂ DÎLJA 
cu sediul în Petroșani, str. Cărbunelui nr. 20

muncitori necalificaji bărbați, pentru lucrări
miniere în subteran, de la vîrsta de 18—45 ani

Se asigură următoarele condiții :

radio

lini - „I)“ Cluj M
(tineret=rezerve)

Partida dintre echipele de ti
neret Jiul Petroșani și „U“ 
Cluj, disputată pe terenul din 
Lonea, a revenit gazdelor cu 
categoricul scor dc 4—0. Elevii 
antrenorului Emil Ciurdărescu 
au jucat simplu-, în viteză, cu 
deschideri lungi pe extreme, 
punînd deseori în dificultate 
poarta echipei clujene. Lovi
tura de începere o au jiuli.știi 
care chiar în primul minut de 
joc obțin un corner rămas însă 
fără rezultat. Inițiativa este în 
continuare de partea gazdelor. 
In min. 10 după ce Marinescu 
a șutat dc la distanță în bară 
balonul revine în teren și Mi
hai înscrie primul din cele pa
tru goluri ale gazdelor. Studen
ții clujeni încearcă să se a- 
propie de poarta jiuli.știlor 
însă combină exagerat de mult 
dînd posibilitatea jucătorilor 
petroșăneni să-i deposedeze de 
balon și să creeze cîtcva con
traatacuri periculoase. Cel din 
min. 20 este oprit prin fault. 
Execută Remus Popa și Mihai 
reia cu capul în plasă : 2—0. 
In min. 25 clujenii sînt pe 
punctul dc a marca, la o gre
șeală a apărării jiuliste, dar 
atacantul clujean Munteanu 
trage imprecis. In min. 34, la

un contraatac? șutul lui Remus 
Popa este deviat de un apă
rător clujean la Boyte și acesta 
înscrie nestingherit: 3—0. Cu 
citeva centrări și cu- ratarea 
lui Mihai din min. 43 se în
cheie prima parte a jocului.

După pauză, studenții clujeni 
echilibrează jocul dar coi care 
au ocazii mai bune sînt tot 
jiuli.știi. In min. 57 Marinescu 
este deschis în adîncime, a- 
părarea clujeană se oprește re
clamed ofsaid și atacantul pc- 
troșăncan înscrie cel de-a) pa
trulea gol. Echipa clujeană în
cearcă cu ultimele resurse să 
reducă din handicap și este la 
un pas de a înscrie în min. 75 
dar Fanea, de la numai 6 m, 
trimite mult peste poarlă Jiu
li.știi ripostează prompt, Mari
nescu depășește întreaga apăra
re a oaspeților și trifhite pe 
lingă portar dar și pe lingă 
poartă și astfel ia sfîrșit un 
meci in care cei mai bine pre
gătiți fizic și tehnic au obținut 
victoria. S-au remarcat Dobres- 
cu, Remus Popa, Mihai, Mihăi- 
lescu dc la Jiul, Munteanu, 
Șoptereanu, Bucur de la „U" 
Cluj.

Nicolae POPA

i

I
!

Duel 
șahistic

Spiritul competitiv al omu
lui a cunoscut forme diverse 
de manifestare de-a lungul 
timpurilor. In evul mediu, 
trubadurii se întreceau în 
cintece și poezii... Dar seco
lul nostru cerebral reclamă 
întreceri la lei de cerebrale. 
Una din ele e șahul, sport 
prin excelență al gindirii ca
re are — și recrutează în con
tinuare — adepți din toate 
generațiile, lără opreliște de 
virstă sau sex. In fața celor 
64 de pătrățele liecare sc 
crede un Napoleon dirijind 
trupele spre vidiorie...

O „Încleștată" competiție 
șahistică a avut loc. marți, la 
Casa universitarilor din Pe
troșani. A „duelat" selecțio
nata medicilor cu cea a ca
drelor didactice de la Insti
tutul de mine Petroșani. Re
zultatul „turului" este cate
goric în favoarea medicilor : 
7—3. Așadar, emulii lui Hi- 
pocrat au învins credincioșii 
Athene!... In 17 iunie, cînd se 
va consuma „returul", repre
zentanta institutului vor tre
bui să mediteze adine și în
deosebi strategic: șah sau 
mal ? Prol. Petru Sloican, di
rectorul Teatrului de stal din 
Petroșani, arbitrînd imparțial, 
cum numai la șah se poale, 
sc va pronunța: „învingător 
la puncte..." Ori, poale, k.o. ?

T. S.

I. C1ȘTIGUL :
în perioada primelor 10 zile dc instruire pentru subteran, 
40 Jei/8 ore.
după 10 zile, în perioada a doua de instruire în subte
ran, 45 Iei/8 ore.
după perioada de acomodare in subteran, se lucrează în 
acord la grupe cu un salar de bază de 51 lei/8 ore, plus 
sporul de acord și premii nelimitate in funcție de rea
lizările grupei.

II. CALIFICAREA:
— după șase luni lucrate, muncitorii se pot califica, prin 

cursuri de calificare, pentru meseria ' 
un salar tarifar de 60 lei/8 ore, plus 
și premii.

NOTA :
Există posibilitatea ridicării calificării, 
meseria de miner, ajungîndu-se Ia un k».»» mc

80 lei/8 ore plus sporul de acord si premii nelimitate.
III. CAZAREA :
— pentru nefamiliști se asigură in căminele muncitorești 

ale exploatărilor miniere contra cost (60—80 lei pe lună), 
iar pentru familiști, după 3 luni, în funcție dc posibili
tăți, se asigură apartamente cu gratuitate de chirie și 
încălzire și reducere de 50a 0 pentru curentul electric.

IV. MASA :
— se asigură la cantinele exploatărilor 'miniere, contra cost, 

la prețul de 9,50—12 Iei pentru 3 mese pe zi.
V. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE :
— se asigură gratuit, iar cel de uzură cu 50% reducere. 

De asemenea se angajează mineri și sjutori mineri ca
lificați, cu salarizarea legislației în vigoare.

dc miner 4, cu 
sporul de acord

în continuare în 
salar tarifar de

Pronosticul nostru
la concursul Pronosport nr. 24

1. „U- Cluj
2. Petrolul
3. Vagonul
4. Farul
5. „U“ Craiova
6. A.S.A.
7. Steaua
8. Ceahlăul
9. Metrom

10. C.S.M. Sibiu
11. Ind. sîrmei
12. Metalul Tr. Severin
13. Olimpia

U.T.A. X
Politehnica Iași 1
Crișul 1
Progresul X
Dinamo București 2
F. C. Argeș X
Dinamo Bacău 1
Chimia Suceava 1
Portul 1
C.F.R. Cluj 1
C.F.R. Arad 1
Chimia Rm. Vîlcet 1
A. S. Cugir 1

I 
I 
I 
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I 
I
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DUMINICA 15 IUNIE
8,00 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica de diminea
ță. Sfatul medicului. 
Sportul și adolescența.

8,30 De strajă patriei. 
9,00 De ziua Pionierilor.

10.30 Ora satului.
11.45 Concert simfonic. In pro

gram : Simfonia a IV-a 
in Si bemol major de 
Beethoven.

52.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

16,00 Realitatea ilustrată — c- 
misiune magazin.

17.45 Sport. Fotbal : Universi
tatea Cluj — U.T.A. 
Transmisiune de la Cluj.

20,00 Telejurnalul de seară.
20,15 „La Steaua...". Versuri 

de Mihai Eminescu ' în 
lectura scriitorilor : Mi
hail Sadovcanu, Tudor 
Vîanu, Eugen Jebelcanu, 
Emil Botta, Mihai Be- 
niuc, Nina Cassian, Radu 
Bourcanu, Cicerone Thco- 
dorescu, Violeta Zamfi- 
rescu, Virgil Teodor eseu, 
Ana Blandiana, Cezar 
Baltag, Gabriela Meli- 
nescu, Ștefan Aug. Doi
naș.

20.30 Poci tă spre stele (II). 
Film Tv.

20.45 Film cu trei stele : Stig
matul Răului. Cu Orson 
Welles, Charlton Heston, 
Jvanet Lcight, Marlene 
Dietrich, Joseph Cotton.

22,20 „Apropo de... muzica u- 
șoară".

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Telesport.
23.10 închiderea emisiunii.

LUNI 16 IUNIE
17.30 Buletin de știri.
37.35 Lumea copiilor : Cutia cu 

surprize.
37.50 Limba franceză. Lecția 

63.
18.15 Ex-Terra 69 — emisiune 

pentru școlari. „Construc
ții ale viitorului" (1).

19,00 Cînlă corul Ansamblului 
de cintece și dansuri al 
M.F.A.

19.30 Telejurnalul dc scară.
19.50 Congresul al X-lea al 

P.C.R. — secvențe din 
marea dezbatere.

20.10 Intre metronom și cro
nometru — emisiune con
curs. Transmisiune de la 
Cluj. Teme. Emil Raco- 
vițâ. Joseph Haydn.

21.10 Recitalul cintăreței so
vietice dc muzică ușoară 
Elmira Jerzeva.

21,25 Roman foileton : Lunga 
vară fierbinte (VII) după 
William Faulkner.

22.15 Publicitate.
22.20 Cadran — emisiune de 

actualitate internațională.
22.50 Criterii. Gong.
23.15 Telejurnalul de noapte.
23.20 închiderea emisiunii.

MARȚI 17 IUNIE
17.30 Buletin de știri.
17.35 Ecranul cu păpuși.
87.50 Limba engleză. lecția 62.

38,15 Pentru tineretul școlar i 
Vă place muzica ?

13,45 Șezătoare in Bihor, Cu 
Ion Bradu, grupul vocal 
din comuna Meziad, dan
satorii din Lugoș, tara
ful din comuna Cojdeni, 
Ion Vesa și corul de co
pii din comuna Ținea.

89,00 Din lumea științei. Cerce
tări și cercetători. Prin 
cîtcva institute bucureș- 
tene.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru : Femei 

singure. Vacanță visată 
de Marcel Mithos. Tele
fonul de Mario Fratti. 
Portretul unei madone 
de Tennesse Williams.

21,40 Prim plan. Acad. Horia 
Hulubei.

22,00 Publicitate.
22,05 Douăzeci de minute cu 

Danielle Darieux.
22,25 Criterii. Carnet cinema

tografic.
22,55 Telejurnalul dc noapte. 
23,05 Închiderea emisiunii.

MIERCURI 18 IUNIE
10,00 Limba franceză. Lecția 

63 (reluare).
30.30 Limba engleză. Lecția 62 

(reluare).
81,00 Co-ați dori să revedeți ? 

Vă prezentăm spectacolul 
dc teatru : Viforul de 
Barbu Ștefănescu-Dela- 
vrancea.

13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

37.30 Buletin do știri.
37,35 Ecranul cu păpuși.

PROGRAMUL

o 
o

PENTRU 
SĂPTAMINA

VIITOARE
17.50 Limba germană. Lecția 

62.
18,15 Pentru școlari : „A exis

tat Don Quijote ?".
18,45 Cintă o formație instru

mentală condusă de Nicu 
Stăncscu.

19,00 Tribuna economică. Rea
lități și perspective. 
Transmisiune din Cluj.

19,30 Telejurnalul de seară.
89.50 Congresul al X-lca al

41,40
22,00

22,40

23,30
23,35

P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.
Tele-cinomateca : Miracol 
la Milano.
Reflector.
Toleglob — emisiune de 
călătorii geografice Ca
nada (I).
Publicitate.
Dialog cu telespecta
torii.
Debutul școlii generale 
de 10 ani.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea omisiunii.

JOI 19 IUNIE
10,00 Limba germană (lecția 62 

reluare).
Pentru elevi: Consulta
ții la fizică (cl. XII).

11,00 Cc-ați dori să revedeți 7 
Filmul artistic : Balul de 
sîmbătă scara. 
Includerea emisiunii 
dimineață. 
Buletin de știri. 
Năzdrăvăniile lui Păcală. 
Povestește Cosma Braso- 
veanu.
Limba rusă. (Lecția 61).

10,30

12,40

17,30
17,35

de

17,50 ....... ______ _
88,15 Studioul pionierilor.
88.45 O interpretă îndrăgită a 

cintccului dobrogean : 
Ștvfania Storc.

19,00 Masa rotundă a televi
ziunii. Realitate și fic
țiune in reportaj.

19,30 Telejurnalul dc
20,00 Seară dc teatru 

ior Barbara de 
Shaw.

21.45 Publicitate.

seară. 
Tv. Ma- 
Bernard

21,50 Mlădițe — interpretează 
tineri cintărcți și instru
mentiști. Transmisiune 
de la Sofia.
Transfocator. Un oraș 
pentru două milioane. 
Avanpremieră.
Tezaur. Versuri închi
nate patriei și partidului. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

VINERI 20 IUNIE

Producții ale studiourilor 
din R. P. Polonă.

1 21,30 Reflector.
21,50 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limbă 
română.

22,15 Publicitate.
22,20 Păpuși pentru oameni 

mari. Film muzical-dis
tractiv.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

10,00 Limba rusă lecția 61 (re
luare).

80.30 Pentru elevi. Consultații 
la matematică.

81,00 Limba spaniolă. Lecția 
63.

11.30 Monografii contemporane 
(reluare) „Orele soarelui* 
— Reșița.

11,50 Muzică ușoară.
32,15 închiderea emisiunii 

dimineață.
17.30 Buletin de știri.
17,35 T.anterna magică.
17,40 ' ’

de

Limba spaniolă. Lecția 
63 (reluare).
Pentru școlari. Un ier
bar... nemaivăzut!
„Chopiniana" — montaj 
coregrafic pe muzica lui 
Frederic Chopin.
Teleuniversitatca. Ciclul 
„Viața*: .Haos sau or
dine".

19,30 Telejurnalul de scară.
19,50 Congresul al X-lea al 

P.C.R. Secvențe din ma
rea dezbatere.

20,10 Binom cinematografic. 
Rochia neagră. Examenul.

38,05

18,35

19,00

SIMBAtA 21 IUNIE
17,30 Buletin de știri.
17,35 Pentru copii șî școlari: 

Noile aventuri ale echi
pajului Val Vîrtej. 'Din
colo dc proxima cen
tauri (I).
Aplauze pentru colegii 
noștri. (Faza republicană 
a concursului cultural- 
artistic al elevilor). 
Buletinul circulației. 
Monografii contempora
ne. Strada mare... Sec
vență urbanistică din 
noua geometric a orașu
lui Bacău.
Telejurnalul dc scară. 
Probleme de aprovizio
nare. Prin piețe. 
Telo-enciclopedia.
Cintece lăutărești.
Film serial : Anchetele 
comisarului Maigret. 
Publicitate.
.Cine a pierdut un por
tofel". Emisiune muzicală. 
Recital Mie Nakao. 
Telejurnalul de noapte. 
Includerea emisiunii.

88,10

19,00
19,10

19,30
39,50

20,00

k
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SI.MBAtA 14 IUNIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mio
rița; 10,05 Muzică populară; 
10,15 Album de madrigale;
10.30 Din țările socialiste; 
11,05 Ciclul „Să înțelegem 
muzica": 12,00 Melodii de 
Mișu Iancu: 12,15 Recital 
Constanța Cîmpeanu; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 La mi
crofon Ilona Moțica; 13,35 
Formațiile Bebe Prisada și 
Franck Pourcel; 13,50 Cintă 
Johnny Dorelli; 14,00 Muzică 
populară; 14,10 Vreau să știu; 
14.35 Din pilnia gramofonu
lui; 15,00 Automobil Club; 
15,20 Jocuri populare: 15,30 
Compozitorul săptămînii; 
16,00 Radiojurnal; 16,20 Cintă 
Doina Badea; 16,30 Ce e nou 
în județul nostru ? — Sibiu;
16.45 Piese corale de Nicolae 
Oancea: 17,00 Antena tinere
tului; 17,25 Concert folclo
ric: 18,03 Muzică; 18,10 Ști
ință, tehnică, fantezie; 18,35 
Varietăți muzicale; 19,00 Ga
zeta radio; 19,20 Săptămîna 
unui meloman; 20,05 Tableta 
dc scară; 20,10 Vedete ale 
muzicii ușoare — Sarita Mon
tiel; 20,30 Eminesciana; 20,35 
Pentru magnetofonul dv.; 
21,00 Procese celebre : Gior
dano Bruno; 21,20 Revista 
șlagărelor; 21,35 Sport; 21,45 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,20 Emisiune li
terară; 22,40 Dans și voioșie; 
22,55 Moment poetic; 23,00 
Expres melodii; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Dansuri dc estradă;
6.45 Cintece și jocuri; 7,00 
Radiojurnal. Sumarul presei; 
7,11 Muzică pentru fanfară;
7.30 Melodii interpretate de 
Marieta Bătrînu și George 
Răpcău; 7,45 Soliști și orches- j 
tre de muzică populară; 8,10 
Tot înainte: 10,10 Muzică vo
cală de Ion Borgovan; 10,25 
Muzică ușoară; 11,00 Din cin- 
tecele și dansurile popoare
lor; 11,30 Bibliotecă dc poe
zie românească: 11.50 Cintece 
dc Mauriciu Vcscan: 12,03 
Avanpremieră cotidiană: 12,15 
Caleidoscop muzical; 13,00 
Emisiune de divertisment 
muzical; 16,00 Radiojurnal; 
17,05 Din viața muzicală . a 
orașului Craiova; 17.40 Radio 
publicitate: 18,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră;
18.30 Oameni de scamă: 18,50 
Muzică populară; 19,00 Pa
gini corale alese; 19,20 Re
vista literară radio: 19,50 
Seleețiuni din opereta „Cîn- 
te< gitan" de Maurice Vvain; 
20.00 Transmisiunea concer
tului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii .George Enes- 
cu"; 20,20 Canvonctr: 22.40 
Romanțe: .23,46 Cintă Louis 
Armstrong; 23.58 1,00 Con
cert George Eheseu.

BULETINE Dk. ȘTllik: 
Pio ramul 1 : 5.00; 6 00: 10,00; 
11.00: 18,00: 20.00; 24 60; 2,00; 

4,00. Programul II : MS; 12,00; 
14.00; 21,00; 23,00; 0,55.

filme
SIMBAT/k 14 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pe urmele șoimului; 
Republica : Casa maniei noas
tre; LONEA — 7 Noiembrie : 
Columna, seria I și II; Mine
rul : Expresul colonelului 
Von Ryan; VULCAN Ziua 
în care vin peștii; LUPENI 
— Cultural : Vremuri minu
nate la Spessart; URICANI i 
Neînțelesul.
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K/AM INTERNAȚIONALĂ
Lucrările Consfătuirii

internaționale a partidelor
comuniste și muncitorești

Astăzi 
va întruni

MOSCOX A 12 (Agerpres). — 
La 12 iunie au continuat lu
crările Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de H. G. S. Rotnavi- 
ra, membru al Biroului Politic 
nl C.C .al P.C. din Ceylon. Par
ticipanții la consfătuire au a- 
doptat în unanimitate telegra
ma dc salut adresată guvernu
lui revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului do sud.

A fost apoi adoptată o de
clarație dc solidaritate cu co
muniștii și democrații din Gre
cia H. G. S. Rotnavira a infor- 
format delegațiile că pe adresa 
consfătuirii au sosit numeroa
se scrisori din partea colecti
velor unor uzine, fabrici, col
hozuri și sovhozuri din Uniunea 
Sovietică, din partea unor or
ganizații dc partid și obștești, 
unor cetățeni sovietici, care sa
lută consfătuirea și-i urează 
succes. Consfătuirea își expri
mă recunoștința față de toți

oamenii muncii și organizațiile 
so\ ietice pentru saluturile și 
urările lor călduroase.

In cadrul ședinței de dimi
neață, la discutarea probleme
lor înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvintul Gus Hali, se
cretar general al P.C. din 
S.U.A.. Lars Werner, vicepre
ședinte al Partidului dc stingă 
— comuniștii din Suedia, Ab
del Haleg Mahgub, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Su
dan. Marc Drumaux. preșe
dintele P.C. din Belgia, Manuel 
Mora Valverde, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica.

Ședința dc după-amiază a 
fost prezidată de G. Danelius, 
președintele Partidului Socialist 
Unit din Berlinul Occidental. 
Au luat cuvintul : S. Dange, 
președintele Consiliului Națio
nal al P.C. din Tndia. John 
Gollan, secretar general al P.C. 
din Marca Britanie, Evremond 
Gene, secretar general al P.C. 
din Guadelupa.

DECLARAȚIE
a Consfătuirii internaționale 

a partidelor comuniste 
și muncitorești

Reprezenta: . elor 75 de 
partide comuniste și muncito
rești. întruniți la Moscova, își 
exprimă indignarea lor profun
dă față de noul val al teroarei, 
cruntelor persecuții judiciare, 
arestărilor în masă și schin- 
giurilor împotriva comuniști
lor greci, a democraților și al
tor adversari ai juntei 
cătoare

Regimul dictatorial, 
poporului grec de clica 
ră reacționară cu sprijinul im
perialiștilor S.U.A. și al blocu
lui agresiv N.A.T.O.. reprimă 
cu brutalitate forțele democra
tice din Grecia, in primul rînd, 
ua comuniști — luptători con-

condu-

impus 
milita-

secvenți pentru libertatea, inde
pendența și viitorul fericit al 
patriei lor.

Participanții la Consfătui
rea internațională a parti
delor comuniste și munci
torești iși exprimă solidaritatea 
frățească față de comuniștii și 
democrații din Grecia, care 
luptă împotriva dictaturii mi- 
litaro-fascistc.

Consfătuirea cheamă masele 
largi ale oamenilor muncii, 
forțele progresiste din toate 
țările să ceară cu fermitate în
cetarea represiunilor și elibe
rarea imediată a tuturor deți- 
nuților politici.

TELEGRAMA
CONSFĂTUIRII INTERNAȚIONALE A 

PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI ADRESATĂ GUVERNULUI REVOLU

ȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII 
VIETNAMULUI DE SUD
internațională 

comunisto și
Consfătuirea 

a partidelor 
muncitorești. întrunită la Mos
cova, salută călduros crea
rea guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Viet
namului de sud. Cele 75 de par
tide reprezentate la consfătui
re văd în acest eveniment o

înnouă și importantă etapă 
lupta eroică de eliberare a po
porului vietnamez. Ele asigură 
guvernul revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud, întregul popor vietna
mez de sprijinul lor susținut 
acordat acestei lupte pînă la 
victoria deplină.

SAIGON 12 (Agerpres). 
Guvernul revoluționar i 
zoriu al Republicii Vietnamului 
dc sud a ținut la 10 iunie pri
ma sa reuniune, sub președin
ția primului ministru Huynh 
Tan Phat, relatează agenția 
Eliberarea.

Reuniunea a fost consacrată 
examinării măsurilor necesare 
pentru aplicarea rezoluțiilor 
Congresului reprezentanților 
populației din Vietnamul dc 
sud. în acest sens, în cursul 
dezbaterilor a fost adoptat un 
program de acțiune.

Membrii guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud au adoptat 
totodată o scrie dc rezoluții 
referitoare la delegația R.V.S. 
la Conferința de la Paris, pre
cum și la impulsionarea răz
boiului de rezistență impotriva 
agresorilor americani.

SAIGON 12 (Agerpres). — 
Guvernul revoluționar provi

zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud își propune să promo
veze pe plan extern o politică 
de neutralitate și pace, iar în 
domeniu] intern de instaurare 
a păcii . , ,
rii, grav afectată de război, 
relatează agenția V.N.A., trans- 
mițînd detalii în legătură cu 
programul în 12 puncte al 
noului guvern. Obiectivul nr. 
1 al programului, menționează 
agenția citată. îl constituie vic
toria luptei împotriva agreso
rilor americani și aliaților lor, 
împotriva așa-zisei încercări 
de „vietnamizare" a conflictu
lui ; totodată, guvernul revolu
ționar provizoriu cere S.U.A. 
să angajeze cu el convorbiri 
serioase, în cadrul conferinței 
de la Paris, pentru soluționa
rea situației din Vietnam pe 
baza programului în 10 puncte 
al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud

O dată înfăptuit primul o- 
biectiv, restabilirea păcii, gu
vernul revoluționar provizoriu 
va acționa pentru a înlătura de 
la putere administrația saigo- 
neză marionetă. Așa-zisu cons
tituție a acesteia, ca și toate 
legile antinaționale și antide
mocratice promulgate dc ea 
vor fi abolite. De asemenea, vor 
fi anulate sentințele ce afectea
ză securitatea personală și bu
nurile a numeroși cetățeni.

Pentru construirea unui re
gim republican cu adevărat 
democratic și liber, guvernul re
voluționar provizoriu își propu
ne să organizeze do urgență 
alegeri generale .și libere, fără 
amestec din afară, precum și 
realizarea unui larg front na
țional prin colaborarea eu for
țele politice rcprczontîn.l di
verse pături populare, diverse 
tendințe politico, dar care sînt 
animate do dorința luptei pen
tru pace, independență și neu
tralitatea țării.

Tot pe plan social-politic, 
guvernul Republicii Vietnamu
lui de sud se pronunță pen
tru acordarea de largi libertăți 
democratice, eliberarea persoa
nelor deținute in închisorile 
administrației saigoneze. inter
zicerea oricăror acte de repre-

și reconstrucției ță-

siune sau discriminate împo
triva persoanelor care au co
laborat în timpul războiului cu 
o parte sau alta și oare se află 
fie in țară, fie în străinătate. 
Dc asemenea, sc preconizează 
rezolvarea problemei naționale 
prin aplicarea unei politici de 
egalitate față dc diversele mi
norități naționale ale țării. Tot
odată. este garantată libertatea 
cuvintului și de gîndirc, ca și 
libertatea religioasă.

Printre obiectivele principale 
ale guvernului revoluționar 
provizoriu figurează îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale 
muncitorilor și țăranilor. în 
sensul modificării lcgis’ațioi 

• muncii și a fixării unui salariu 
minim, a interzicerii concedie
rilor. amenzilor : sc prevede, 
totodată, că muncitorii vor aVea 
dreptul să participe la gestiu
nea întreprinderilor, precum și 
libertatea do a adera la siflîli- 
catc.

Din punct de vedere econo
mic, programul prevede crea
rea tuturor condițiilor necesa
re construirii unei economii in
dependente și suverane, pen
tru restaurarea și dezvoltarea 
producției agricole și industria
le. Se menționează că va fi 
protejat dreptul dc proprieta
te asupra mijloacelor de pro
ducție, precum și asupra altor 
bunuri, că va fi aplicată o 
politică agrară conform condi
țiilor concrete ale Vietnamului 
de sud, că industriașii și co- 
mercianții vor fi încurajați să 
contribuie la dezvoltarea in
dustriei, a micii industrii și 
artizanatului.

Din punct de vedere cultu
ral, programul prevede lichi
darea analfabetismului, organi
zarea învățămîntului comple
mentar, promovarea unei cul
turi naționale, democratice.

Menționînd că toți cei care 
au servit regimul marionetă 
și doresc să rovină in sinul 
poporului vor fi salutați și re
compensați în mod just, pro
gramul guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud lansează 
un apel tuturor forțelor progre
siste din țară pentru a-și strîn- 
gc rîndurilc, în vederea înfăp
tuirii acestor obiective.

Pe plan extern, guvernul re
voluționar provizoriu al 
publicii Vietnamului de 
își propune, în primul rînd, 
stabilirea unor relații normale 
între zona de sud și de nord 
a țării: in acest sens, se pre
conizează garantarea libertății 
de circulație, do coresponden
ță, de reședință. între cele două 
părți ale Vietnamului, precum 
și stabilirea unor relații econo
mice și culturale conforme prin
cipiului dc avantaj și ajutor re
ciproc. Programul prevede că 
ambele părți urmează să se pună 
de acord asupra statutului zonei 
demilitarizate. Reunificarea .ță
rii trebuie să se facă pas cu 
pas prin mijloace pașnice pe 
baza unor discuții și acorduri 
reciproce, fără ca o parte să 
exercite constrîngcri asupra al
teia.

Programul prevede, totodată,

unor relații de 
bună vecinătate cu 

baza 
su-

întreținerea 
prietenie și 
regatul Cambodgicl, pe 
respectării independenței, 
veranității și neutralității sale
și a recunoașterii actualelor sa
le frontiere; de asemenea, se 
menționează promovarea unei 
politici similare față de rega
tul Laosului, pe baza respec
tării acordurilor dc la Geneva 
asupra Laosului. După cum 
menționează agenția citată. Re
publica Vietnamului dc sud se 
pronunță pentru stabilirea de 
relații diplomatice, economice 
și culturale cu toate țările lu
mii, indiferent de regimul lor 
social-politic, inclusiv Statele 
Unite, conform principiilor co
existenței pașnice, respectarea 
independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a fiecă
rui stat, neamestec în treburile 
interne, neagresiune, egalitate 
și avantaj mutual. Programul 
subliniază, de asemenea. că 
guvernul revoluționar provizo
riu preconizează ncparticiparea 
țării la blocuri militare, pre
cum și interzicerea prezenței 
bazelor militare străine și sta
ționarea unor trupe străine pe 
teritoriul său, el este gata să 
accepte orice ajutor în capita
luri și tehnică din partea tu
turor țărilor, numai dacă a- 
cesta nu va fi însoțit de aici 

i o condiție politică. Totodată. 
‘ se subliniază că Republica Viet

namului de sud se pronunță 
pentru susținerea activă a miș
cărilor

; țională 
merica 
potriva
nialismului și neocolonialismu-

de independență na- 
din Asia, Africa și A- 
Latină, care luptă im- 
imperialismului, colo-

Hc- 
sud

Pe scurt •
CDCZICZ]

Pe scurt •

RaJiodifuziunea libaneză a i- 
nițiat in perioada 3—24 iunie 
un CICLU DE EMISIUNI MU
ZICALE ÎN C INSTEA SĂRBĂ
TORIRII CELEI DE-A 25-A A- 
NI VERSARI A ELIBERĂRII 
ROMÂNIEI.

Ciclul cuprinde emisiuni des
pre Ciprian Forumbescu. Geor
ge Ln -.cu. Dinu Lipatti. Ion 
Voicu \ alcntin Gheorghiu și 
corul Madrigal, care vor fi pre
zentate de către cunoscutul cri
tic muzical libanez Henri Man- 
gU)

HOUSTON 72 (Agerpres). 
— Aspecte încă neclarificate 
ale gravitafiei lunare au dus 
la devierea traiectoriei cabi
nei spafiale „Apollo-10" cu 
6,4 kilometri, a declarat dr. 
James McPherson, de Ia Cen
trul de zboruri cu echipaj u- 
man.

McPherson u adăugat că nu 
se știe încă precis de ce ca
bina spafială a fost deviată 
de Ia orbita stabilită initial. 
Dar, a arătat el, traiectoria 
lui „Apollo-11", care va li

lansat la 16 iulie, poate fi co
rectată prin schimbarea Încli
nării orbitei lafă de ecuatorul 
Lunii. In acest fel, cabina va 
trece exact deasupra locului 
prestabilit pentru aselenizarea 
modulului lunar. Savanfii au 
semnalat mai demult că în 
cimpul gravitational al Lunii 
există anumite neregularităfi, 
datorate prezentei sub scoar
ța lunară a așa-numitilor 
„masconi" — aglomerări de 
masă metalică.

Agenția Reuter informează că 
un TRIBUNAL MILITAR DIN 
BURGOS (Spania) a condamnat 
cinci preoți basci la pedepse 
între 10 și 12 ani închisoare. 
Preoții au fost acuzați de par
ticipare la o demonstrație de 
protest împotriva represiunilor 
polițienești.

de Securitate
YORK 12 (Agerpres).NEW

Consiliul de Securitate sc va 
întruni vineri la cererea a a- 
proximativ 60 de țări afro- 
asiatlcc pentru a dezbate si
tuația creată in Rhodesia in 
urma elaborării dc către re
gimul lui Ian Smith a unul 
proiect de constituție care va 
consacra sistemul apartheidu
lui din această țară. Statele 
afro-asiaticc nu au prezentat 
încă un proiect dc rezoluție în 
această problemă, dar, 
cum relatează agenția 
se așteaptă ca membrii Consi
liului dc Securitate să declare 
ilegale, atît noua „Constituție" 
rhodesiană. cit și referendumul 
ce va fi organizat pentru apro
barea ei.

Observatorii de la O.N.U. 
consideră că Consiliul va pro
ceda și la o trecere în revistă 
a întregii probleme rhodcsicne. 
Reuniunile Consiliului de Se
curitate vor continua și 
tămîna viitoare, urmînd 
fie consacrate examinării 
zultatelor aplicării sancțiunilor 
impuse împotriva regimului lui 
Ian Smith. în legătură cu 
aceasta va fi difuzat un raport 
elaborat de Comitetul pentru 
sancțiuni al Consiliului, creat 
în cursul anului trecut.

Potrivit agenției U.P.T., ma
joritatea membrilor O.N.U. în
clină să creadă că atît timp 
cît Portugalia și Republica 
Sud-Africană nu vor colabora 
în vederea respectării acestui 
embargo, sau acestor țări nu 
le vor fi aplicate sancțiuni pen
tru refuzul lor de a coopera 
cu O.N.U.. măsurile economice 
luate împotriva regimului de 
la Salisbury nu vor avea efec
tele scontate.

săp- 
să 

re-

FRANJA
A

In ajunul
campaniei

PARIS 12 (Agerpres). — In 
ajunul încheierii campaniei e- 
iectorale din Franța, cei doi 
candidați la președinție — 
Georges Pompidou și Alain Ro
ller — nu-și menajează puteri
le : ci multiplică interviurile 
acordate radioului, televiziunii, 
ziarelor, se deplasează din ora? 
in oraș, unde organizează mi
tinguri, rostesc cuvîntări. Re
plicile schimbate de cei doi as
piranți la președinție au căpă
tat in ultimele zile un carac
ter mai incisiv.

In interviul acordat ziarului 
„Le Figaro", Georges Pompi
dou și-a dezvoltat unele din 
ideile sale în domeniul politicii 
externe. El a reafirmat necesi
tatea de a se pune capăt di
vizării lumii, și în special a 
Europei. în blocuri. Așa cum 
a subliniat și generalul de 
Gaulle, anterior, scrie A.F.P., 
Georges Pompidou a accentuat 
„ideea dezvoltării relațiilor eco
nomico. culturale, nolitice cu 
toate țările din Europa răsă
riteană. restabilirea contacte
lor seculare dintre țările euro
pene. dintre care multe au 
aceeași cultură, aceeași civi
lizație ca a noastră..." în ce 
privește Orientul Apropiat, 
candidatul U.D.R. a fost de pă
rere că nimeni nu trebuie să 
acorde arme vreuneia din păr
țile în conflict. Pe noi — a spus 
el — ne interesează restabili
rea păcii în această zonă si 
trebuie să se ajungă. înainte 
de orice, la o coexistență paș
nică între toate statele din 
Orientul Apropiat Georges 
Pompidou a subliniat necesi
tatea continuării convorbirilor 
dintre cele patru mari puteri. 
Pe de altă parte, candidatul

NIGERIA

Și

Ostași ai Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud în timpul unui atac asupra bazelor militare inamice 
pe Platourile înalte.

Incidente la frontiera 
sovieto-chineză

Noi ciocniri 
la Umuahia

Trei partizani ai Mișcării 
populare pentru eliberarea An- 
gol- i. aflată LA BORDUL U- 
M 1 \VIO\ DE LINIE POR- 
TLGIIEZ, care decolase de pe 
aeroportul Luanda, cu destina
ția Kabindu (.Angola), au obli
gat echipajul să schimbe ruta 
și să aterizeze pe aeroportul 
Point Noire din Congo (B).

.Am ales această cale, a de
clarai unul din participanții la 
operație. Luiz Antonio, întrucit 
n-am găsit altă posibilitate să 
exadăm din Luanda".

Cei trei angolezi, relatează a- 
genția congoleză de informații, 
.s-au alăturat tovarășilor lor 
care luptă impotriva regimului 
colonial din Angola*.

Un grup de BANDIȚI ÎNAR
MAȚI a atacat filiala băncii 
.Royal Bank of Canada" din lo
calitatea venezueleană Puerto 
la Cruz, reușind să dispară cu 
o sumă de 550 000 de dolari. 
Acțiunea a fost facilitată de 
faptul că spărgătorii erau îm- 
brăcați in uniforme 
cilor băncii

ale pazni-

Enzimcle aflate in noii do- 
tergenți folosiți la spălarea ru
felor. POT PREZENTA PERI
COLE PENTRU SĂNĂTATEA 
OAMENILOR, iar întrebuința
rea lor trebuie supravegheată. 
Afirmația a fost făcută de pro
fesorul suedez David Dyrssen, 
în cadrul unei reuniuni .științi
fice internaționale.

Bursa de valori 
York, un adevărat 
al stabilității financiare, a reac
ționat prinlr-o SCĂDERE A 
VALORILOR la recenta decla
rație a ministrului american de 
finanțe. David Kennedy, prin 
care anunța că guvernul ar pu
tea trece la un control pre
ventiv asupra prețurilor și sa
lariilor pentru a pune capăt 
tendințelor inflaționiste. Potri
vit observatorilor economici a- 
mericani, scăderea cursurilor la 
bursă se datore.ște și majorării 
taxei de scont a băncilor a- 
mericane, care a ajuns la 8,5 
la sută, nivelul cel mai ridicat 
din istoria S.U.A.

din New 
barometru

Luind cuvintul la întrunirea 
anuală a Asociației medicale 
canadiene de la Toronto, dr. 
Christian Barnard a declarat că 
VIITOARELE TRANSPLAN
TĂRI DE INIMA VOR DEPIN
DE EVENTUAL DE DISPONI
BILITATEA UNUI ANIMAL 
DOMESTIC. Pacientul s-ar pu
tea prezenta la spital însoțit 
de o capră, un porc sau o 
că, de la care medicii ar 
ma să scoată inima pentru 
grefa pacientului.

Dr. Barnard a prezentat
tografia unui pacient cu inima 
transplantată, care joaca tenis 
și a adăugat : .Dacă vom putea 
transforma un om care este pe 
punctul dc a muri intr-unui ca
pabil să Joace tenis, operația 
merită să fie efectuată".

Aproximativ 500 000 de lucră
tori din sectoarele public și 
particular au participat la GRE
VA DE 24 DE ORE declanșată 
din inițiativa Convenției na
ționale a muncitorilor din U- 
ruguay (C.N.T.). Greva a para
lizat practic toată țara, scrie 
agenția France Presse.

PEKIN 12 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a adresat, la 11 
iunie, Ambasadei U.R.S.S. la 
Pekin o notă în care protes
tează pe lingă guvernul sovie
tic în legătură cu faptul că în 
seara zilei dc 10 iunie soldați 
sovietici au pătruns pe terito
riul chinez, în regiunea vesti
că a Munților Barluk. din dis
trictul Yumin, regiunea autono
mă Sînțian Uigură și au des
chis focul, provocînd un inci
dent de graniță. In nota trans
misă de China Nouă sc men
ționează că grănicerii chinezi 
au ripostat în autoapărare.

O
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat la 11 iu
nie Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze o notă 
în caro arată că, la 10 iunie, 
un cetățean chinez a trecut

granița sovietică în regiunea 
fluviului Tasti, din regiunea 
Semipalatinsk, încălcarea fron
tierei fiind sprijinită de un grup 
de militari chinezi, care au pă
truns pe teritoriul U.R.S.S. Mi
litarii chinezi, menționează no
ta, au deschis focul. Grănicerii 
sovietici, se menționează în no
ta transmisă de TASS, au ri
postat în autoapărare.

OWERRI 12 (Agerpres). 
In regiunile Ngor, Ahoada 
Okpuala continuă luptele dintre 
trupele biafreze și forțele fede
rale nigerienc — informează un 
comunicat militar difuzat de 
autoritățile biafreze. Potrivit 
surselor din Owerri, trupele lui 
Odumegwu Ojukwu ar fi reu
șit să ocupe noi poziții in sec
toarele Awka și Azumini. Co
municatul menționează, de ase
menea, că in orașul Umuahia 
au avut loc noi ciocniri între 
trupele federale și unități ale 
forțelor biafreze.

încheierii 
electorale

U.D.R. s-a declarat favorabil 
„lărgirii C.E.E. intr-o aseme
nea măsură, incit aceasta să-și 
recapete adevăratul său echili
bru și capacitatea de a juca 
un rol în lume". Aceasta sem
nifică in concepția lui Pompi
dou necesitatea examinării pro
blemei aderării Angliei la Pia
ța comună, „in maniera cea j 
inai deschisă și cea mal com
pletă".

Răspunzind unor întrebări 
formulate dc același ziar. A- 
lain Pohcr a declarat că „Fran
ța trebuie să rărnină în Alian
ța Atlantică, dar acest lucru nu t 
trebuie să jeneze cu nimic e- 
forlurile salo în favoarea des
tinderii". în cc privește rela
țiile cu țările din Europa ră
săriteană, Pohcr a spus că „... 
interesul tuturor este de a dez
volta relațiile noastre dc toate 
genurile economice, științifice I 
și culturale, cu aceste țări și 
cu sînt foarte favorabil acestei 
politici".

în rindul organizațiilor și 
partidelor politice centriste se 
constată in continuare modifi
cări de atitudine. Astfel, aite 
două personalități politice de 
centru — Antoine Pinay. fost 
prim-ministru si Rone Pleven 
— au declarat că vor susține 
în aT doilea tur de scrutin pe 
Georges Pompidou.

Poziții fortificate 
americano- 
saigoneze 

bombardate 
de forfele F.N.E.

SAIGON 12 (Agerpres). — 
In cursul nopții de miercuri 
spre joi, artileria forțelor 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud a 
bombardat 23 de poziții fortifi
cate ale trupelor americano- 
saigoneze — informează co
respondentul agenției France 
Presse. Un purtător de cuvînt 
militar american a semnalat ca 
„importante" 13 din acțiunile 
ofensive inițiate de F.N.E. ți- 
nind seama dc daunele cau
zate de acestea forțelor S.U.A. 
și ale administrației saigoneze. 
Baza logistică a pușcașilor ma
rini americani de la Da Nang 
a fost una dintre principalele 
ținte ale atacurilor declanșate 
de patrioți. După cum s-a â- 
nunțat, sectorul Da Nang a fost 
de mai multe ori. în cursul 
acestei săDtâmînî, scena unor 
ciocniri violente între detașa
mentele F.N.E. și trupele ma-’ 
mice.

Instalațiile militare deținute 
de trupele saigoneze fn apro
piere de Vinh Long și Tn regiu
nea Quang Duc au fost supu
se, de asemenea, unui intens 
bombardament de către forțelo 
F.N.E.

o
SAIGON 12 (Agerpres). — 

Comandamentul forțelor S.U.A'. 
din Vietnamul de sud a anun
țat că în cursul luptelor ca 
au avut loc săptămîna trecu
tă au fost uciși 252 militari 
americani, iar alți 2125 au 
fost răniți.

In aceeași perioadă, forțele 
saigoneze au înregistrat urmă
toarele pierderi : 457 morți și 
1391 răniți — a comunicat un 
purtător dc cuvint al adminis
trației saigoneze.

ALEGERI ÎN IRLANDA

fo-

Decesul lui William Douglas 
Killops. A PATRA PERSOA
NA DIN REPUBLICA SUD- 
AFRICANA SUPUSA UNEI O- 
PERAȚII DE TRANSPLANTA
RE .A INIMII, nu a fost deter
minat de fenomenul de respin
gere a inimii grefate, se arată 
intr-un buletin medical publicat 
de spitalul Groote Shuur.

Luind cuvintul in fața Comi
siei pentru problemele externe 
a Senatului italian, Pietro 
Nenni a declarat că „PROBLE
MA CENTRALA A POLITICII 
EXTERNE ITALIENE rămînc 
în continuare politica unității 
europene. Obiectivul nostru, a 
spus ministrul de externe ita
lian, este o Europă unită, ale 
cărei inițiative trebuie să fie 
puse in slujba păcii generale". 
Ministrul de externe al Italici 
a reafirmat cu acest prilej ne
cesitatea unor discuții cu țările 
din Europa răsăriteană, avind 
drept scop destinderea pe con
tinentul european. Această ini
țiativă, a arătat Nenni, este 
confirmată de mersul înainte 
al istoriei. Pietro Nenni și-a ex
primat speranța că o conferin
ță privind securitatea europea
nă, așa cum a fost propusă in 
Apelul de la Budapesta al sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia, va avea loc 
dacă va fi pregătită minuțios.

ITALIA

Un milion 
și jumătate 

de muncitori 
în grevă

ROMA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite 1 Un milion și jumă
tate de muncitori agricoli ita
lieni au declarat joi o grevă de 
72 do ore, revendicînd înnoi
rea contractelor colective, fo
losirea deplină a brațelor de 
muncă șl o nouă reglementa
re a sistemului de prevederi 
sociale. Greva, caro se desfă
șoară pe scară națională, a fost 
proclamată de Federația națio
nală a muncitorilor agricoli, 
afiliată Confederației Generalo 
a Muncii din Italia.

Guvernul din Irlanda mai 
putea rămînc la putere încă 11 
luni. Premierul Lynch a pre
ferat însă să organizeze de în
dată noi alegeri generale. Mo
tivul rezidă, se pare, intr-un 
simplu calcul de oportunitate. 
Pentru sfirșitul anului se a- 
nunță serioase dificultăți eco
nomice, o probabilă suplimen
tare substanțială a bugetului 
(cu obișnuitele noi impozite) 
și o intensificare a mișcărilor 
revendicative. O situație, deci, 
care nu ar fi putut sub nici 
un motiv avantaja ambițiile e- 
lectorale ale partidului Fianna 
Fail, care se află la guvern (și 
s-a aflat 32 din ultimii 37). Și 
așa, corpul electoral a fost che
mat la urne pentru 18 iunie.

O viguroasă dorință de înnoi
re poate fi ușor remarcată în 
Irlanda. Ea este mărturisită de 
prezența continuă și agitată a 
unor puternice mișcări alo ti
neretului, do numeroasele ac
țiuni ale fermierilor, do o di- 
satisfacțic generală în rindul 
populației muncitoare. Ea este 
confirmată do infringerca gu
vernului — fapt fără precedent 
tn această țară — in referen
dumul pentru schimbarea sis
temului electoral. Cu toate a- 
cestea, nimeni nu se așteaptă

la surprize. Cunoscătorii secre
telor irlandeze sînt de părere 
că nu există încă o forță po
litică organizată care să pola
rizeze nemulțumirea și să în
truchipeze schimbarea dorită.

Intr-adevăr «nip trei parti-

MOTA
EXTERNA

do reprezentate in Parlament 
nu se deosebesc decit in puține 
privințe. în recente interi iuri 
radiodifuzate, liderii acestor 
partide au fost întrebați dacă 
sînt „liberali, conservatori sau 
socialiști11. Răspunsurile lor au 
fost col puțin bizare. Premie
rul Lynch, lider al partidului 
Fianna Fail, a preferat un al 
patrulea calificativ : ..realist". 
Curios, liderul partidului Fine 
Gael din opoziție, Cosgravc. a 
răspuns, prin cine știe ce coin
cidență. absolut identic. Doar

liderul Partidului laburist, Co- 
rish, a acceptat că este socialist) 
dar, a adăugat el, „nu ca cei 
din alte țări".

Prin urmare, observatorii sint 
ncvoiți să constate că alegerile 
nu vor deschide un orizont 
nou. Singura alternativă, afir
mă ei, este un guvern alcătuit, 
ca .și pinâ acum, de partidul 
Fianna Fail sau o coaliție între 
Fine Gael, laburiști și indepen
denți. Partidul laburist a fă
cut insă cunoscut că nu are 
intenția de a participa la un 
guvern de coaliție. Așadar, in 
afara unei răsturnări de pro
porții — foarte improbabile — 
rezultatul alegerilor n-ar putui 
fi docil întoarcerea la putere a 
actualului partid de guvernă
mânt. întrebarea care mai ră
mînc este: un guvern Fianna 
Fail majoritar sau minoritar î 
S ar părea că aceasta este sin
gura întrebare la care sînt che- ► 
mâți alegătorii să răspundă la 
18 iunie.

într-o asemenea evoluție, ni
mic nu va fi fost tranșat le- 
cit in mod cu totul provizoriu. 
Observatorii apreciază de a- 
ceea că noi alegeri generale 
ar putea urma do aproape con
sultarea do miercurea viitoare.

N. RATEȘ
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