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Repere de bilanț
S-a tras linia de bilanț sub I cifrele înscrise pe răbojul ac- 

tivității din trimestrul Iii și 
Io dată cu aceasta sini puse 

in balanță roadele culese pe I întreaga perioadă a celor 9 
luni trecute din acest an. In 
bilanțul încheiat, colectivele 
unităților economice din mu
nicipiul nostru, mobilizate de 

|"n’ancle și organizațiile de 
partid, și-au materializat e- 

Inerciile crcaloare și voința 
de a realiza la cota cea mai I optimă sarcinile actualului
cincinal, in rezultate valoroa
se, edificatoare. După datele I preliminare, sporul obținut in 
cele 9 luni la producția glo- 

Ibală industrială pe ansam
blul municipiului însumează 

| peste 25 milioane lei. iar la 
producția marfă vindută și 
încasată 17,5 milioane lei.

In perioada celor trei tri
mestre, din bazinul Văii Jiu
lui s-au livrat suplimentar

naționale 78 160 
net — cu peste 
mai mult docil 
in anga.iamcn- 
și preparatori-

economiei 
tone cărbune 
8 000 do tone 
s-a prevăzut 
tul minerilor
lor pe infrecul an. La acest 
succes, preparata Coroești a 
contribuit cu o depășire a 
sarcinilor pe cele nouă luni 
de peste 41 000 tone cărbune 
net. preparația Lupcni cu o 
depășire de .16 200 
preparația Petrila 
750 tone. Bilanțul 
lor de preparatori
de asemenea, livrarea peste 
prevederile celor nouă 
9626 tone cărbune 
pentru cocs de către 
rația Lupcni și peste
tone brichete de cărbune de 
preparația Petrila.

Activitatea pe perioada tre
cută a fost încununată de re
zultate bune și in domeniul 
investițiilor. Planul lucrări
lor de investiții Pe trei tri-

tone, iar 
de peste 
colective* 
cuprindc»

luni a 
spălat 
prcpa-
20 000

mestre din acest an, după da
tele operative, a fost realizat 
in proporție de 101,7 la sută, 
reprezentând o realizare do 
77.2 procente din planul a- 
nual. Au fost construite și 
date «n folosință 605 aparta
mente. față de 545 aparta
mente planificate.

Pozitiv este, de asemenea, 
că, e-Nceptînd șantierul 71 căi 
ferate, toate șantierele de 
construcții-montaj din Valea 
Jiului au realizat și depășit 
prevederile planului. In frun
te se situează cu realizările 
colectivul de constructori și 
montori al I.L.II.S. cu înde
plinirea sarcinilor pe cele 9 
luni in proporție de 118,3 la 
sută, urmat de cel al I.C.F. 
cu 115,6 la sută precum și 
de colectivele șantierelor 
T.C.M.M. și T.C.D. cu o reali
zare a planului in proporție 
de 100,1 la sută fiecare.
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Stimați oaspeți de peste ho
tare.

Cu ocazia deschiderii lucră
rilor Semicentenarului Institu
tului de speologie „Emil Raco
viță", îmi revine plăcuta înda
torire să adresez tuturor oa
menilor de știință care partici
pă la manifestările legate de a- 
niversarea înființării primului 
Institut de speologie din lume 
un călduros salut din partea 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Apreciind însemnătatea aces
tui eveniment de seamă al vie
ții științifice, reunind persona
lități de prestigiu din țară și 
de peste hotare, avem prilejul 
unei priviri retrospective asu
pra activității desfășurate in a- 
cest domeniu de marele savant 
Emi| Racoviță.

Calitățile remarcabile ale re
numitului biolog român, gîndi- 
rea sa înaintată și-au găsit o 
strălucită reflectare în funda
mentarea unei discipline noi — 
biospeologia.

Opera lui Emil Racoviță s-a 
bucurat de un răsunet bineme
ritat în viața științifică, fiind 
continuată, dezvoltată și îmbo
gățită cu valențe noi. înscrisă 
in această tradiție do gîndire 
științifică materialistă, în țara 
noastră s-a cristalizat o școală 
in domeniul speologiei.

Lucrările acestui colocviu, 
constituind o mărturie convin
gătoare în acest sens, vor re
prezenta prilejul unui amplu 
schimb de idei, opinii și ex
periențe. Extinderea contactelor 
internaționale, a schimbului de 
experiență și de păreri, a cir

culației de idei, de noi desco
periri, este o condiție a pro
gresului științific al fiecărei na
țiuni și a dezvoltării civiliza
ției mondiale. Acesta este me
sajul umanist al științei de dez
voltare a legăturilor științifice 
și culturalo, mesaj pe care țara 
noastră i| promovează consec
vent.

Știința contemporană este ca
racterizată prin creșterea rolu- 
*ui ei in dezvoltarea societății 
omenești, in cunoașterea și stă- 
pinirea naturii, in organizarea 
mai rațională a societății ome
nești, a relațiilor dintre state.

Prin descoperirile obținute în 
ultimele decenii, realizările din 
domeniul biologiei ocupă un loc 
important in revoluția științi
fică și tehnică și deschid ori
zonturi noi cercetărilor multi- 
disciplinare, menite să contri
buie ia progresul social și e- 
conomic.

Aș dori să îmi exprim con
vingerea că dezbaterile prile
juite de Semicentenarul Insti
tutului de speologie „Emil Ra
coviță” vor exercita o influență 
nu numai in sensul îmbogăți
rii domeniului de care vă ocu
pați, dar și în sensul dezvoltării 
legăturilor între oamenii de 
știință din diferite țări și, o 
dată cu aceasta, al promovării 
celor mai înaintate idei legate 
de aspirațiile popoarelor spre 
libertate Și echitate socială, 
spre o viață mai bună, spre 
pace, prietenie și colaborare.

Vă urez cel mai mare succes 
in activitatea creatoare căreia 
ii dedicați eforturile dumnea
voastră și vă doresc ca această 
reuniune sa constituie prilejul 
uuui plăcut contact cu realiză
rile! din țara noastră.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., analizând activitatea pen
tru formarea cadrelor de con
ducere de partid, de stal și din 
economie, a constatat că în a- 
cest domeniu au fost obținute 
succese importante, ca urmare 
a măsurilor adoptate în ultimii 
ani pentru îmbunătățirea acti
vității Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" și a creării unui sistem 
organizat de perfecționare a ca
drelor de conducere din econo
mic și administrația de stat. 
Datorită pregătirii politico-ideo- 
logice, a înarmării lor cu cu
noașterea temeinică a liniei po
litice a partidului, cu cunoștin
țe din domeniul științei condu
cerii și organizării, cadrele dc 
partid, dc stat și din economie 
își îndeplinesc in bune condi
ții sarcinile încredințate, adu- 
cind o contribuție însemnată la 
înfăptuirea programului de dez
voltare economică și social-cul- 
turalâ a patriei.

Cu toate realizările dobîndite, 
în actîvitatea de pregătire și 
perfecționare a cadrelor se ma
nifestă o serie de neajunsuri, 
îndeosebi in ceea ce privește 
asigurarea cunoașterii de către 
toate cadrele a științei condu
cerii vieții economice și sociale.

a metodelor moderne de or
ganizare a producției și a mun
cii în diferitele domenii de ac
tivitate. De asemenea, se resimt 
lipsuri in pregătirea politico- 
idcologicâ a unor cadre, o in
suficientă legătură a cunoștin
țelor teoretice cu sarcinile prac
tice ale muncii de partid și de 
stat, ale activității economice.

Stadiul actual de dezvoltare 
a economiei, științei și cultu
rii, a întregii vieți sociale, pro
blemele tot mai complexe pe 
care le ridică în fața organe
lor de partid și dc stat pro
cesul dc edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te impun îmbunătățirea muncii 
de formare a cadrelor de con
ducere, creșterea nivelului lor 
de pregătire corespunzător 
sarcinilor sporite ce le revin în 
toate domeniile de activitate. 
In acest scop. Comitelui Execu
tiv al C.C. ui P.C.R. hotărăște 
ca, întreaga activitate dc pre
gătire și perfecționare a cadre
lor dc partid, de stat și din 
economie să se realizeze în- 
tr-un sistem unitar, in cadrul 
unei instituții centrale de partid 
— „ACADEMIA PENTRU ÎN
VĂȚ AM I NT SOC IAL-POL.I TIC 
ȘI PERFECȚIONARE \ CA

DRELOR DE CONDUCERE 
«ȘTEFAN GHEORGHIU* DE 
PE LÎNGA COMITETUL CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN*.

In stabilirea profilului șl sar
cinilor Academici „Ștefan 
Gheorghiu-’ se pornește de la 
cerințele sporite pe care dez
voltarea socială Ic pune în fața 
partidului ca forță politică con
ducătoare a societății, de la ne
cesitatea creșterii rolului fac
torului conștient în dezvolta
rea, organizarea și conducerea 
vieții sociale. Pentru realiza
rea sarcinilor de mare răspun
dere care se ridică astăzi în 
domeniul dezvoltării forțelor da 
producție, perfecționării relați
ilor sociale, al conducerii în
tre .ii activități cconomicb-so- 
ciale, al formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste a oameni
lor. cadrele de partid și de 
stat trebuie sâ posede cunoș
tințe aprofundate privind știin
ța conducerii, să-și însutească 
în mod temeinic linia politică 
a partidului, să lupte neobosit 
pentru traducerea ei în viață, 
să manifeste în toate împre
jurările o atitudine avansată, 
revoluționară, de militanți co
muniști.

9.
Obiectivele activității Academiei

A ACTIVITĂȚII 
POLITICO- 

EDUCATIVE
I>a mina Aninoasa, ca de 

altfel în toate unitățile produc
tive și social-culturale, dezba
terile din adunările generale 
ale organizațiilor de bază și 
plenara comitetului de partid 
pe exploatare, consacrate îm
bunătățirii muncii politico-e
ducative. s-au soldat cu ela
borară unor programe de acti
vități concrete, menite să de
termine înlăturarea neajunsu
rilor existente din acest dome
niu primordial al Vieții de par
tid, să amplifice și să îmbo
gățească în conținut activitatea 
educativă, munca politică des
fășurată de organizația de par
tid a minei pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a mine
rilor. inginerilor și tehnicieni
lor aninoseni.

După încheierea dezbaterilor, 
realizarea programelor de ac
tivități consacrate perfecționă
rii muncii de educație comunis
tă, statornicirea și adîncirea 
spiritului militant, combativ și 
analitic, prezent în adună
rile ce au analizat Îmbunătă
țirea activității educative, a 
devenit in mod firesc o preo
cupare de prim ordin a jro i- 
ne’or de partid, a comuniști
lor.

I., ce rezultate se materiali
zează aceste preocupări, care 
este infuzia de dinamism, de 
combativitate revoluționară pe 
care e conferă aceste măsuri 
activității politico-educative ?

— O cerință primoru . pe 
care adunarea de dezbatere a 
yctivității politico-ideologice a 
jus-w in fața biroului nostru, 
Ae spunea tovarășul Constan
tin Hopa, secretarul organiza
ției de partid din sectorul III 
al minei, o constituie crește
rea rolului fiecărui comunist 
in munca politico-educativă 
pentru înrădăcinarea unui cli
mat de exigență și responsabi
litate la fiecare loc de muncă. 
In urma dezbaterilor, biroul 
nostru a luat măsuri pentiu 
repartizarea mai judicioasă a 
membrilor de partid pe forma
țiile de lucru ale sectoiului și, 
totodată, pentru afirmarea in
toleranței lor față de lipsuri. 
Ir. acest sens o însemnătate 
hotăritoare are perfecționarea 
pregătirii politice și ideologice 
a comuniștilor. De aceea am 
stat de vorbă cu fiecare mem
bru de partid, încadrindu-1 pe 
fiecare in forma de învățămint 
cea mai potrivită. în funcție de 
pregătirea -sa. Am luat măsu
ri per.tru instruirea și activi
zarea colectivului de agitatori,

pentru abonarea la presa de 
partid a tuturor comuniștilor. 
In adunările generale vom cere 
informări comuniștilor asupra 
activității ce o desfășoară în 
cadrul formațiilor de lucru. 
Putem afirma că în activitatea 
majorității comuniștilor, in a- 
firmarea combativității lor împo
triva indisciplinei .și a altor fe
nomene negative se observă un 
progres evident. Că mai avem și 
tovarăși inactivi — ca Nicolae 
Butucan, Gheorghe Roșea, Pau
lin Căzănescu — și aceasta e 
adevărat. Dar situația lor se 
află în atenția biroului și vom 
f i în măsură să asigurăm partici
parea activă a fiecărui comu
nist la perfecționarea continuă 
a muncii educative.

— Adunarea generală de dez
batere a activității ideologice 
și educative a analizat cu com
petență fenomenele negative din 
viața colectivului nostru, ma
nifestările de indisciplină, le
ne, neglijență, și, totodată, a 
stabilit răspunderile mari ale 
organizației de bază în elimina
rea acestor neajunsuri — ne 
spunea tovarășul Gheorghe 
Buftea, secretarul organizației 
de partid din sectorul VI trans-

i. dubek

(Continuare in pag. a 3-a)

Vizionări colective
Din inițiativa organizațiilor 

U.T.G, din orașul Lupeni 850 
de tineri din întreprinderile, 
instituțiile și școlile orașului 
au vizionat în colectiv piesa 
lui Mihail Sorbul „Ion*, după 
romanul binecunoscut al lui 
Liviu Rebreanu. O acțiune si
milară a avut loc zilele trecute 
cînd uteciștilor din Lupeni le-a 
fost prezentat filmul artistic 
de lung metraj „Facerea lu
mii*, producție a studiourilor 
din țara noastră. |

★
Manifestările prilejuite în ța

ra noastră de semicentenarul 
Institutului de speologie „Emil 
Racoviță' — primul institut de 
acest profil -înființat în lume — 
au început sîmbătă dimineața 
cu o ședință solemnă organi
zată la București de Ministe
rul învățământului și Acade
mia Republicii Socialiste Ro
mânia.

Sărbătorirea acestui eveni
ment de seamă al vieții știin
țifice din țara noastră se des
fășoară sub înaltul patronaj al 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

. ★
La aceste manifestări iau parte 
personalități de seamă ale ști
inței românești, precum și re
prezentanți ai unor academii și 
institute de specialitate de pes
te hotare.

La ședința solemnă de sîm
bătă, ministru] învățămîntului, 
Mircea Malița, a dat citire me
sajului președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, adresat participanților 
la dezbaterile prilejuite de se
micentenarul Institutului de 
speologie „Emil Racoviță-1 din 
țara noastră și la manifestările 
organizate cu acest prilej.

DOUĂ OPINII DESPRE

VENITURILE ILICITE — 
NĂRAV DEGRADANT

Punînd la baza activității sale 
studierea documentelor și Imtă- 
rîrilor Partidului Comunist Ro
mân. a problemelor construcției 
socialiste în țara noastră și a 
proceselor din lumea contempo
rană, a concepției materialist- 
dialectice despre lume și viață. 
Academia „Ștefan Gheorghiu" 
trebuie să asigure cursanților 
un înalt nivel de pregătire po- 
lilico-ideologică, marxist-leninis
tă, înfăptuirea obiectivului său 
central — formarea de cadre 
de conducere capabile să apli
ce cu fermitate în viață linia 
politică a partidului, să contri
buie la dezvoltarea și îmbogă
țirea creatoare a teoriei și prac
ticii revoluției și construcției 
socialiste.

Un obiectiv important al A- 
cademiei îl va constitui, de a- 
semenea, înarmarea cadrelor 
cu știința conducerii, cu temei
nice cunoștințe privind plani
ficarea, organizarea și conduce
rea economiei și a vieții sociale, 
sistemul informațional econo- 
mico-socia), tehnicile și meto
dele moderne de analiză și 
prognoză, de fundamentare a 
deciziilor.

întreaga activitate a Acade
miei trebuie să se desfășoare 
în strînsă legătură cu practica, 
să asigure cunoașterea forme
lor Și metodelor concrete de ac
tivitate ale organelor și orga
nizațiilor de partid, hc masă, 
de stat și economice, să con-

Obținerea de către anumiți 
indivizi a unor venituri nc- 
permise indignează pe bună 
dreptate opinia publică. De a- 
ceea imperativul „să stîrpim 
bacșișul-1 — acest nărav degra
dant, sub orice formă s-ar ma
nifesta, constituie în prezent fi
rul esențial și suportul unei 
susținute preocupări. Redăm, 
cîteva opinii în sensul susține
rii categorice a acțiunii dc sa
lubrizare morală a relațiilor so
ciale.

„Ciubucul și bacșișul — ne 
spune tov. Gheorghe Ana, di
rectorul școlii profesionale co-

merciale din Petroșani, sînt 
cuvinte străine limbii române 
ceea ce arată că practicile al 
căror sens și conținut le de
semnează nu au fost proprii po
porului nostru. Faptul că ele 
s-au practicat și se mai practi
că în diferite sfere de activita
te, dovedește că șîntem încon
jurați de elemente cu o slabă 
conștiință socială, cu un slab 
simț al realității. De altfel, toți 
sîntem convinși că ciubucul, 
sub orice formă s-ar manifesta, 
reprezintă finalmente un furt 
din proprietatea personală a 
cetățenilor, cu caracter perma-

Instantaneu din secția (le timplărie a I.I.L. Petroșani :
Șeful de echipă Alexandru Biro împărtășind din experiența lui tinerilor ucenici Ștefan 

Balica și Andrei Biro. • Foto i Ion LICIU

nent, lent dar sigur, care face 
ca cei care-1 practică să se 
situeze in afara normelor de 
retribuire socialistă. Hotărît, 
ciubucul și bacșișul sînt un 
furt, și de aceea trebuie stîrpit, 
trebuie să-l ștergem din limba 
noastră maternă ca pe orice 
adaos care nu se poate grefa. 
Este de datoria noastră cetățe
nească să luăm poziție fermă 
împotriva acestor practici de 
căpătuială, de înavuțire fără 
efort, fără muncă. Este cazul 
să nu mai concurăm cu o parte 
din salariile noastre la îmbo
gățirea unor indivizi certați cu 
etica socială. Este cazul să a- 
sanăm de aceste practici ruși
noase relațiile sociale statorni
cite între cetățenii patriei noas
tre, atît prin forța legii cît și 
prin forța opiniei publice. In- 
trucît școala noastră pregătește 
viitoarele cadre din comerțul de 
stat noi am luat măsuri ope
rative pentru îmbunătățirea 
muncii educative, pentru întă
rirea disciplinei elevilor atît 
în școală cit și la locurile de 
practică. Vom sancționa cu as
prime pe cei care primesc bac
șiș sau alte avantaje materiale 
nemeritale. Nu vrem ca viito
rul lucrător din comerț să se 
formeze de pe băncile școlii 
cu aceste practici pe care între
gul nostru popor le stigmati
zează.

Iată ce ne declară și tovară
șul Aurel Com.șa, președintele 
judecătoriei din Petroșani: „ \- 
ceastă formă de realizare a u- 
nor venituri ilicite este incrimi
nată de Codul penal în artico
lul 256 sub denumirea de „pri
mirea de foloase necuvenite-- 
și care constă în primirea <1? 
către un funcționar, sau alt

Cornel IIOGMAN
(Continuare in pag. a 3-a)

La Academia pentru învă- 
țămînt social-politic și perfec
ționarea cadrelor de conducere 
„Ștefan Gheorghiu" vor func
ționa două compartimente i li
nul pentru pregătirea cadrelor 
de partid și ale organizațiilor 
obștești, și altul pentru pregă
tirea cadrelor pentru economie 
și administrația de stat.

A. Pentru pregătirea și per
fecționarea cadrelor de partid, 
ale organizațiilor de masă, din 
presă și a cadrelor care predau 
științele sociale, vor funcționa :

1. Institutul pentiu pre
gătirea cadrelor în pro
blemele conducerii so- 

cial-politice
Pentru ca învățămîntul supe

rior de partid să răspundă în 
mai mare măsură cerințelor de 
pregătire unitară, multilaterală 
a activiștilor. în concordanță cu 
exigențele actuale și de pers
pectivă ale muncii de partid, 
in cadru] Academiei „Ștefan 
Gheorghiu11 va funcționa un In
stitut cu durata de patru ani, 
care va asigura, în primii doi 
ani, o pregătire comună, iar 
în ultimii doi ani profilarea pe 
principalele domenii ale activi
tății de partid în următoarele 
secții :

a) Secția de studii pentru pro
blemele conducerii activității po- 
litico-organizatorice, care pregă- 
i.-je activiști pentru munca or
ganizatorică de partid și a or
ganizațiilor de masă.

b) Secția de studii pentru pro-

tiibuie la generalizarea expe
rienței înaintate, să răspundă 
nevoilor de pregătire a cadre
lor pentru munca organelor du 
partid și dc stat, a unităților e- 
conomice.

Totodată, Academia trebuie 
să-și sporească rolul în viața 
ideologică a țării, să devină un 
for puternic de cercetare în do
meniul științelor sociale, de 
dezbatere creatoare a probleme
lor teoretice ale construcției so
cialiste în România și ale vie
ții internaționale contemp-ua- 
ne.

Academia își va desfășura ac
tivitatea în următoarele direc
ții principale i

— pregătirea superioară a 
activiștilor de partid pentru co
mitetele județene, municipale 
și orășenești de partid, pentru 
aparatul Comitetului Central, 
pentru organizațiile de masă și 
obștești (sindicate, U. T. G., 
U.N.C.A.P.), pentru instituții 
centrale de partid, de stat și 
culturale, precum și a cadrelor 
de predare a științelor social- 
politice în învățămîntul supe
rior ;

— perfecționarea pregătirii 
politice, ideologice și profesiona
le a redactorilor din presa cen
trală și locală, de la Agerpres, 
Radioteleviziune și edituri ;

— pregătirea unor cadre de 
conducere de înaltă calificare 
pentru economie și administra
ția de stat;

II.
blemele conducerii activității po- 
litico-ideologice, care pregătește 
cadre pentru munca ideologică, 
de propagandă și cultural-edu- 
cativă. In cadrul acestei secții 
se vor ‘crea, în ultimul an de 
studii, trei grupe de speciali
zare pentru formarea cadrelor 
de predare a științelor social- 
politice în învățămîntul supe
rior ! materialism dialectic și 
istoric; socialism științific (teo
ria și practica revoluției și con
strucției socialiste); istoria miș
cării muncitorești din România 
și a Partidului Comunist Ro
mân.

c) Secția de studii pentru pro
blemele conducerii activității po- 
litico-economice, care pregătește 
activiști pentru munca politică 
în economie (cadre de partid 
ta comisiile economice, la ma
rile unități economice, la sindi
cate, U.T.G. și U.N.C.A.P.). La 
această secție se va crea, în ul
timul an de studii, o grupă de 
specializare în vederea pregă
tirii cadrelor de predare a eco
nomiei politice în învățămîntul 
superior.

Pentru studenții grupelor în 
care se pregătesc cadre de pre
dare a științelor sociale, cursu
rile se vor prelungi cu un se
mestru, în vederea aprofundă
rii unor cunoștințe de profil 
și metodico-didactice.

Durata studiilor pentru învă
țămîntul fără frecvență va li 
de cinci ani. Pentru mai buna 
pregătire a studenților dc la 
învățămîntul fără frecvență, a- 
cestora li se va acorda, anual, 
un concediu plătit de 15 zile 
în perioada susținerii exame
nelor.

— perfecționarea pregătirii 
cadrelor de partid și ale orga
nizațiilor de masă, a cadrelor 
de conducere din economie și 
administrația de stat;

— perfecționarea pregătirii 
politico-ideologice a cadrelor da 
predare a științelor social-po- 
litice din învățămîntul de stat>

— pregătirea de cadre da 
specialitate în problema de con
ducere Și organizare ; sprijini
rea activității de perfecționare 
a cadrelor desfășurate de mi
nistere și instituții centrale, 
precum și a Ministerului Invă- 
țămîntului în introducerea cu
noștințelor științifice în dome
niul conducerii și organizării în 
învățămîntul de stall

— pregătirea de cadre prin 
doctorat în domeniul științelor 
social-politice, al conducerii și 
organizării producției și a mun
cii ;

— elaborarea de lucrări, stu
dii și proiecte privind perfec
ționarea conducerii politice șl 
organizării activității economice 
și sociale ;

— editarea de publicații de 
profil în vederea promovării ex
perienței avansate în domeniul 
muncii de partid, al organizării 
și conducerii științifice ;

— îndrumarea metodologică 
și sprijinirea cu programe, ma
terial documentar și lectori a 
școlilor interjudețene de partid.

Selecționarea c mdidaților pen
tru Institut se va face din rîn- 
dul activiștilor de la comite
tele de partid județene, muni
cipale și orășenești, din insti
tuții centrale de partid, secre
tarilor comitetelor de partid 
din marile întreprinderi și ai 
comitetelor comunale, precum 
Și al activiștilor U.T.C.. sindi
catelor. U.N.C.A.P. și din apa
ratul politic al M.F.A., M.A.I., 
G.S.S., cadre care au perspecti
ve să fie promovate în muncă 
de conducere politică. Vor pu
tea fi, de asemenea, selecțio
nați muncitori din producție, 
membri ai organelor de partid, 
care au pregătire politică și 
experiență în munca de partid. 
Se va avea în vedere ca 80—90 
la sută din cei admiși la Aca
demie să fie activiști care pro
vin din rîndurile muncitorilor, 
maiștrilor și tehnicienilor.

Candidații vor trebui să în
deplinească următoarele con
diții i

— să aibă un stagiu io pro
ducție de cel puțin 3 ani ; să 
fi depus activitate minimum 3 
anj in munca de partid sau a 
organizațiilor de masă și să în
trunească calități moral-politice 
corespunzătoare;

— să fie absolvenți ai școlilor 
de partid de Un an (sau de 
5—6 luni):

— să tie absolvenți ai li
ceului sau ai unei școli echi
valente. In mod excepțional, 
vor putea fi admiși și acti
viști dintre cei mai buni, care 
nu au asemenea studii, dar care

(Continuare in pag. a l-a)
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In Ungaria. In Keszthciy a avut loc Inaugurarea casei 
memoriale David Schwartz, pionier al navigației aeriene. 
David Schwartz, care s-a ridicat pentru prima dată In 
văzduh la bordul unui dirijabil la Berlin în 1897, n dece
dai curind după răsunătorul Iui succes. Contele Zeppelin, 
tare- asist, se la demonstrația făcută la Berlin, s-a grab I 

inventatorului planurilesfi cumpere 
dirijabilului

imediat 
de la v

Cine a mai tras
in Robert
Kennedy ? Sim,

a fost ■ - 
Blair, pro-

Această întrebare 
dresată de Barbara 
«uror al orașului Los Angeles, 
șefului poliției locale. Motivul 
c*-ic recenta numire a lui D. 
Belfer. expert in balistică, in 
pastu) de șef al laboratorului 
«-vășencsc dc criminalistică. D. 
Boiler. declară Rarbara Blair. 
n« este 

dc 
este fie 
ignorant 
face 
tra
prcjurărilc 
ruliri Robert Kennedy.

indicat să ocupe acest 
răspundere, intrucit el 
„influențat", fie 
în

aceste
st risorii

un 
alo balisticii. Cînd 
afirmații, 
se referă 

asasinării

autoa- 
la im- 

senato-

Hoții
de sezon

ex-In urma unei îndelungi 
pe«-ențe de ani și ani de zile, 
prefectura poliției pariziene a 
ajuns la concluzia câ cel mai 
mare număr de hoții este co
mis în decursul lunii august. 
Sezonul estiva] este pe cil se 
pare predilect pentru răufă
cători. Și asta pentru că e 
mare parte dintre polițiști pă
răsesc Parisul pentru s-și pe
trece concediul. Tot în august, 
parizienii pleacă și ei în ex-ad 
din capitală, apartamentele ră- 
mînînd cu totul nelocuite și 
deci nesupravegheate Acest 
fericii concurs de împrejurări 
nu poate dccît să-i încurajeze 
pe hoți. In august 1969. poli
ția pariziană a înregistrai nici 
mai mult nici mai puțin decît 
7 800 plîngeri. iar în anul care 
;• trecut cifra reclamatelor a 
ajuns >a 2 300. Pînâ acum nu 
se cunoaște cifra pentru 
tualu) sezon estival, însă 
Iele prealabile nu pot fi 
siderale cîtuși de puțin 
inspiratoare dc optimism.

ac- 
da- 

con- 
ca

F
A
Bu
L
A

Un „breakfast'"
tipic englezesc...

Tublicațin londoneză ..Evening 
Standard' povestea intr-un ar
ticol apărut recent că un tu
rist american, eomandind la un 
restaurant 'le pe malurile Tn- 
misei un mic dejun tipic en
glezesc, s-a 
următoarele 
re ; costiță 
Danemarca,
nișoare albe franțuzești, 
neozeelandez. Acesta din 
mă era de altfel singurul 
dus despre care se putea 
ne că este oarecum
englez, dat fiind faptul că im
portul de unt din Noua

landă universca/ă mul(i. mulți 
ani. Mai mult, turistul cu pri
cina a fost servit la masă de 
un chelner imigrant italian

trezit pe masă cu 
feluri do 

irlandeză, ouă 
roșii italiene.

III

minca- 
din 
pii- 
unt 
ur-

pm- 
spu-

specific

Zee-

De toate pentru toți o

ÎNTRE
MORCOV

PÂTRUN
JEL

Pictorul și sculptorul francez Jacques Carelman afirma 
cu orice ocazie că obiectele uzuale păcătuiesc prinți-o pi ca 
mare monotonie și adesea nu răspund înclinațiilor indivi
duale ale posesorilor. Pentru a remedia această neplăcută 
stare de fapt, Carelman a inventat o serie de obiecte pe 
gustul originalilor. Astfel, pentru cei care se pling de fuga 
nemiloasă a timpului, el a confecționat o clepsidră cu gît 
alît de strimt incit nu lasă nisipul 6ă se scurgă arătînd tre
cerea clipelor; pentru amatorii de hoinăreli prin ploaie a 
conceput o umbrelă „cu două etaje* ; în fine, pentru cu
rioși — un telescop care se adaptează la dimensiunile unei 
găuri dc cheie.

LUMEA
IN PRETURI

studierea prețurilor pe 
poate intilni 
parcurge 31 
occidentale.

Latine. Cel

mai puțin costisitoare 
punctul de vedere al 
cămintej de damă.

e

din 
imbră-

un turist 
din țările 
Asiei, A- 
mai „cos-

Specialiștii din Elveția au 
procedat, cu citva timp in ur
mă. la 
care le 
care ar 
Europei 
mcricii
tisitor” oraș din lume este New 
Vorkul — informație care nu 
uimește foarte tare. Studiul o- 
feră. insă, și o seric de surpri
ze și paradoxuri : astfel, con
form datelor strînsc de specia
liștii elvețieni, untul costă dc 
trei ori mai puțin Ia Londra 
decit in localitățile elvețiene 
din zona alpină ; orașul Chica
go se clasează printre cele mai 
costisitoare pentru îmbrăcămin
tea bărbătească și printre cele

leul și iepurele
♦

mine 
și râu.

li zise Leul
Subalternului său :
— Se spune despre 
Câ-s crud, nedrept
Mă mir. dragul meu Iepuraș.
Că mă hulesc unii atit de pătimaș 
Nu cumva tu bagi zizanie printre 
Și-i faci să fie atit de mișei ?
— Eu. mările? tremură Iepurașul 
Văzind colții gata să-I sfișie, 
Cum poți gîndj așa, o stupine.
Oare nu din mila ta mâninc și eu
— Rine, bine, deveni Leul mai blind.
llai. spune deschis ce crezi despre mine in gind ?
— Că iară tine, mărite.
Noi, ăștia mici, cum să spui... 
Am fi o turmă a nimănui.

ei

ca o piftie

o piine ?

★

Morala e de fapt zicala :
fricosul tot fricos rămine.
Și laș. Doar să mănînce-o... piine.

N. POP

o-

Vațlax Grabovski, șeful oco
lului silvic Verhne-Pe(rovcț (in 
regiunea Cemovți), are o pa
siune legală oarecum de me
seria sa — face experiențe de 
hibridizare a plantelor. Cu 
zece ani in urmă, el s-a
cupal de „reeducarea” morco
vului. alegind ca „educator" 
pătrunjelul. Altoind pătrunje
lul pe morcov, experimenta
torul a obținut un hibrid ca
re, in generațiile următoare, 
a dat o serie de soiuri noi. 
Hibridul este dc două ori mai 
mare decit planta de control 
și are un mare conținut de 
substanțe utile. Silvicultorul 
Grabovski a prezentat gigan
ticul morcov-pătrunjcl la o ex
poziție din orașul Odessa, în 
fața oamenilor de știința de 
Ia Institutul de selecționare și 
genetică susținindu-și apoi cu 
succes disertația sa de candi
dat în științe.

."■li.itfâhi-^ a in rîk'v.i prilejuri extremi IM. i 
cud-vi 'i-im o om vuiui Retezat și de fiecare da
tă i>ă simt* nn afna» dc ceea ce zăream pes’c 
< npâna aj Io dincolo, în Valea Crnici. Inlr-o 
zi ,>m pomii din nou sp1P Cimpiașe). Am înnop- 
'• în cabana d. vinnto ire de ai ,, aproape de 
( ip.ilul josoloi forc.slicrc, î.n 1oVă .L a povești- 
hn dc vinătoarc ale brigadierului Boroi, bun < u- 
noscSIor al pole ilor din această parte.

(7 dală tu ivirea zorilor, am pornit .pre slina 
Soarbelor, primul punct principal al traseului 
ea < ,,v(',i Să m termine la Băile |1< rrulane. Pr - 
mu 2 km i-mn parcurs pe șoseaua forestieră pi
uă la punctul ei terminus, ajroi prinlr-o fnnnoa- 
să poiană, pe vechiul marcaj, datînd încă din 
1937, am urcai în pantă ușoară %pre stina din 
So.irlx'lc, nflotâ î» căldarea glaciara cu arvla.și 
nume După ).> minute am ajuns în curmătura 
„la Fețe1, ur.de am admirat frumusețile pe ca
re ți ic oferă acest pune» important al traseului. 
Mâ aflam, dc fapt, în cumpăna apelor dintre Jiu 
și Cerna, dc unde ochiul avid de frumusețe sor
bea cu nes iț Pi-ira Im i ovanului. Creasta O.-’ca, 
Piatra Cloșanilor, Ciucevelc — toate de pe Cer- 
nișoara — .și terminațiile munților Godcanu. Mai 
departe, aveam de parcurs mai mult de jumătate 
djn traseu. Vechiul marcaj, șters de ani, începea 
sa se piardă \rarcori se mai disUngea pe vre
un copac • • ■
Depășind 
curba de 
turmelor 
unde am • . - . - • ............V M,|| ,.v
in ce mai greu spre Cerftișoara. Ultima parte 
mi s-a părut cea mai dificilă. Aici, alît căra
rea, cit .și marcajul an dispărut aproape cu de- 
savîr.șiic. In sfîrșit, am ajuns la principalul a- 
fluent al Cernei — Cerni.șoara — dc unde am 
străbătut „împreună" GîrdomanuJ — o mică așe- 
zare sezonieră a localnicilor, undo valea devine 
mai largă și oferă o primă „privire în urmă* 
spre munții Retezatului

Și iată, în sfîrșit, punctul culminant al ex
cursiei ! faimoasele izvoare ale Cernei. Cine le 
vede prima oară are revelația unei descoperiri 
uluitoare fiindcă Cerna izvorăște dintr-o dată 
la aproape întreg debitul I De sub un perete 
uriaș de slincă două izvoare principale „țî-șncsc" 
viguros formînd chiar de la început albia fru
moasei Cerne care, după numai 30—100 m. cap
tează apele Ccrni.șoârei și împreună curg zeci 
de kilometri pînă la vărsare în bătrînui Danu- 
biu. Mai departe am traversat pe rînd. piraiele 
Cărbunelui. Ivanului și Balmoșului. Vestitele 
conace de pe stîncilc de calcar ce străjuiesc Cer
na pină la Horculane se fac remarcate din ce 
în ce mai des.

După scurt timp, din ’dreptul pîrîului [vanu
lui, am continuat excursia cu unul din cami
oanele ce transportă lemn la Băile Herculane. 
Din această porțiune se distinge in primul rînd 
așezarea Cernat — sat de unde se bifurcă unul 
din principalele drumuri turistice spre Munții 
Godeanu și Țarcu.

Mă opresc aici cu descrierea acestui traseu 
turistic de o neasemuită frumusețe lăsint la la
titudinea celoi ce-1 vor parcurge să aprecieze — 
6Înt sigur — că un asemenea itinerar nu poate 
fi imaginat prin lectura unor palide descrieri. 
El trebuie parcurs cu piciorul, in tovărășia blin
da a Cernei. un riu, în general, necunoscut de 
turiști, dar alît de „recunoscător" cu cei care 
sc hotărăsc să-1 cunoască.

Din Valea Jiului
in Valea Cernei

mai bălrin care a rezistat timpului, 
puiul Sturului, continuind apoi oe 
nivel pe una din multele cărări ale 
de oi, am ajuns la Slin » Mănesii, de 
coborî t pe un povîrniș abrupt, din ce 

i parte

Text și foto : Aurel DULA

N-ați, Richarde, calul..

In seara de 28 septembrie, 
privind ecranul televizorului 
am 
hard 
relui 
liam 
scris 
dentul nostru Gh. Bozu. 
doua zi dimineața, 
lindu-mă spre serviciu, toc
mai mă gindeam la faimoa
sele cuvinte : „Dau un regal 
pentru un cal", cuvinte pe 
care autorul le-a băgat in 
gura bietului Richard aflat 
la mare ananghie. Ajuns in 
fața oficiului de poștă din 
Petroșani, un nechezat- m-a 
făcut să-mi întorc privirea. 
Ce mi-au văzut ochii ? Pe zo
na verde din fata oficiului se 
afla un cal in carne și oase. 
Privindu-1, mi-am zis in gind: 
Poftim, Richard, calul 
du-le sănătos cu regat cu 
că de regatul tău n-am 
voie, dar nici de cai pe 
nele verzi din plin centrul 
orașului.

vizionat piesa „Pic
ai lll-lea", operă a ma- 
dramaturg englez Wi- 
Shakespeare — ne-a 

negru pe alb curespon- 
A 

indrep-

DRUMNOTE DE

Ie valea Cernei.

CRONICA RIMAȚI

La cumpănă apelor intre Jiu Si Cerna 
In ultimul plan Piatra Iorgovanului.

despoaie 
ramurilor.
orice clipă 
stalie :

somn 
profe- 
pentru 
să de-

ani ai, puț.-tudentul : In 
mă văd deseori 
sor. Ce să fac 
ca visurile mele 
vină realitate ?

Profesorul Să dormifi 
mai puțin.

ț— Am un dine, prie
tene, care începe să la
tre cînd sint 
un kilometru 
Mă simte de 
distanță. Ce 
asta ?

— Zic că ți-ar prinde 
toarte bine să faci o 
baie...

încă la 
de casă, 

la aja o 
zici de

\A- cm
t mie ?

— Cinci <
— Cinci < 

ești înalt 
brela mea.

— Dar ciți ani are 
umbrela dc. domnule?

am, domnule, 
ani și încă nu 
nici cit uni-

c • In momentul apari
ției teoriei reiat irită) ii
a avut loc o convorbire 
intre autorul acesteia și 
Charlie Chaplin.

Einstein : .Mă incintă 
in mod special carac
terul universal al artei 
d-tale. Spectatorii sint

plini de admirat ie, de
oarece te infeleg cu toții.

Chaplin : Gloria dv. 
este și mai neobișnuită. 
Toată lumea vă admiră 
deși nimeni nu vă înțe
lege.

y lntr-o pauză, la un 
Nspectaâpl de teatru, s-au 
I ini ilnit doi critici. Unul 

începe a căsca.
— Da, ai dreptate, co

lega, zise celălalt, asta 
voiam să spun și eu.

— Era o astfel de a- 
glomerafie in autobuz, 
incit .și bărbații stăteau 
in picioare.

Înainte d> examen, 
^profesorul universitar se 
| adresează stud- nților 
' spunindu-le cu blin- 

dețe :
— La

teatru.
SÎnteți actorii, iar 
spectator.

— Minunat, spune 
nul dintre studenți. 
i lipă doar vă rugăm, 
chemăm sufleurul.

examen ca la 
Dumneavoastră 

eu

O doamnă in virstă
ii spune alteia:

u- 
o 
să

S-a pornit cu-n vint și-« ploaie 
Peste creasta dealurilor 
Incepînd ea să 
Haina verde-a
Norii-s gata in 
Stau ca intr-o
Pregătiți să toarne . gripă 
Și... precipitație.
S-a-nființat in Vale Toamna — 
Zina melancolicilor
Spaima cretinei și DOAMNA 
Dulce-a alcoolicilor.
Și. ca-ntotdcauna 
Se încep lucrările
De canalizări (pe-afară !) 
Desfundînd.. cărările.
l.G.C.-ul nu mai lasă 
Să-și mai muște buzele 
Cei ce-n ploaie-așteaptă ca să 
Vină-autobuzele .
I.G.L.-uI se-nzestrează 
Iar cu... reclainațiilc !
Vrea, de-acum. să stea pe fază 
Privind... reparațiile!
Din vitrine zimbesc iară 
Toate exponatele
l-a sezon... (de primăvară, 
Intrucit nu-s altele...)
Bine, însă că pastrama. 
Strugurii și musturile 
întregește panorama 
Pentru toate gusturile.
D-aia zic eu, prin urinare, 
Toate-s formidabile...
(Dacă-ar fi, cu toate-n mare 
De-adevăr... capabile)

Ion LtCll’

Și 
tot 
ne- 
zo-MICUL DEJUN” Foto : Simion POP

privește însă colaboră- 
Rebus",

cu datele 
în mate-

„selectat" ceva scriin- 
general și nu
încriminate

REBUS • REBUS • REBUS • REBUS • REBUS

UNUI FOST CORESPON
DENT VOLUNTAR : Aveți
dreptate, tovarășe N. O. dar, 
numai în parte. Anume că vă 
pricepeți la anagramare și că, 
probabil, ați fost neîndreptă
țit privind colaborarea dv din 
care s-a 
du-se la 
concrete 
rial.

In ce 
rile pentru rubrica 
trebuie să aveți în vedere (și 
cunoașteți probabil aceasta) că 
nu toate materialele reținute 
ca publicabile sint „neapărat 
publicabile". Din desele colabo
rări, reținem pe cele bune, dar 
le publicăm pe „colo mai bune'1 
— celelalte... A fost o perioadă 
cînd, la această rubrică s-au 
publicat și careuri mai... ușoare. 
Aceasta din lipsa unui stoc de 
colaborări. Pretențiile însă au

crescut, iar redacția „s-a măr
ginit" la un mic colectiv (de 
altfel, ca oricare publicație) 
care a prins „personalitate" în 
acest sens și pe care contează. 
Dv. ați trimis o ultimă serie 
de probleme de enigmistică, pe 
lingă un careu (ce-i drept reu
șit) și ați așteptat să se... epui
zeze. Or, majoritatea, analiza
te mai atent, suferă de greșeli 
in ligamentarc. Noi selecțio
năm din colaborările care nu 
încetează să sosească, și aici 
ne dăm seama de consecvența 
colaboratorilor. Lui V. Molodeț 
i s-au adunat nu mai puțin de 
28 materiale, foarte bune, din 
cele cîteva zeci... E mimai un 
exemplu, și-am mai avea....

Nu e suficient ca un careu 
să fio doar bine încrucișat și 
definit. E necesară neapărat, o 
notă personală aparte, spiritu
ală chiar, o „țî.șnire" din obiș
nuit și un plus de acuratețe 
definitorie.

Un lucru trebuie reținut : O 
„personalitate” a unui colabo
rator — indiferent ce nume 
poarlăf.) — se formează nu „pe 
sprinceană" cum încercați să 
insinuați, ci pe o mare perse
verență din care să reiese ta
lentul fecund, ceea ce la dv. 
deocamdată nu e cazul.

ORIZONTAL i 1) Începătoare ; 2) Începător — 
La început ; 3) A Începe cu pionul — încep prin 
a fi răi ; 4) La început de belie — începe leul ! 
5) La începere ! — încep deziluziile ; 6) începe 
cu susținător — Diminutiv feminin ; 7) începu
tă pe urmă 1 — Capitală ; 8) Începe o zi — Con
cepe excursiile — In primele...! 9) încep să nu 
mai fie bune — începe un sol ! 10) începe îna
inte — Concepe goluri !

VERTICAL: 1) încep de la unu... 2)... și de 
la început ; 3) De la începui, primul — Începe 
portocala...! 4) A începe lupta... — ...înainte de 
0 ; 5) Un tip neisprăvit ! — In timp ! — La înce
pători ! 6) Se-ncep în stațiuni ; 7) A început in
vers șapte ! — La începutul... lumii; 8) începe 
afabilitatea — Concepute pe parcurs! 9) Încep 
lupta... — ...și-ncep suta (sing.); 10) La început 
de paradă.

ORIZONTAL i I) In școală i 2) Prezent 
școli ; 3) Ține școlile închise — Poate fi și 
școală ; 4) Șeful clasei fpl) — In manuale ! 
La o tablă! 5) In trusa sanitară a clasei — 
v gebrâ ; 6) Un bun coleg... — ...corigent; 7) 
începutul orei ! — Luat la școală ; 8) Școala 
tului — Face fețe... ; 9) ...Cînd și cînd (pl.) — 
încep .școala la 1 octombrie ; 10) Apariție în cla
să — Examen mare

VERTICAL! 1) La clasele mici; 2) Învățat j 
3) Profesori ; 4) Diminutiv feminin — Toc fără 
vîrf! — Scripete. 5) Pronume — E și școlar — 
La citire; 6) El de colo! — A e încurca (f g.); 
7) Mai multe la școală — Tuș gol; 8) La e școlă
riță ! — Sare, la chimie; 9) ....și la orice răspun
suri... — ...dar mai ales la istoria antică; 10) 
Intra» în altă clasă... — ...bătut în cap.
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Un militant
de prestigiu

al clasei
noastre

muncitoare
100 de ani de la naștere

forțclor 
ortjani- 
ra« p ne

(f’rmnre din

iiimihii

puiilii:

Pi mire mililanții dc frunte 
mșvârii muncitorești din 

România arc și-au închinai 
toride, talentul, munca, în
treaga viață luptei pentru 
binele și fericirea celor ce 
muncesc se numără și 1. C. 
Frimu, dc la a cărui naștere 
se împlinesc 100 de ani.

Caracter! îndu-1 pc Frimu. 
Constantin Dobrogcanu—Ghe- 
rea scrin : . -Frimu era un 
om inteligent, o minte dară 
și clarvăzătoare. Avea mult 
bun sfmț 
sci căreia aparținea 
mult tact și, ceea 
important, avea 
simțu] realității... 
vea și alte calități : 
profund dc 
izvorăște totdeauna 
rele devotament și 
imn curată pentru

Avea 
alitate a ela- 

i — pvea 
ce c mai 
dezvoltat

Frimu a- 
un spirit 

Ăspundefe, care 
din ma- 
din iubi- 
o cauză

cunoscul'oți cei core l-au
t ir. evidență faptul că I. C. 
mu era un om în accep- 

cuvîntului, 
principial, dc o curățenie su
fletească cristalină atît în 

politice 
pentru 

i perso- 
clară 

co res
in ca

deplina

îcă cristalină atît 
sensul consecvenței ] 
și a devotamentului 
mișcare cit și în viata 
nalâ. Avea o gîndire 
și acțiunile lui erau 
punzătoarc cu vorba, 
drul mișcării muncitorești 
^-a transmis, din generație in 
venerație de luptători, amin
tirea luminoasă a acestui 
muncitor înzestrat cu calități 
deosebite, conducător de ma
să mbit s i-espectat de toți.

<s-a născut la 4 octombrie 
1871 în comuna Bîrzești. ju
delui Vaslui. într-o famiiie 
de țărani săraci. Casa în ca- 
e .! văzut lumina zilei se 
-.ăst i cază .și astăzi. și poartă 

placă memorials. A urmat 
școala primară la Bîrzești și. 
după ce a învățat meseria 
dc tâmplar la Vaslui, a venit 
în Capitală, unde s-a angajat

n lucrător intr-o fabrică 
mobilă.

După venirea în București, 
prin eforturi susținute, ÎȘi în
sușește ide: c socialiste care 
ii dezvăluie antagonismul i- 
rvductibil dintre exploatați și 
exploatatori.

Contactul cu muncitorii din 
București, cu lupta lor in 
continuă creștere, convingeri
le căpătate prin studiul sis
tematic ai socialismului știin
țific îl determină să se dedi
ce cu și mai mare pasiune 
cauzei clasei muncitoare, i- 
dealurilor acesteia. In primii 
am aî ultimului deceniu al 
secolului al NlX-’ea, crește
rea numerică a clasei munci
toare și intensificarea exploa
tării capitaliste răspândirea 
ideilor socialiste fac ca tot 
mai mulți muncitori să de
vină conștienți de interesele 
lor de clasă, de necesitatea 
■aptei împotriva exploatării. 
Imoreună cu alți militanți 
socialiști. 1. C. Frimu acti
vează pentru întărirea aso
ciațiilor profesionale, organi
zații care, alături de clubu
rile muncitorești, au consti
tuit o etapă importantă in 
organizarea politică a clasei 
muncitoare.

Corolarul acestor acțiuni 
reprezintă crearea în 1893 
Partidului social-democrat 
muncitorilor din România, 
veniment de mare însemnă
tate în istoria mișcării mun
citorești din țara noastră. 
Pentru 1. C Frimu constitui
rea partidului clasei munci
toare a reprezentat un mo
ment de o deosebită însem
nătate. Gîndurile sale, dorin
ța de luptă primeau un răs- 
puns.un imbold, o îndruma
re.

In același timp Frimu se 
afirma ca un promotor al cu
rentului înaintat muncitoresc 
din partid, combătînd cu fer-

îl
a

al 
c-

Astăzi, la orele 11. în sala 
Case; de cultura din Petroșani 
fre lot m -Concert in cinstea 
minerilor* organizat sub aus
piciile Comitetului de stat al 
Hadio'.e’.eviziunii și U.G.S.R. 
Di; ,i; ' de Ludovic Baci și Ca
rol Litvjn. cu participarea so- 
Jîș'/'l Teodora Lncaciu și 
Mihai Constawtinescu, artiști 
«meriți, programul concertului 
cupr.nde selecțiuni din creația 
muzicală a unor compozitori 
bine*, unoscuți — Mozart (Con
certul în sol major pentru vi
oară si orchestră), Ceaikovski, 
George Enescu, (Rapsodia a

II-a) Eduard Caudella, Tiberiu 
Brediceanu, Constantin Bobescu 
(Eroii Văii Jiului), Gherasc 
Deudrino.

-----♦------

Ce categorie ?
In „Steagul roșu* nr. 6 744 din 

8 iulie arătam că la cinemato
graful .7 Noiembrie** nu se res
pect ă planificarea filmelor. La 
ora actuală se respectă. Dar 
nu sini afișate prețurile și ca
tegoriile biletelor de intrare.

Vrem un bilet. Cît costă ?

Detaliu din sala de compresoarc a Uzinei electrice Vulcan.

milatc nconsecvențcle politi- 
e și ideologice manifestate 

do unele clemente din condu
cerea partidului.

Ixt congresele al V-lea 
(1898) și al VI-!a (1899) ale 
P.S.D.M.R„ in presa de 
partid Frimu s-a împotrivit 
tendințelor grupului capitu
lard, din Consiliul general, 
de a destrăma partidul, a 
hemat masele muncitoare să 

se bazeze 
ile forțe, 
muncilor 
Frimu în

adresează munci* orilor
București un înf’ăcărat 

chemîndu-i la strînyc- 
rîndurilor pentru trium- 
aspirat iilor proletariotu-

viu 
alți

în luptă pe propri- 
„Datoria fiecărui 
luminat — scria 
martie 1899 — e

de a duce mai departe jdcca 
de unire și frăție între mun
ci tori".

Dezorganizarea vremelnică 
in 1899 0 PM'M.H. nu a 
însemnat și dispariția mișcă
rii socialiste din România. 
In anii următori partea îna
intată a proletariatului, prin
tre care la loc de frunte se 
afla I. C. Frimu a dus mai 
departe mișcarea muncito
rească pâstrind sus stindar
dul roșu al luptei prole'are. 
In februarie 1990. în fruntea 
unui crup de socialiști. Fri
mu 
din 
apel 
rea 
ful 
lui.

Prin scris sau prin 
grai Frimu alături de 
reprezentanți înaintați ai cla
sei muncitoare, n-a încetat 
să lupte cu energie și înflă
cărare pentru continuarea 
luptei în cadrul organizațiilor 
muncitorești, afirmîndu-și în 
permanentă neclintita încre
dere în victoria socialismu
lui. In acest sens, el a subli
niat importanța deosebită și 
necesitatea unei munci de 
propagandă intense și susți
nute printre muncitori. Do
cumentele vremii reliefează 
activitatea neobosită depusă

I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I 
I
I
I

de ic. Frimu in acei 
dilii penii h gruparea 
«lașei muncitoare în 
znții profesionale ba 
principiul luptei de clasă. In
adunările cercului „România 
muncitoare". în articole ■-’> 
caracter rctrospeitiv și evo
cator, prin energice luări dc 
poziție (publicate în buleti
nul sindicatului lucrătorilor 
tîmplari" din unu) 1907, in 
Calendarul mun< ii' din 1907)

— el demască statul burghe- 
zo-moșicresc. arc prin legea 
meseriilor și prin alte mij
loace exploata In singe clasa 
muncitoare.

Activitatea susținută depu
să de Frimu după anul 1905 
pentru reconstituirea partidu
lui polii ir ni proletariatului 
avea sâ f’c încununată (le 
suces prin efortul comun a! 
mililanților clasei muncitoa 
re din tai a noastră. La mi
tingul din sala „Dacia". în 
prezența n sUfc dc muncilor’ 
I. C. Frimu anunța clasei 
muncitoare din România Im 
plinirea dezideratului ci. ..De 
azi înainte — spunea el mun
citorii ÎȘi vor constitui parti
dul lor politic", iar peste « 
lună, deschizând lucrările 
Congresului dc constituire a 
Partidului Social Democrat 
din România sublinia •.....Din
liotăiîrile noastre dc a’’’, din 
energia cu care veți aplica 
mâine aceste hotărîrj va iz
vorî tăria partidului care se 
constituie astăzi".

T. C. Frimu a fost cunoscut 
și apreciat nu numai »n '.ară 
dar și peste graniță. El a 
fost delegat permanent la 
Biroul Socialist Internațional. 
In septembrie 1917 
mu împreună cu Al. 
tinescu ia parte la 
(a internațională a
Iilor de la Stockholm. In a- • 
nul 1918, îi găsim pe LC. Fri
mu participând cu vigoare la 
organizarea luptelor munci
torești din tură. Arestat ’- 
mediat după puternica de
monstrai ie a muncitorilor din 
București din 1.3 decembrie 
1918. este întemnițat la Vă
cărești unde. în scurt 
se îmbolnăvește Și va 
din viată în ziua de 
bruaric 1919. Cu toată
trivirea stăpânirii conducerea 
lui Frimu pe ultimul drum 
s-a transformat într-o puter
nica demonstrație.
Ultimul său mesaj, scris în 
condiții dramatice, cu puțin 
înainte dc plecarea din în
chisoare spre spital dovedeș
te că pînă în clipa din urmă 
Frimu a fost preocupat de 
destinul mișcării muncito
rești, destin împlinit astăzi 
pe deplin.

port Di1 biroul nostru a
pus m centrul preocupării '<ilc 
Aporirca caracterului combativ, 
ofensiv, ol muncii politice față 
dc sic».- ie fenomene In fala
biroului, nu fost chemaii mem
brii dc partid care nu sini e- 
xcmplc în fata colet tivului Bi
roul U.T.C. 
oi gani/ca/â, 
i cgularitatc

grupele sindicale 
dc asemenea, cu 
dezbateri moral-

pmlt sion.ilc cu acei muncito
ri care ui se încodre.i? i în 
disciplina muncii. Pentru că 
problemele cele mai dificile 
privind lipsa dc răspundere fa
lă de îndatoririle profesionale 
ni Ic dau tinerii, am prevăzut
analiza, in următoarea adună
ri generală, n mum ii educative
In îndoi tinerilor.

Programul dc activilăți pre
vede măsuri pentru căli rea 
partinică a comuniștilor. îmbu
nătățirea calității învățămîn- 
lului dc partid pentru intensi
ficarea niumi politice tic masă 
de la om la om. Aceste mă
suri sc înfăptuiesc și iși vor 
mata roadele. Mai avem de 
lucru cu membri de pari id 
ca Ilie Colan. Petru Filip. Ale
xandru Farago. care nu-s e- 
xemple în producție, precum 
și cu Gheorghc Hoțea, Tibe- 
riu Bran. Nicolae Iloțu și 
Gheorghc Danciu care se rezu
mă să-și facă datoria la locul 
-le muncă fără să-și exercite 
rolul de educatori, de militan
ți îniocilriva fenomenelor ne
gative.

— Un rezultat esențial al 
dezbaterii activității ideologi

ce, n< ,i declarat tovarășul 
Ștefan < rislra, membru in co
mitetul dc partid pe mini, cric 
tocmai <icștcn.a combativității 
comuniștilor. Un exemplu în 
ncest sens a fost oferit de re
centa adunare generală a or" i- 
njzațici dp bază din scCluruJ 
I rare a analizat situația ( r_ 
mațiilor de lucru rămase in 
urmă. Spre deoebire de 1 
dată, comuniștii nu s-au mul
țumit să vorbească ..la gene
ral1* despre lipsuri, cl au cri
ticat direct pe cei vinovați 
pentru diferite nereguli, mai 
ales în ceea ce privește între
ținerea utilajelor, aprovi/.'ona 
rea .bălaielor ele. A sporit o- 
pinia combativă, forța dc înrîu- 
irc a omuniști’or și Ia scc1o- 

itil II Și nu numai în ședin
țe ci și în viata de fiecare zi. 
la locurile dc muncă. Aceasta 
sc poale constata și după gra
ficul dc producție. Prin in
toleranța față dc lipsurile rare 
au f in.ii activitatea colectivu
lui, sec torul a reușit ’ă-și de- 
pășeas< ă planul după o perioa
dă destul dc anevoioasă.

Desigur nu ne mulțumim cn 
ce s-a obținut, Comitetul dc 
partid, comitelui sindicatului au 
declanșat în întreaga mină * 
„ofensivă" generală împotriva 
iiereguli’or. Discuțiile, analize
le din ultimele zile cu briga
dierii. cu maiștrii tint organi
zate tot în lumina iezbatcrilor 
ideologice și urmărecr crește
rea combativității față de fe
nomenele negative, față de ne
regulile care îngreunează acti
vitatea minei.

— Realizarea preve h i ilor dc 
I* rfc' ționare n muncii educa
tive se desfășoară |X! o arie 
largă în f < rare organizație dc 
bază, nc-a precizat tovarășul 
Dumitru llcr, -eerctarUl comi- 
îctiilui dc partid ii mine Dcz- 
baicica unor m iteriale edu
cative începută din această lu
nă în organizațiile de bază din 
sectoarele I.H. VI va f inior- 
nieltă .și extinsă : urmărim ca 
adunările generale să fie pre
gătite temeinic, să sc desfă
șoare cu participarea tuturor 
membrilor birourilor și 3 unul 
larg ;i'*iv de comuniști. în,’ăț;i- 
mînlul dc partid rstp pregătit cu 
multă răspundere, iar cnlrctivclp 
dc agitatori sînt instruite și >r- 
'iviznfe în fiecare sc<’or. Tot pe 
linia muncii politice pot aminti 
icacfjvizarca televizorului', a- 
menajarca ".azdei satirice a 
grnfireloi sai:ricc pe tema în
deplinirii sarcinilor dc plan si 
a indisciplinei; am rcii f ața’, dc 
asemenea, brigada mustiră de 
agitație carn-și pregătește deja 
programul Agitația, munca po
litics educativă au devenit mai 
ombative. Mai trebuie *ă per

severăm. c adevărat. )a sectoa
rele IV și VII administrativ 
și la funicular unde se mai 
menține soiritul ..călduț', dc 
toleranță fală dc lipsuri. Vom 
impulsiona opinia comb .1 ; â și 
in aceste organizații, a tuturor 
factorilor chemați să educe sa
lariat ii minei, să mobilizeze co
lectivul exploatării la recupe
rarea râmîneri’or în urmă și 
realizarea integrală a sarcinilor 
ce ne revin pe acest an.

T.C. Fri-
Co.nstan- 
con ferin- 
socialiș-

timp 
înceta
6 fe- 
împo-
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| Dl MINK A .3 O( TOMBRII > 

18.45 Deschiderea emisiunii.
Muzică populară.

!),l)0 I ransmisiune dircftâ de " 
ila mitingul organizai cu I 

prilejui „Zilei recoltei".

110.30 Muzică și dansuri I 
populare «lin țoală țara I 

111,00 Matineu duminical pen I 
tru copii. '

I> Film serial „Sehas ■ 
lian și secretul epâ- I 
vei" (II).

I 12,00 De strajă patriei.
• 12,30 Emisiune in limba ma ’ 
Ighiară.

Postmeridian

114,00 Fotbal : Petrolul — I 
Steaua — l'ransmisin- I 
Ine directă dc la Pb>- I 

•ești. |
I 15,45 Magazin

17.0(1 Film serial „Planeta gi- | 
ganților". ■

I 17.50 Fotbal : R.D.G. — Ce- ] 
Ihoslovacia (înregistrare .

«Ir |a Berlin)

119.0(1 Vetre folclorice : „Citu-i . 
Someșul de mare".

119.20 I 001 dc seri
19„30 Telejurnalul dc seară. I 

120,00 Reportajul săptăminii : I 
„Dincolo dc nori’ 

20.20 Film artistic: „Magis- I 
I traiul '. Cu : Fr. Perier, |

Claudia ( ardinale. etc. I 
I 21.50 Desene animate.
I 22,00 Un poet al melodiei — ■ 
Ilon Vasilescu.

22.45 Telejurnalul dc noapte. 
. 4 Sport.

LUNI 4 OCTOMBRIE |

• 18,00 Deschiderea emisiunii. I 
I Recitalul violonistului |

Nicușor Predescu, n

118.15 Scena — emisiune «Ic | 
informație și critică i. 
teatrală.

18,45 Stop cadru.
I 19,15 Publicitate.
' 19,20 1 001 de seri
I 19.30 Telejurnalul dc scară. I 
’ 20.10 Film serial : „Aghiotan- * 
Ilul excelenței sale" I 

(IV).

121,00 La poarta sărutului" |
— spectacol muzical e<> |

Iregrafic susținui de ar I 
(iști amatori din in- ' 
Idcțul Gorj. Transmiși- | 
(ine «le la Tîrgu Jiu.

1 22.00 Dinamica societății ro- j 
mânești.

Illaportul dintre fondul 
•le acumulare și fondul 
de consum în lumina 

J exigențelor dezvoltării
I societății socialiste n
| 22„30 Din țările socialiste. ' 
J 22,45 Telejurnalul de noapte- 
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A doua „lecție"
Casieră la casa dc mărfuri 

a stației C.I' R. Petroșani, Doi
na Hîndea omitea intenționat 
să depună banii încasați, văr- 
sindu-i in propriul buzunar. 
Pentru același lucru, în 1970 
a fost amendată cu 2 000 de 
lei. Dar „lecția" nu i-a fost 
de folos. Dc data aceasta, ea 
a fost trimisă în judecată 
pentru delapidare. Deși suma

însușită este de numai 479 
Ici, fapta Doinei Hîndea cân
tărește mai mult. Oricine iși 
însușește ceea ce nu-i apar
ține, va răspunde, mai de
vreme sau mai tîrziu. pentru 
faptele sale. Doina Hîndea 
răspunde la timp. Poate a- 
ceastâ a doua „lecție" o va 
ține minte 1

Ion GRADINARU

Veniturile 
un nărav

Instantaneu din frumosul 
complex comercial ptlrilcan.

Foto : 1. LEONARD
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„Am auzit vești neliniști
toare — spuse fostul prim- 
ministru, prințul Kanoc, mar
chizului Kido. La divizia găr
zii imperiale se petrece ceva. 
Ați auzit ceva despre asta ?“

„Nimic — a răspuns 
Kido. I)ar de unde vin zvo
nurile ?“

„Știi cum este cu zvonurile 
— răspunse prințul Kanoe — 
dar mi se pare că am face 
mai bine dacă am observa 
îndeaproape divizia". Toți 
erau surprinși de numărul 
îngrijorător de mare a| sol- 
daților care păzeau palatul 
imperial.

Toate termenele prevăzute 
pentru difuzarea documentu
lui imperial trecuseră și ni
meni nu știa că, de fapt 
cauza intirzierii era minis
trul de război Aoami, care 
ducea ultima luptă la reșe
dința primului ministru. El 
insista asupra modificării ul
timei fraze din document : 
„Starea de război ia pentru 
noi cu fiecare zi un carac
ter mai neplăcut" Aceasta 
inseamnă că toate comunica
tele oficiale din ultimele luni 
au mințit. „Este necesar să 
menționăm că noi nu am 
pierdut războiul — continuă 
el pe Un Ion liniștit — ci că 
situația militară nu s-a schim
bat in favoarea noastră"

„Japonia este pe marginea 
prăpastiei, ii răspunse ami
ralul Enai. Am pierdut lup
tele din Okinawa, Birmania 
și Manciuria. Propuneți lupta 
pină la ultimul soldat, dar 
noi și pe acela l-am pier
dut. Am suferit o înfringere 
și nu trebuie să vă îndoiți 
de acest fapt".

„Am pierdut lupta dar nu

am pierdut încă războiul. E- 
xisfă o diferență* răspunse 
Anaini.

Cînd generalul Anami sosi 
acasă să se schimbe de uni
formă, acolo il așteptau loi 
vizitatori : generalul Todzio, 
fostul prim-ministru în peri
oada evenimentelor dc la 
Pearl Harbour, și feldmare- 
șalul Ilata. Todzio intră di
rect în subiect : „După capi
tulare vom fi deferiți tribu
nalului drept criminali de 
război. Nu ne îndoim dc a- 
ceasta. Va trebui să fim me
reu uniți. Va trebui să re
petăm că războiul pentru 
Marea Asie răsăriteană era 
necesar pentru că era un răz
boi de apărare". Drept răs
puns, Anami făcu un semn 
cu capul.

Spre seară, maiorul Hata- 
naka, locotenent-colonelul Si- 
idzaki și cîțiva alți ofițeri 
definitivau pentru ultima 
oară listele cu participanții 
la complot. Trebuia făcut to
tul înainte de transmiterea 
documentului imperial la ra
dio.

Generalul Anami află cu 
surprindere că garda nu mai 
păzea intrările ministerului. 
„Șobolanii au părăsit cora
bia care se scufundă — s-a 
gîndit el. In mod sigur, ma
joritatea ofițerilor se schim
bă in haine de oraș". Și-a 
terminat ultimele lucrări l’e 
care le avea pe birou, și-a 
scris declarația de demisie 
pe care a pus-o î» buzunarul 
dc la piept. Ieșind din cabi
net i-a spus colonelului Arao : 
„Vă rog să urmăriți ca ti
nerii ofițeri să nu facă vreo 
prostie. Și nici un seppuku, 
ați înțeleg ? Aveți influență 
asupra lor. Ei trebuie să tră
iască și să muncească după

război. In orice haină, ci tre
buie să răinină ofițeri japo
nezi**.

Maiorul liatanaka și loco- 
tenenl-colonelul Siidzaki dis
cutau de peste o oră cu co
lonelul Baga, comandantul 
diviziei imperiale pentru a- 
sigurarea gărzii împăratului. 
Colonelul Haga șovăia. ci nd 
liatanaka și Siidzaki i-au în
credințat marele secret : mi
nistrul de război, șeful sta
lului major al armatei, co
mandantul diviziei răsăritene 
și comandantul diviziei de 
gardă participau la complot.

In timp ce in palatul im
perial, impăratul Hirohito fă
cea probe în fața microfo
nului și a personalului teh
nic pentru imprimarea docu
mentului de capitulare, Ia 
baza .302 a forțelor aeriene 
militare, căpitanul Kodzono. 
participant la complot, le 
spuse ofițerilor : „Cit sint eu 
aici, baza Atsuglii nu va de
pune armele. Avem rezerve 
de combustibil și muniții 
pentru doi ani. Nu acceptăm 
capitularea !‘*

Căpitanul Sasabi de la de
tașamentul de gardă încarti
ruit la Yokohama sc îndreptă 
spre clădirea statului său ma
jor. Avea planurile sale... 
Japonia are o imensă armată 
in China. In miinile ei se 
află 350 000 prizonieri aliați 
care ar putea fi folosiți drept 
ostaleei. Cum indicațiile de 
sus nu ajunseseră la el, că
pitanul Sasaki hotărâse să în
ceapă lupta împotriva capitu
lării pe cont propriu. Mai iu
tii trebuia lichidat primul mi
nistru.

(Va urma)
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salariat, a unei sume de bani 
sau diferite cadouri dc lu anu
mite persoane cărora le-a fă
cut un serviciu pe care func
ționarul respectiv era obligat 
sâ-1 facă in virtutea sarcinilor 
sale de serviciu. Asemenea ca
zuri se manifestă în viața so
cială și cazul inculpatei Silvia 
Ciorba, care in calitate de ofi
ciantă la P.T.T.R. Petroșani pri
mea de la factorii poștali dife
rite sume și cadouri pentru că 
întocmea situația achitării pen
siilor de către factorii poștali 
— obligație ce-i revenea in 
virtutea serviciului pe carc-1 
presta — este ilustrativ in a- 
cest .sens. Inculpata Silvia 
Ciorba, în urma încălcării nor
melor de etică și conduită pro
fesională. a ajuns să prezinte 
în gestiunea ci o lipsă de 1000 
lei și a acceptat ca această 
sumă sâ-i fie acoperită de fac
torii poștali. Pentru această 
faptă susnumita a fost sancțio
nată prin sentință penală. Am 
amintit acest caz tocmai pen
tru a aduce la cunoștința opi
niei publice faptul îndeobște 
cunoscut că legea, cu severita
tea ei. dar și cu caracterul 
profund educativ și preventiv, 
sancționează aceste practici ruși
noase și nu iartă manifestările 
de „poluare" morală a rela
țiilor dintre oameni. Pentru 
frânarea acestui fenomen este 
necesară însă și o reținere din 
partea tuturor cetățenilor de a 
mai oferi bani pentru Un ser
viciu obligatoriu a] funcționa-

ilicite — 
degradant 
rului. O frânare hotărîtă a a- 
cestui fenomen se poate obține 
în primul rând prin voința oa- 
men'dor, fiindcă veniturile ili
cite nu rezultă dintr-o muncă 
cinstită. Pentru a preveni a- 
ccst fenomen este necesar ca 
toate organele și organizațiile 
care concură la formarea con
științei socialiste să combată 
astfel de practici. In acțiunile 
de popularizare a legilor pe 
care Asociația juriștilor prin 
membrii săi le organizează, va 
aduce la cunoștința oamenilor 
muncii din Valea Jiului și pre
vederile articolelor de lege ca
re incriminează aceste practici. 
Îmbinarea muncii educative și 
de cunoaștere a legilor cu fer
mitatea aplicării acestora, in 
cazuri de natura elui relatat, 
constituie una din premisele 
eliminării bacșișului, a ciubu
cului și a tuturor foloaselor ne
cuvenite. fenomene incompati
bile cu relațiile noastre sociale 
actuale. Numai printr-o edu
cație permanentă, printr-o cul
tură vastă și solidă putem să 
formăm tuturor oamenilor mun
cii o conștiință socialistă înain
tată, să-i ridicăm pe treptele 
.ele mai înalte ale civilizației".

Acestea sînt numai ci leva din 
numeroasele idei exprimate în 
legătură cu manifestarea unor 
practici negative care mai per
sistă pe alocuri în viața noas
tră socială. Ele reclamă 
în primul rînd, hotărârea de a 
acționa cu și mai multă intran
sigență pentru înlăturarea unor 
asemenea racile.

PROGRAMUL I : 6,05 Con- | 
certul dimineții; 7,00 Rădic- . 
jurnal; 7,45 Avanprem eră I 
cotidiană; 8,00 Sumarul pre- ■ 
sei; 8,08 Ilustrate muzieaie; I 
9.00 Ora satului; 10,00 Radio- ’ 
magazinul femeilor; 10,30 Au- I 
togr.ife muzicale; 11,00 Bu’c-| 
lin de știri; 11,05 întâlnire’ I 
.’u melodia populară și inter- | 
prețul preferat; 12,00 Dc ioa- | 
te ovntru toți; 13.00 Radio- • 
jurnal. Sport; 13,15 Re ita' . 
Dmitri Bașkirov: 13,30 Or- I 
chestra de muzică populară I 
a Radioteleviziunii; 14.00 Un- | 
da veselă; 14,30 Albumul mc- c 
lodiilor de succes; 15,00 Bu- | 
lelin de știri; 15,05 Dansuri . 
din (perete: 15.15 Sport și | 
muzică; 17.45 Am îndrăgit o 
melodie — muzică ușoară: 
18.00 Caravana fanteziei; 19.00 
Radiojurnal; 19.15 Estrada 
duminicală; 20.00 Tableta de 
seară: 22.90 Radiojurnal: 22.!’) j 
Panoramic sportiv; 22,30 Mc- | 
ridi ine melodii; 22,50 Moment
poetic ; 23,00 Meridiane me-
lodii (continuare); 24.00 Eu-
lelin de știri: 0,03—6.00 Es-
trad a nocturnă.

F0L.ME
PETROȘANI — 7 Noiem- 1 

brie : S-a întâmplat in re- | 
cuno iștere (4—6 octombrie); ■ 
Republica : Gool (4—6 octom- I 
bric): LONEA — Minerul : 
Cumbite (4—6 octombrie); I 
VULCAN : Femeia să se tea- • 
mă de bărbat (4—6 oetom- I 
brie). 1

LITORAL 71

AGENDA
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ZIUA ÎNTREPRINDERII

Ieri, 2 octombrie, ora 18, 
• in sala mică a Casei dc cul
tură din Petroșani, salurlați ai 
Exploatării miniere Di’ja s-au 
întrunit ]X?nlru a participa 
la expunerea „Originea și e- 
voluția creștinismului" ținută 
de tovarășa Margareta Chio- 
reanu. In continuare, au a- 
vut Ioc activități dictractive.

DORIȚI SA AVEȚI 
TELEFON ?

In zilele noastre, telefonul 
este unul din mijloacele cele 
mai răspândite de a conversa 
de la distanță. Pe cei ce do
resc să-și instaleze telefon la 
domiciliu îi anunțăm că O- 
ficiul municipal de poștă și 
\____ ___________

telecomunicații Petroșani pri
mește cereri pentru mouta- 
rea de telefoane la domici
liu. Instalarea telefoanelor 
se face in funcție de «lata 
depunerii cererii. Deci, dacă 
doriți să aveți telefon mai 
curând, grăbiți-vă.

saiibAtoarea RECOLTEI

Astăzi, 3 octombrie, ora 
9, Ia hale (piață), arc 
loc spectacolul folcloric «Săr
bătoarea recoltei" oferit dc 
formații artistice de amatori 
din municipiu. Tot azi. 
la ora 20. la Casa de cultură 
din Petroșani, are loc tradi
ționala pe t rece re jiopulai ă 
„Balul strugurilor".

M. ION

Ca in fiecare an, sfârșitul lunii 
septembrie consemnează încheie
rea oficială a sezonului estival 
pe litoral. In vara aceasta, s-a 
înregistrat aici cea mai b-igată 
activitate : aproape doua mi
lioane de 'ucișii ramăm și 
străini, din care peste 700 ;)00 
veniți prin O.N.T. „Litoral".

In acest an, stațiunile de fe 
litoral și-au dezvoltat capaci
tățile cu circa 14 000 de locuri 
în hoteluri, vile, căsuțe turis
tice Și campinguri. In circuitul 
turistic s-a îns'ris noua stațiu
ne Saturn, s-au extins com
plexele de odihnă pentru c piî 
și pentru tineret de la Năvo
dari și Costinești. De asemenea, 
zestrea stațiunilor s-a îmbogă
țit cu numeroase reslam; ale 
și baruri, unităti comerciale, 
piscine, terenuri de sp »rt Ș> 
jocuri mecanice. S-au mtroduj 
forme moderne în activitatea 
comercială și de deservire a 
turiștilor, s-au organizat spec
tacole artistice, croaziere de 
agrement.

Activitatea turistică pe li
toral continuă și în perioada 
rece, în complexele balneare și 
hotelurile dotate cu instalații 
de încălzire, concomitent ev 
ridicarea de noi on^'iuctii și 
pregătirea personair l ui pentru 
viitoml sezon estival,
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au absolvit o școală profesio- 
na'â;

— virsl.j celor admiși la 
cursurile cu frecvență să lie, 
de regulă. de pînă la 33 de ani.

Răspunderea selecționării can- 
dldaților revine comitetelor ju
dețene de partid.

\dndtcrca se face pe ba ți
nui examen cu probe scrise și 
orale la următoarele discipline: 
elemente de filozofie și socia
lism științific; elemente de e- 
c?'v "nie politică și politică eco- 
nonveâ. punîndu-se accent pe 
cuno .ștrrea principalelor docu
mente do partid, a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru.

Programele de invățămînt 
vor asigura cunoștințele nece
sare conducerii competente și 
eficiente în diversele domenii 
ale activității de partid, studie
rea politicii Partidului Comu
nist Român, a teoriei marxist- 
leniniste, in strînsă legătură cu 
sarcinile construcției socialis
te în țara noastră, principiile 
și metodele activității politice, 
teoretice si organizatorice ale 
partidului și căile înfăptuiri 
rolului său conducător în so
cietate.

Pregătirea studenților de la 
toate secțiile va cuprinde dis
cipline care să asigure cunoș
tințele necesare activistului de 
partid privind conducerea co
lectivă și democrația de partid, 
sistemul dreptului și legislației 
(— țara noastră, sistemul in
formațional, utilizarea meto
delor sociologice și statistico- 
matematice. de prognoză. în 
vederea fundamentării decizi
ilor. elaborării studiilor și 
programelor de activitate. Pro
gramele comune de învățămîr.t 
vor cuprinde, de asemenea, 
cunoștințe despre politica ex
ternă a țării noastre, probleme
le mișcării comuniste Și n unci- 
toreșli internaționale, ale dez
voltării social-politice a lumii 
contemporane, ale luptei împo
triva imperialismului. criVca 
principalelor teorii Și orientări 
din ideologia burgheză contem
porană

In planurile de învâ‘ă.nînț 
și programele secțiilor, vor fi 
incluse, in funcție de profilul 
lor. discipline menite să con
tribuie la adincirea specializă
rii în domeniul respectiv.

Toți studenții vor studia 
limbi străine.

O parte însemnată a procesu
lui de învățămînt se va desfă
șura sub forma aplicațiilor prac
tice : va crește ponderea activi
tăților asigurate de cadre cu 
munci de răspundere pe linie 
de partid și de stat. Pe parcur
sul celor patru ani, studenții 
vor efectua activitate practică 
în organizațiile de partid după 
cum urmează : fiecare student 
va ava o legătură oermanentă 
cu o organizație de partid din 
Capitală, la activitatea căreia 
va participa 12—15 zile pe se
mestru (cite o zi pe săptămînă), 
o lună. în cursul fiecărui an, 
în colective și brigăzi ale C.G. 
al P.C.R., și o lună în perioada 
de vară ca activist la dispozi
ția comitetului județean de 
partid de unde provine. Orga
nele și organizațiile de aartid 
pe lingă care studenții efectuea
ză practica vor da pentru fie
care student o apreciere ce va 
fi luată în considerare 'a ca
racterizarea generală a activi
tății lui la sfîrșitul studiilor.

De asemenea, studenții vor 
face pregătire’militară.

La sfîrșitul celor patru ani 
de studii, studenții vor susține 
examenul de stat. In urma pro
movării acestuia, absolvenții 
Institutului primesc diplome e- 
chivalente cu cele eliberate de 
instituțile de învățămînt supe
rior de stat.

2. Facultatea de 
ziaristică

Pentru această facultate, ca
re va avea o durată de trei 
ani, vor fi recrutați ziarișt’, lu
crători din edituri și alte cadre 
cu aptitudini in munca de pre
să, care au cel puțin studii me
dii sau echivalente. Cursu~ile 
fără frecvență la Facultatea de 
ziaristică vor avea durata de 
patru ani.

Admiterea la Facultatea de zi
aristică se va face pe bază de 
concurs, constînd dintr-o probă 
scrisă și una orală în legătură 
cu politica internă și externă a 
P.C.R., precum și o probă scri
să în vederea verificării apti
tudinilor pentru munca în pre
să.

Programele facultăților vor 
cuprinde, alături de discipline
le de pregătire politico-ide logi
că. studierea politicii partidulu’, 
a principilor și metodelor acti
vității organizațiilor de partid, 
probleme specifice ale pregăti
rii profesionale : practica și te
oria presei, elemente de tehnică 
tipografică și secretariat, ul’ii- 
zarea mijloacelor foto și audio
vizuale, stenodactilografie, sti
listică și altele.

După susținerea examenelor 
de absolvire a facultății, con
stînd in probe teoretice și prac
tice, studenții declarați promo

vați vor primi diplome care 
dau dreptul la exercitarea pro
fesiilor dc ziarist sau redactor 
(lector) de editură.

Pentru cadrele eu studii șu
ii rioarc, in cadrul facultății va 
funcționa un curs de pregătire 
cu durata de un an.

Dc asemenea, la această fa
cultate se vor organiza cursuri 
de scurtă durată de improspă- 
t :rc a cunoștințelor dc specia 
litntc și politico-ideologice pen
tru lucrători din piesă și edi
turi. dc la radio și televiziune.

3. Centrul de perfecțio
nare a pregătirii cadre
lor de partid și ale or

ganizațiilor de masă
Activitatea se va desfășura în 

continuare pe baza Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie 1971. cu îmbunătățirile 
aduse programelor de studii în 
direcția creșterii ponderii pro
blemelor privind conducerea 
politică a societății, exercitarea 
rolului partidului de conducă
tor politic al întregii activități 
economice și sociale. Perioada 
de pregătire prin scoatere de 
la locul de muncă va spori de 
la 20—30 zile la 30—45 zile, 
la un interval de 4—5 ani.

4. Centrul pentru per
fecționarea pregătirii

politico-ideologice a ca
drelor dc predare a ști

ințelor social-politice 
din învățămîntul de stat
Pentru perfecționarea pregă

tirii politico-ideologice a cadre
lor care predau științele sociale 
in învățămîntul de toate gra
dele — materialism dialectic și 
istoric, economie politică, socia
lism științific și cunoștințe so
cial-politice — se vor organiza 
următoarele cursuri de partid i

a) Pentru cadrele din învățâ- 
mintul de cultură generală, șco
lile profesionale, tehnice și li
cee :

— un curs de partid cu du
rata de trei luni pentru noii 
absolvenți ai învâțămîntului su
perior de stat, repartizați să 
predea științe sociale în școli 
și licee;

— un curs de perfecționare 
cu durata de trei luni pentru 
toate cadrele didactice care pre
dau științele sociale în școli și 
licee; cursul va fi organizat în 
așa fel îneît într-o perioadă de 
cinci ani să poată fi cuprinsă 
totalitatea acestor cadre.

Cursurile se vor încheia cu 
un examen a cărui promovare 
va fi obligatorie pentru desfă
șurarea activității în disciplina 
respectivă.

Pentru toate cadrele didacti
ce care predau științele sociale 
în învățămîntul de cultură ge
nerală. școli profesionale, teh
nice și licee, comitetele jude
țene de partid vor organiza a- 
nual cursuri de perfecționare cu 
durata de 10—15 zile în timpul 
vacanțe- de vară.

b) Pentru cadrele didactice 
din învățămîntul superior:

— un curs de partid cu du
rata de șase luni, pentru absol
venții de facultăți, repartizați 
să predea științe sociale în în
vățămîntul superior, care va fi 
urmat de către aceștia înainte 
de a începe munca la catedră;

— seminarii și dezbateri po
litico-ideologice anuale pentru 
cadrele didactice care predau 
științe sociale în învățămîntul 
superior, avînd o durată de 
5—10 zile pentru conferențiari 
și profesori și de 10—15 zile 
pentru asistenți și lectori.

Toate aceste cursuri vor fi 
organizate cu sprijinul Secției 
Propagandă a C.C. al P.C.R. și 
a! Ministerului învâțămîntului.

5. Cursuri de instruire a 
activiștilor de partid, ai 
U.T.C. și sindicatelor și 
a lucrătorilor din dome
niul relațiilor externe

a) Pentru secretari și șefi de 
secții ai comitetelor județene 
de partid, prim-secretari și se
cretari ai comitetelor munici
pale și orășenești de partid, 6e 
vor organiza anual cursuri de 
instruire pe domenii de acti
vitate — organizatoric, propa
gandă, economic — cu durata 
de 15 zile.

b) Pentru activiștii Uniunii 
Tineretului Comunist se va or
ganiza un curs de perfecționare 
cu durata de un an, la care 
vor fi cuprinși activiști ai co
mitetelor județene, municipale 
și orășenești U.T.C., care au un 
stagiu în producție de cel pu
țin 3 ani.

c) Pentru pregătirea cadre
lor sindicale va funcționa o 
școală centrală cu durata de un 
an. Cursanții vor fi selecțio
nați din rîndul activiștilor con
siliilor județene, municipale și 
orășenești, dintre președinții și 
secretarii comitetelor sindicale 
din marile întreprinderi, acti
viști care lucrează în dome
niu] muncii politice și culturale 
de masă. Vor funcționa în con
tinuare cursuri de perfecționare 
a activiștilor sindicalelor pe 

domenii și ramuri dc activitate, 
cu durata «le 14—45 zile.

d) Se va organiza în conti
nuare un cm- cu durata dc 
trei luni pentru perfecționarea 
pregătirii politico-ideologice a 
lucrătorilor din domeniul rela
țiilor externe.

Programele acestor < ursuri 
vor fi elaborate in mod dife
rențiat pentru fiecare curs și 
categorie de activiști. In toate 
aceste cursuri, un loc central 
vor ocupa studierea temeinică 
a d " mnentelor .și hotărîrilor dc 
partid, cunoașterea și generali
zarea experienței dobîndi'c de 
organizațiile și organele de 
partid. Paralel cu prezentarea 
problemelor actuale din diferite 
domenii de activitate, se va a- 
corda o atenție deosebită dez
baterilor, schimburilor dc ex
periență și instructajelor pe te
me privind stilul și metodele 
de muncă. Programele cursu
rilor pentru activiștii U.T.C. și 
ai sindicatelor vor asigura, de 
asemenea, cunoașterea documen
telor și hotărîrilor organizațiilor 
respective, generalizarea expe
rienței înaintate.

b) Pentru pregătirea și per
fecționarea cadrelor de condu
cere din economie și adminis
trația de stat vor funcționa i 

t. Institutul central de pre
gătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația 
dc stat, cu durata de 2 ani, 
avînd următoarele secții i

a) secția de organizare și con
ducere a activității în indus
trie — cu specializări pe ra
muri;

b) secția de organizare și 
conducere a activității în con
strucții;

c) secția de organizare și con
ducere a activității in trans
porturi și telecomunicații:

d) secția de organizare și 
conducere a activității în agri
cultură, cu specializare în ur
mătoarele domenii : întreprin
deri agricole de stat. întreprin
deri de mecanizare a agricul
turii. agricultura cooperatistă 
(pentru cadre cu studii supe
rioare);

e) secția de organizare și con
ducere a activității în domeniul 
circulației mărfurilor și al ser
viciilor. cu specializare în ra
murile ; comerț interior, comei ț 
exterior, servicii;

f) secția de organizare și con
ducere a activității în domeniul 
planificării, statisticii, în siste
mul financiar-bancar;

g) secția de organizare și con
ducere a activității în adminis
trația de stat.

Cursanții vor fi selecționați 
din rîndul cadrelor care au a- 
cumulat o bogată experiență în 
organizarea și conducerea pro
ducției și a muncii, au dovedit 
o bună pregătire profesională, 
militează cu fermitate pentru 
înfăptuirea politicii parti
dului și care îndeplinesc 
următoarele condiții > sînt ab
solvenți ai învâțămîntului supe
rior : au o vechime în muncă 
de cel puțin 8 ani ; sînt mem
bri ai Partidului Comunist Ro
mân.

Virsta celor selecționați pen
tru acest Institut să nu depă
șească, de regulă, 40 de ani.

Candidații vor fi propuși de 
ministere și consiliile populare 
județene, cu acordul comitetelei 
județene de partid.

Admiterea se face pe baza li
nei verificări a pregătirii teore
tice și practice a car.didaților.

Pe durata studiilor, cursan
ții vor fi scoși din producție și 
vor primi, de la unitatea de 
unde provin, o bursă stabilită 
în funcție de cuantumul venitu
lui mediu din ultimele hei luni 
de activitate.

In programul de studii se va 
acorda o atenție deosebită pre
gătirii in domeniul organizării, 
planificării și conducerii unită
ților economice (atribuții șl 
competențe, structuri de orga
nizare, metode și stil de mun
că în activitatea de conducere 
economică, flux informațional, 
legislația economică) ; la secția 
de administrație, programul va 
fi axat pe problemele specifice 
ale acestei activități în orga
nele centrale și locale.

In același timp, la toate sec
țiile se va asigura o temeinică 
pregătire politico-ideologicâ, cu
noașterea aprofundată a politi
cii Partidului Comunist Român, 
a metodelor conducerii de că
tre partid a vieții economice, 
social-politice și de stat, insis- 
tîndu-se asupra problemelor 
concrete pe care Je ridică con
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noa
stră.

Cursanții iși vor completa 
cunoștințele dc specialitate, pu
nîndu-se accent pe direcțiile 
actuale ale progresului tehnic 
în ramurile și domeniile de ac
tivitate pentru care se pregă
tesc ; aceste programe vor fi 
stabilite și realizate împreună cu 
ministerele de resort.

O parte componentă esen
țială a studiilor o va constitui 
activitatea practică în între
prinderi. laboratoare uzinale, 
centre de calcul, institute de 
cercetări, laboratoare ale insti
tuțiilor de învățămînt superior, 
organe ale administrației de 
stal etc., unde cursanții vor 
rezolva probleme concrete de 

organizare, conducere și dc 
specialitate. Practica Va fi or
ganizata atit pe pireursul pro
cesului de învățămînt, cît și in 
perioade compacte la sfii și tul 
fiecărui an de studii

Secțiile vor avea programe 
comune dc pregătire în proble
me politico-ideologice și în u 
ncle domenii ale științei condu
cerii .și organizării, precum și 
programe specifice, potrivit 
profilului fiecăreia dintre ele. 
Metoda principală dc pregătire 
va fi analiza și dezbaterea de 
cazuri concrete din activitatea 
economică și administrativă.

Verificarea cunoștințelor do- 
bîndite de cursanți se va reali
za pe parcursul procesului de 
învățămînt, prin examinări șl 
elaborarea de lucrări practice. 
La sfîrșitul studiilor, cursanții 
vor susține o lucrare ; cu acest 
prilej, se va verifica și nivelul 
pregătirii politico-ideologice a 
cursanților.

Absolvenții vor obține diplo
me în specialitatea .conducerea 
și organizarea producției .și a 
muncii". Pe baza acestei diplo
me, vor avea ■ dreptul să sus
țină direct lucrarea de docto
rat. fiind, scutiți dc examenele 
prevăzute în legislația în vi
goare.

2. Cursuri de scurtă du
rată pentru perfecționa
rea pregătirii cadrelor 
de conducere din econo

mie și administrația 
de stat

Cursurile vor fi diferențiate 
în raport cu domeniile dc ac-

1. La Academie va continua 
să funcționeze, fără scoatere de 
la locul de muncă, doctoratul 
în științele politice și social- 
economice.

Candidații pentru concurs vor 
fi selecționați dintre activiștii 
ds partid, de stat, ai organi
zațiilor obștești, precum și din 
rîndul cadrelor de la catedrele 
dc științe sociale, care au do
vedit aptitudini și posibilități 
reale de cercetare în domeniul 
științelor sociale șj politice și 
au un stagiu de minimum 5 
ani ca activiști în munca poli
tică și ideologică. Cei înscriși 
la doctorat vor avea recoman
darea comitetului județean de 
partid.

Tezele de doctorat vor avea 
ca obiect în mai mare măsură 
cercetarea problemelor teoretice 
și practice ale făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, proble
me actuale ale evoluției pro
ceselor economice și sociale și 
ale confruntărilor de idei din 
lumea contemporană, precum și 
probleme de organizare și con
ducere a producției și a mun
cii în unități economice și ale 
administrației de stat. Temele 
lucrărilor de doctorat vor fi 
supuse anual aprobării Secreta
riatului C.C. al P.C.R.

Pentru definitivarea și susți
nerea tezei de doctorat se vor 
acorda un număr de burse pe 
timp de un an’ doctoranzilor 
care au promovat în condițiuni 
bune examenele și au elaborai 
o parte din teză.

2. Cercetarea științifică des
fășurată la Academia .Ștefan

IV.
Școiâle infes’jucletene de partid

Academia „Ștefan Gheorghiu" 
va acorda sprijin școlilor inter- 
județene de partid în elabora
rea și realizarea programelor 
de studiu, prin îndrumări me
todice, trimiterea de lecturi și 
materiale de studiu și docu
mentare.

In cadrul școlilor interjude- 
țene de partid vor funcționa i

a) secții pentru pregătirea ca
drelor de partid și ale organiza
țiilor de masă, care vor cu
prinde cursuri cu durata de trei 
luni, șase luni și un an ;

b) secții pentru perfecționa
rea pregătirii cadrelor de partid 
și ale organizațiilor de masă în 
problemele conducerii vieții e- 
conomice și sociale ;

c) secții pentru perfecționa
rea pregătirii cadrelor din eco
nomie și din administrația de 
stat, care vor asigura, prin 

i vitale și nivelul dc pregătire 
al cursanților. Scoaterea din 
producție sc va face pe durata 
de I—luni, care poate fi îm
părțită în 2—3 cicluri; între 
aceste cicluri, cursanții vor stu
dia individual, pe baza tema
ticii și bibliografici recoman
date și vor elabora lucrări prac
tice.

l i aceste cursuri vor partici
pa cadrele de conducere din mi
nistere și alte organe centrale, 
centrale industriale. întreprin
deri. instituții, institute de cer
cetare și proiectări, consilii 
populare.

Programul de învăță mint va 
asigura însușirea metodelor de 
conducere științifică a activită
ții în sectorul de munca res
pectiv, punîndu-se accent pe 
perfecționarea stilului și meto
delor de conducere în între
prinderi. unități agricole și in- 
situții. O atenție deosebită se 
va acorda cunoașterii aprofun
date de către cursanți a poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân în domeniul construcției e- 
conomicc, social-politice și de 
stat. Programul va cuprinde, de 
asemenea. informări asupra 
noutăților din domeniul progre
sului tehnic, schimburi de ex
periență la unități fruntașe, în 
laboratoarele uzinale și ale in
stitutelor de cercetare .și învă
țămînt superior etc.

Cursurile de reciclare vor fi 
absolvite pe baza verificării 
cunoștințelor asimilate și a sus
ținerii unei lucrări practice; 
absolvenții primesc certificate

3. Cursuri pentru pre
gătirea cadrelor de spe

Doctoratul și activitatea 
de cercetare științifică

Gheorghiu" dc către cadrele di
dactice. doctoranzi, cursanți și 
6tudenți se va realiza în strînsă 
legătură cu activitatea Acade
miei dc științe sociale și poli
tice și va fi orientată, în pri- 
rul rînd, spre îndeplinirea unor 
sarcini stabilite de Comitetul 
Central a) partidului în vede- 
rea soluționării unor probleme 
teoretice și practice care se ri
dică în activitatea economică, 
socială, politică și ideologică.
Va crește ponderea lucrărilor 
și studiilor cerute de către co
mitetele județene dc partid. To
todată, se vor elabora proiecte 
și cercetări privind perfecționa
rea organizării producției și a 
muncii, introducerea sistemelor 
de prelucrare automată a da
telor. Planul de cercetare știin
țifică va fi aprobat anual de 
Secretariatul C.C. al P.C.R. ca 
parte integrantă a planului de 
cercetare al Academiei de ști’n- 
țc sociale și politice.

3. La Academie va funcționa 
un sector de documentare și in
formare științifică, orientat spre 
acoperirea nevoilor procesului 
de învățămînt din cadrul Aca
demiei și al școlilor interjudețe- 
ne de partid, precum și ale ac
tivității de cercetare științifică 
prevăzute prin plan.

Academia va asigura publica
rea unor culegeri tematice, ca
iete documentare, buletine in
formative, axate pe probleme 
actuale ale teoriei și practicii 
construcției socialiste în țara 
noastră, pe probleme ale activi
tății dc partid, ale conducerii 
și organizării și a muncii în 

cursuri cu scoatere de la locul 
de muncă pe o perioadă de 
1—3 luni, pregătirea cadrelor 
de conducere de la întreprin
deri și unități economice de 
importanță locală și de la co
mitetele executive ale consili
ilor populare comunale ;

d) pentru președinții coopera-

★

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. iși exprimă convingerea 
că înfăptuirea acestor măsuri 
va duce la creșterea continuă 
a nivelului de pregătire a acti
viștilor de partid, ai organiza
țiilor de masă, a cadrelor de 
conducere din economie și ad
ministrația de stat, la înarmarea 
lor cu cunoștințele teoretice și 
practice cerule de sarcinile 

cialitate in probleme de 
conducere și organizare
In vederea formării unor ca

dre necesare ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor atit 
pentru activitatea economica, 
cît și pentru desfășurarea ac
tivității dc perfecționare a ca
drelor acestora. Institutul va or
ganiza următoarele programe 
care, in prezent, sînt prevăzute 
în planul dc pregătire ai cen
trului C.E.P.E.C.A. i

— cursuri pentru perfecționa
rea unor specialiști în proble
me dc conducere și organizare;

— programe pentru pregă
tirea de specialiști în modelare 
și in prelucrarea automată a 
datelor;

— programe speciale experi
mentale pe diverse metode și 
tehnici dc conducere, care după 
definitivare, vor fi transmise 
centrelor organizate pe minis
tere și alte organe centrale.

Durata acestor cursuri va fi, 
dc regulă, între 3 și 12 săptă
mâni.

4. Pentru pregătirea 
președinților de coope
rative agricole de pro
ducție se organizează un 
curs cu durata de un an, 

cu scoatere din producție. In 
cadrul cursului se vor asigura 
cunoștințe privind organizarea 
și conducerea producției agri
cole, tehnologiile și metodele 
moderne în agricultură și zo
otehnie, precum și problemele 
actuale ale politicii partidului 
nostru.

economie Și administrația de 
stat. Va fi, de asemenea, tipărit 
material didactic și metodic 
pentru studenții și cursanții 
Academici și ai școlilor interju- 
dețene de partid.

★

Conducerea Academiei pen
tru învățămînt social-politic și 
perfecționarea cadrelor „Ștefan 
Gheorghiu" va fi asigurată de 
un Consiliu, organ deliberativ, 
compus din cadre cu munci de 
răspundere din aparatul dc 
partid și de stat, oameni de ști
ință. specialiști, cadre didacti
ce și studenți. secretarul comi
tetului de partid al Academici ; 
președinte al Consiliului va fi 
rectorul Academiei, numit de 
Comitetului Executiv al C.C. a! 
P.C.R.

La activitatea Academiei vor 
participa cadre cu munci de 
răspundere din organele centra
le de partid, de stat, economi
ce, specialiști de înaltă califica
re și activiști cu bogată expe
riență din rîndul celor care lu
crează în organe de partid, u- 
nități de producție, cercetare 
și invățămînt.

In vederea unei mai bune 
cunoașteri a problemelor și 
preocupările concrete ale orga
nelor și organizațiilor de partid, 
de stat și economice, cadrele 
didactice ale Academiei vor e- 
fectua stagii de practică în pe
rioade compacte, vor participa 
în brigăzi și colective ale Co
mitetului Central, potrivit ne
voilor muncii de partid și spe
cialității lor.

tivelor agricole de producție 
vor funcționa, în perioada de 
iarnă, cursuri de perfecționare 
de scurtă durată, cu scoatere 
din producție ; cursurile se vor 
organiza pe lingă școlile inter- 
județene de partid din Bucu
rești, Cluj, Craiova, Timișoara 
și Iași.

★ ★

complexe ale actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre, 
la sporirea competenței lor în 
rezolvarea problemelor ridicate 
de activitatea de partid, econo
mică, socială, culturală și edu
cativă, la afirmarea tot mai 
puternică a rolului conducător 
al Partidului Comunist Român 
in toate domeniile construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

0 N U- Prima săptămînă 
de dezbateri 

de politică generală
NEW YORK 2. — Corespondentul Agerpres, Constantin

A lexan droaie, transmite: îmbunătățirea climatului politic
1 european, sprijinul lot mai larg dc care se bucură ideca 

convocării unei conferințe gencral-europene de securitate și 
J cooperare, necesitatea stingerii focarelor de război și ten- 

. siune din diferite colțuri ale lumii, urgența pe care o pre- 
zintă realizarea unor progrese substanțiale în domeniile 

B dezarmării, decolonizării și dezvoltării, precum și sporirea 
g rolului și eficacității O.N.U, prin înfăptuirea universalității 
g sale — acestea sint problemele cele mai importante abordate 
H in ultimele zile in cadrul dezbaterilor din Adunarea Gene- 
■ rală a O.N.U.

Ministrul chilian de externe, 
CLODOMIRO ALMEYDA, a 
voi bit pe larg despre politica 
guvernului „Unității Populare* 
de folosire a bogățiilor șl resur
selor naturale pentru progre
sul și dezvoltarea țării. El .și-a 
exprimat speranța că asupra 
țării sale nu se vor mai exer
cita nici nn fel dc presiuni ca
re să vizeze impiedicarea trans
punerii în viață a programului 
progresist al guvernului chili
an. Vorbitorul a subliniat în
semnătatea deosebită a înfăptu
irii universalității O.N.U. pen
tru sporirea prestigiului și ef - 
cienței organizației și s-a pro
nunțat pentru restabilirea irep- 
turilor legitime ale R. P. Chi
neze la Națiunile Unite și recu
noașterea fără echivoc a faptului 
că Taiwanu] «fte o parte in
tegrantă a Chinei.

Ministrul chilian a salutat 
lupta eroica a poporului viet
namez pentru respingerea agre
siunii străine, arătînd, totodată, 
că propunerile în 7 puncte 
prezentate la tratativele de la 
Paris de Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud constituie cea 
mai bună bază de negocieri 
pentru stingerea flăcărilor răz
boiului din Indochina.

Ministrul de externe al O- 
landei, K SCHMELZER, a re
levat speranța că această evo
luție va continua și în .viitor, 
spre binele popoarelor acestui 
continent, al păcii și securității 
în lume. Vorbitorul a evocai 
necesitatea urgentă a transpu
nerii în practică a principiului

Orientul Apropiat
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a remis ministrului 
de externe al Israelului. Abba 
Eban, o notă în care propune 
trimiterea unei misiuni oe an
chetă la Ierusalim, formată din 
trei membri, anunță agenția 
France Presse. In termenii re
zoluției asupra Ierusalimului, 
adoptată de Consiliul de Secu
ritate sîmbăta trecută, această 
comisie ar urma să verifice, la 
fața locului, dacă ..Autoritățile 
israeliene de ocupație au pus 
capăt măsurilor administrative 
abuzive în partea arabă a Ieru
salimului". ---<---

Situația 
din Namibia 
în dezbaterea 

Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
In consiliul de securitate al 
O.N.U. au continuat dezbateri
le asupra situației create în 
Namibia după ocuparea ilegală 
a acestui teritoriu de către Re
publica Sud-Africanâ.

Reprezentanții Nigeriei, Etio
piei Și Mauritius au cerut apli
carea neîntîrziată de către Con
siliul de securitate a măsurilor 
excepționale prevăzute în Car
ta O.N.U. — inclusiv a sancțiu
nilor politice, economice Și mi
litare — pentru a asigura retra
gerea imediată din Namibia a 
administrației Republicii Sud-A- 
fricane.

Conferința națională 
a Partidului Comunist 

din Chile
SANTIAGO DE CHILE 2 — 

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : La Santiago se 
desfășoară lucrările Conferinței 
naționale a Partidului Comu
nist din Chile. In raportul pre
zentat la conferință, Orlando 
Millas, membru al Comisiei 
Politice a partidului, a făcut o 
analiză a situației actuale din 
țară, subliniind că „prin acțiu
nea unitară, combativă a popo
rului trebuie să se decidă con
tinuarea mersului înainte al 
țării, consolidarea naționalizării 
cuprului, completarea reformei 
agrare, învingerea rezistenței 
imperialiste, dezvoltarea ariei 
sociale a economiei".

„Noi, comuniștii — a spus în 
continuare raportorul — sîntem 
conștienți că guvernul popular 
va înfrunta în viitoarele luni 
o serie de dificultăți, și o spu
nem deschis, cu toată tăria. In 
fața unor asemenea difi
cultăți. este cazul să se 
recurgă la mase, spunîn- 
du-lc întregul adevăr, mobili
zând imensele rezerve de abne
gație și de eroism care există 
în clasa muncitoare și în popor, 
folosindu-le temeinic, acționîad 
dinamic, cu un moral șl un 

universalității O.N.U.. arătînd 
că „guvernul olandez, consideră 
indispensabilă prezența Ia lu
crările O.N.U. a reprezentanți
lor R.P. Chineze, țară cu care 
Olanda întreține relații dc peste 
20 dc ani".

Premierul Malayeziel, TUN 
ITA.JI ABDUL RAZAK, a sub
liniat, printre altele datoria 
O.N.U. și, în special, a Consi
liului de Securitate de a p 
capăt ignorării și sfidării do
cumentelor și rezoluțiilor Na
țiunilor Unite de către guver
nul portughez și guvernanții 
rasiști din Republica Sud-Afri- 
canâ și Rhodesia.

Abdul Razak a declar.it că 
tara sa va vota pentru proiectul 
dc rezoluție privind restabili
rea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze în 
O.N.U.

Ministrul afacerilor externe 
a| Argentinei, Pablo Pardo, a 
subliniat necesitatea așezării 
relațiilor dintre state pe bazele 
solide ale dreptului, justiției 
și eticii internaționale.

Ministrul afacerilor externe 
al Nigeriei a condamnat re
gimul rasist din Republica Sud- 
Africană șj ocuparea ilegală de 
acesta a teritoriului ve>Mn Na
mibia. El a cerut O.N.U sS a- 
bandoneze politica apc'nrilor 
și rezoluțiilor și să treacă de 
urgența la adoptarea de măsuri 
excepționale pentru a determi
na regimul din Pretoria să re
nunțe |a pretențiile sale expan
sioniste și să dea pus:b: ’ate 
poporului namibian să-și hotă
rască singur soarta, potr'vil vo
inței și aspirațiilor sale

PE SCURT
♦ RANGOON. Potrivit datelor 

oficiale populația Birmaniei se 
cifrează in prezent, la 28.201 
milioane locuitori. Sp_>rul anual 
al populației acestei țări esto 
de 2 la sută.

+ NEW YORK. Șase membri 
ai echipajului portavionului a- 
merican „Constellation", care 
urma să plece în misiune în a- 
pele Vietnamului, au refuzat să 
se îmbarce și s-au refugiat in
tr-o biserică catolică din San 
Diego (California).

PARIS. Ministrul afaceri
lor externe al Franței. Maurice 
Schumann, va întreprinde la 
21 și 22 octombrie o vizită ofi
cială în Republica Irlanda, s-a 
anunțai oficial la Paris.

< LONDRA. Revista londo
neză ..Tribune" scrie că depută
ții britanici Frank Allaun și 
John Mendelson au prezentat 
Congresului american o petiție 
semnată de 634 de membri ai 
parlamentelor din 9 țări occi
dentale. prin care se cere retra
gerea imediată a trupelor S.U.A. 
din Indochina.

DACCA. Peste 1 000 dc 
locuințe au fost distruse sau a- 
variate ca urmare a ciclonului 
ce s-a abătut vineri asupra «- 
nor regiuni sudice din Pakista
nul de est. Agențiile internațio
nale de presă relatează că auto
ritățile pakistaneze au ordonai 
evacuarea populației din zonele 
de coastă afectate — Paluak- 
hali și Barisal.

spirit revoluționar". Raportul a 
apreciat că organismele de con
ducere regionale și intermedia
re „trebuie să acorde atenție 
funcționării industriei, produc
ției agricole și animaliere, co
merțului, aprovizionării popu
lației, dezvoltării culturii și e- 
ducației, problemelor maselor. 
Nu poate să fie străin comuniș
tilor chilieni nimic din ceea ce 
preocupă pe oameni într-un 
sindicat, într-o municipalitate, 
în comitetele de locatari, într- 
un serviciu public*.

In încheierea raportului se 
spune : „Credem că este indis
pensabil ca mișcarea populară 
să se adîncească. să cîștige nof 
forțe, să cucerească noi și noi 
aliați, să unească pe toți patrio- 
ții. Aceasta cere să strîngem și 
mai mult unitatea fructuoasă a 
socialiștilor și comuniștilor si 
întărim frăția celor șase partide 
care formează Unitatea Popu
lară și să facem posibil ca gu
vernul ei, prin aderarea stingi! 
creștine la sarcinile sale, să r.i* 
piardă nici un contingent, ci să 
amplifice și să întărească baza 
de susținere a actualei admi
nistrații".
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