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Unele propuneri și eficiența tar
ф Transportul sâ mear- 

gâ ca pe roate
• Copii buni și vitregi
• Calificarea, o nece

sitate de prima im
portanța

Pe arterele subterane din adîncu- 
rile minei Aninoasa, munca pulsează 
în ritmul celei din âbateje. Prin 
galerii e un du-te-vino neîntrerupt. 
Sectorul de transport se aseamănă 
cu un uriaș aparat circulator ’ cu 
deosebirea că funcția de iniidă o 
îndeplinesc mai multe mașini și 
utilaje. Puternica mașină de extrac 
tie, locomotivele electrice cu troley 
și acumulatori sau Diesel sînt doar

AMAJAMENTE MOBILIZATOARE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

ACTUALITATEA

Preparația cărbunelui Petrila

de a în- 
condițiuni 
Hotărîrile 
P.C.R. și 

socia-

a cărbunelui brut ex- 
exploatările miniere 

Lonea, Dîlja și Ani-

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Preparația cărbunelui Pe
trila, animați de dorința 
făptui în cele mai bune 
sarcinile izvorâte din 
Congresului al IX-lea al
desfășurînd larg întrecerea 
listă, se angajează să depășească 
planul de producție din acest an la 
următorii indicatori:

— Primirea și prelucrarea in
tegrală 
tras de 
Petrila.
noasa;

— 200 000 lei depășire la 
producția globală;

— 100 000 lei economii la 
prețul de cost;

SE VOR PRODUCE PESTE PLAN :
— 1500 tone cărbune spe

cial destinat pentru semicocs;
— îmbunătățirea indicelui de 

recuperare cu 0,4 puncte față 
de plan.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALI
TĂȚII PRODUSELOR:

₽ — La cărbune special desti
nat pentru semicocs, se va re
duce conținutul de cenușă față 
de STAS cu 0,4 puncte;

— La cărbunii preparați se 
va. reduce față de STAS-uri și 
NJ. cenușa cu 0,5 puncte, iar 
umiditatea cu 0,3 puncte;

- -««. îmbunătățirea rezistenței

brichetelor cu 0,2 puncte fată 
de STAS.

PlNA LA A 45-a ANIVERSARE 
A PARTIDULUI SE VA DEPĂȘI 
PLANUL CU:

— 80 000 lei Ia producția glo
bală;

— 30 000 lei economii la pre
țul de cost:

— 1 000 tone de cărbune spe
cial destinat pentru semicocs;

— Respectarea angajamente
lor la calitate.

Realizarea angajamentelor va fi 
asigurată prin munca asiduă a în
tregului colectiv și aplicarea obiec
tivelor din planul de măsuri teb- 
nico-organizatorice :

— Modificarea scheletului la ban
da „Lonea 3", pentru îmbunătățirea 
funcționării ei;

— Betonarea estacadelor și repa
rarea transportoarelor cu raclete Ia 
„descărcarea Dîlja",-

— Asigurarea condițiilor de mun
că, prin aplicarea măsurilor de 
protecție a muncii etc.

patriotică pe

zilele de 23
Teatrul de

anul

Și 
Și 

pe 
a 

în- 
cu-

яидиав

și 24 
Stat
Deva

ia- 
din 
un

ф Ieri dimineață a avut Ioc 
SESIUNEA A VI-а A SFATU
LUI POPULAR AL ORAȘULUI 
REGIONAL PETROȘANI. Co
mitetul executiv a prezentat o 
dare de seamă asupra înde
plinirii planului economic 
social-cultural pe anul 1985 
proiectul de plan' și buget 
anul 1966. Cu acest prilej 
fost aprobat și planul de 
trecere 
rent

♦ în 
nuarie.
Petroșani prezintă la 
SPECTACOL FESTIV DEDICAT 
ANIVERSĂRII UNIRII PR1NCI 
PATELOR ROMANE. Progra
mul cuprinde Un montaj lite- 
rar-muzical în regia Iui Gh. 
Iordănescu și scenografia Iui 
D. Căpitanu.

ф După ce au asigurat toate 
măsurile tehnice de protejare 
a lucrărilor, harnicii construc
tori din Lupeni AU REÎNCE
PUT GLISAREA BLOCULUI 
TURN D 3, în ciuda condițiilor 
nefavorabile de iarnă.

ф Formațiile artistice de 
muzică ușoară și dansuri mo
derne ale clubului muncitoresc 
din Urlcani prezintă mîine, la 
ora 17, în sala clubului din lo
calitate 1 
TIC.

♦ In 
Băleanu 
Levinția, 
Petroșani au început repetițiile 
pentru pregătirea spectacolului 
cu piesa „Simple coincidențe" 
de Paul Everac.

ф Mîine, la ora 10, în sala 
de lectoră a clubului din Pe
trila va fi organizată pentru 
copiii minerilor o DIMINEAȚA 
DE BASME.

ф Sîmbătă și duminică pe 
pîrtiile din împrejurimile caba
nei Straja Lupeni va avea 
un CONCURS REGIONAL 
SCHI pentru juniori. Cei 
valoroși juniori din toate 
ioanele regiunii Hunedoara se 
vor întrece pentru а .» 'iștiga 
„Cupa 24 Ianuarie".

un PROGRAM ARTIS-

regia Iui Petre Sava 
și scenografia Doinei 
Ia Teatrul de Stat din

și-au umplut rosto- 
așteaptă cu nerăb- 
irtulte necazuri în 
vagonetele defecte

Ioc 
DE 

mai
ra-

o galerie secundară 
fie scoase și introduse în 

In asemenea cazuri, brigă- 
la pregătiri nu-și pot desfă- 
condiții bune activitatea de

CEI TARI 
Șl CURAJOȘI

Nimerisem la adunarea ace
lor oameni dintr-o curiozitate 
nestăpînită de a ști, de a des
coperi alte laturi ale caracte
rului omenesc. Era o adunare 
de oameni modești în care se 
amestecaseră cușmele brumării 

г ale moldovenilor cu căciulile 
țuguiate, albe ale oltenilor pe 
jumătate țărani pe jumătate o- 
rășeni ca intr-un mozaic pes
triț. Cușmele brumării și că
ciulile țuguiate se odihneau 
cuminți pe genunchi, dacă o- 
mul avea loc 
subsuoară dacă 
sese norocul să

notase în paranteză : 
Tabelul cuprindea mai multe 
Iar în dreptul fiecăruia apă- 
specificare: numeroase ab- 

nemotivate. Ni se relataseră

Cu cît s-a întîrziat prin aceasta 
rambleierea, respectiv redarea în 
exploatare a unuiț abataj ? Cei în 
cauză nu s-au întrebat desigur.

A fost un singur caz... Absente 
pe un singur schimb. Dar să ne 
gîndim și la celelalte absente ne
motivate ce se cifrează pe anul

telisrul de reparat vagonete ai. sco 
torului se lucrează în aceste zile cu 
intensitate Din cauza gerului ~ se 
defectează numeroase vagonete. Se 
cere deci, din partea colectivului ce 
lucrează în atelierul de întreținere’ 
a parcului de vagonete un ritm de 
muncă 
gîndit 
cătușii 
Aure]
du-le „pofta" 
ascuns sub zăpadă cîte 3 rulmenți 
necesari la repararea vagonețelor. 
Astfel, în loc de cîte 5 vagonete, 
cîte li se pretind, au reparat abia 
cîte 2 vagonete. Și aceasta cînd se 
cer a fi reparate cel puțin 100 va
gonete pe zi, spre a înlocui cele

intens. Și țgtuși, ce s-au 
să facă într-una din zile lă-

Popovici Eugen și Moga 
de la acest atelier. Pierin- 

de a mai lucra, au

(Continuare

pe scaun sau 
omul nu avu- 
ocune un loc.

I. c.

în pag. 3-a)

Răsfoiam cu cîteva zile în urmă 
ua registru de evidentă a persona
lului sectorului ХЦ — transport de 
la mina Lupeni. In capul unui ta
bel, cineva 
balast, 
nume, 
rea o 
sente
și faptele unora din cei inscriși pe 
tabelul cu specificarea cea bizară. 
Să redăm un „caz".

Bățălan Dumitru, Moldovan Mihai 
și Katona Francisc sînt lucrători la 
ascensorul vertical al morii „Hum- 
bold". Fiecare cu o misiune precisă, 
de mare însemnătate în ansamblul 
activității sectorului. Să amintim, 
bunăoară, faptul că de activitatea 
celor ce deservesc moara și pun la 
dispoziția sectoarelor productive 
terialul de rambleiere, depind 
zultatele pe o zi întreagă a 
multor abataje din adîncurile 
nei. Intr-o recentă zi de plăti, 
trei lucrători nu s-au prezentat
datorie. Au absentat nemotivat. 
Consecința: moara „Humbold" n-a 
funcționat un schimb întreg, iar mi
nerii au fost lipsiți, de 50 va
gonete cu material de rambleiat.

zile. Ce consecințe 
activității sectoru- 
această întrebare 
cu 11 absente la

I. D.

cîteva dintre ele. Vagonetele goale 
au rolul globulelor roșii și asigură 
desfășurarea ritmică a muncii în a- 
bataje. Se întîmplă însă uneori ca 
o rotită din marele și complexul 
angrebaj al sectorului de transport 
să înțepenească și atunci se cam 
încurcă ițele. In asemenea cazuri 
vagonetele ajung cu’ întîFzere, iar 
minerii după ce 
golul stau și le 
dare. Cele mai 
transport Ie fac
sau cele introduse în circuit după o 
reparație de mîntuială. O pornește 
țugui spre strat și numai ce vezi 
că unul din vagonete începe să 
șchiopăteze, ba uneori rămîne în 
trei roti. Si tine le apoi Ia manevre 
de scoatere a lui din garnitură, la 
pierdere de timp, la nervi.

In activitatea sectorului de trans
port s-au semnalat deficiente și de 
altă natură. Nu rare sînt cazurile 
cînd în alimentarea cu goale se dă 
prioritate brigăzilor din cărbune în 
dauna celor de la pregătiri. Alteori, 
vagonetele cu steril stau zile în
tregi pe cîte 
fără să 
circuit, 
zile de 
șura în
producție, obțin rezultate sub posi
bilități. E just oare ca în relațiile 
de producție să existe copii' buni' și 
vitregi?. Fără îndoială că'nu. Defi
ciente au fost semnalate și Jîn* do
meniul calificării ■ și grijii față de 
utilaj. Despre aceste probleme1 și 
încă multe altele au discutat mun
citorii sectorului atît în adunarea 
de aJCgeri cît și în con’sfătaftTl&'de 
producție anterioare.

Pentru ca transportul să meargă 
ca pe roate, Pop Mthai, Voicules- 
cu Gheorghe, Bodor Emerik, Csun- 
derlik loan, și alții âu venit cu pi»- 
puneri ca vagonetele intrate în cir
cuit să fie verificate și reparate cu 
simt de răspundere, liniile și gale
riile bine întreținute, locomotivele 
să nu fie scoase din garaje fără 
o verificare prealabilă minuțioasă. 
S-au rezolvat oare operativ propu
nerile venite din mase? In marea 
lor majoritate da. Acest lucru este 
confirmat chiar de eficienta lor în 
desfășurarea transportului. E o do-

ma
re- 

mai 
mi
cei 
la

1965 la 922 de 
au avut asupra 
lui ? Și-au pus 
Simon Francisc
„activ", Nagy Ștefan cu 10 absen
te, Pațcan Alexandru cu 8, Lăpu- 
șan Dumitru cu 9, Ghiran Ioan cu 
16 absențe ? Și aceeași întrebare 
le-o punem și lui Blidescu Mircea, 
Laszlo Vasile, Petrovan Ștefan, Or- 
san Simion, Bot loan, 
Vass 
sențe.

Dar
puțin
consecințe la fel de nedorite. (In a-

(Continuare In pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

Martin, toți cu
Ardai Carol, 
cîte 5-10 ab-

să mai amintim un alt „caz" 
diferit de cel relatat dar cu

Verșanski An
drei, strungar în 
secția mecanică 
a U.R.U.M.P. — 
un evidențiat con
secvent în tot 
cursul anului tre
cut.

•W

Ціе. о е іш е.
Nicolae Nedelcu era 

brigadier de peste 6 anii 
ani de-a rindul brigada 
fusese unul din colecti
vele de bază ale secto
rului II de la mina Lo- 
nea. Lui și ortacilor săi 
li s-a prins in două rin- 
duri pe piept steluța 
rubinie de fruntași. Și 
iată că s-a hotărit ca el, 
brigadierul fruntaș, să 
nu mai conducă acel co- 
leețiv mic, lăudat altă 
dată.

Asta se întimpla tn 
vara anului trecut. Con
dițiile de muncă din a- 
batajul lor se înăsprise
ră. planul se realiza si 
nu prea-, unii oameni își 
pierduseră încrederea în 
brigadă și vorbeau de 
părăsirea ei. Alături de 
Nedelcu se nimerise un 
șef de schimb și un a- 
jutor de miner — pe nu
me Curelaru Petru și 
Votat Victor — care ui
tau repede de datorie și

lipseau nemotivat de la 
lucru. In cele din urmă 
brigada s-a destrămat. 
Nedelcu a lost reparti
zat într-o brigadă des
toinică, fruntașă, cea 
condusă de Molnar Tra
ian plasată la abatajul

CARNET
nr. 800 ca șei de schimb. 
Condițiile de muncă nu 
erau prea strălucite. In 
schimb aici era discipli
nă, organizare și se lucra 
întt-adevăr minerește.

...La silrșitul lui iulie, 
Nedelcu a fost chemat 
la biroul sectorului. I 
s-a propus să preia iat 
conducerea unei brigăzi 
care urma să lie plasată 
la nr. 104, în .blocul X, 
și el a primit. Au urinat 
cîteva luni de revenire.

de reorganizare. Cu ran
damentul, Ia tel și cu 
plata, n-au rămas de ru
șine. In schimb nu se 
îndeplinea ritmic planul. 
1 s-au repartizat atunci 
oameni noi in brigadă, 
printre care și pe Radu 
Ion, proaspăt absolvent 
al școlii de mineri, bă
iat isteț, foarte harnic 
și... veșnic cu zîmbetul 
pe buze. Radu a lost nu 
mit șef de schimb. Ulti
ma lună a anului trecut 
a fost lună de cotitură 
tn viața brigăzii. Oame
nii au hotărit să nu se 
mai numere printre cei 
din coadă. „Școala" ur
mată la abatajul lui Mol
nar se vede că i-a lost 
de folos lui Nedelcu. A- 
batajul era acum bine 
întreținut, curat, domnea 
disciplina. La sector și 
la adunări începuseră sâ 
fie iar lăudați. La siîrși
tul lunii, doar brigăzile 
lui Fatol Vasile și Baciu 
Ioan i-au întrecut.

La începutul acestui 
an, Nedelcu împreună cu 
ortacii săi și-a mutai

sculele la un nou Ioc de 
muncă; la abatajul ve
cin, la nr. 103, tot tn 
stratul 3. Aici se află 
capătul lentilei și le mai 
dă de furcă presiunea. 
Cum muncesc ? Mereu 
mai bine. Locțiitorul șe
fului de sector, ingine
rul Robu Ștefan, maiștrii 
Cătcăleanu Ioan și Dră- 
goi Sabin, fac aprecieri 
laudative cind se referă 
Ia rînduiala. rezultatele 
și disciplina celor de la 
103.

Sectorul II de la mina 
Lonea a înscris pină a- 
cum o depășire de peste 
950 tone de cărbune e- 
nergetic, ocupînd unul 
din primele locuri în În
trecerea dintre sectoare
le bazinului carbonifer. 
La acest succes a con
tribuit din plin și briga
da celor de la nr. 103. 
conduși de comunistul 
Nedelcu Nicolae. A re
venit în rindul brigăzi
lor de bază ale sectoru
lui.^

FRANCISC VETRO
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ȘCOALĂ EDUCAȚIE
DRUMUL
SPRE
REZULTATE
BUNE

Tătarearai в al acestui an sco
te» MMaă șt in lațe cadrelor didac* 
man dte școala noastră sarcini ma- 
(noe sață ae primul trimestru. Mer
ited pe Baia lichidării lipsurilor 
aarematate la primnl trimestru, noi 
■mare amu întreaga activitate pe 
o «sat bună organizare a muncii 
faoăasteale, pe un control mai in
terna și mai eficient al muncii. Ca- 
fcefe edactfce vor urmări ridica
rea necoatenită a calității lecțiilor 
peedtee prtntr-o pregătire minuțioa
să a acestora, folosindu-se din plin 
eapesSeufa acumulată prin inter- 
asteăaaȘe la ore și convorbiri in ca- 
feol coreii iilor metodice din școală, 

feedzn bunul mers al muncii me- 
teAce. cadrele didactice din școala 
noastră se pregătesc cu minuțiozi
tate pentru toate lecțiile din ca
dre! вам teme. In ajunul fiecărei 
mi se de&nitivează planurile pen
are tSta următoare, ținîndu-se sea
ma de felul cum au decurs lecțiile 
rederioare, de scopul și ideea cen
tres a lecției la zi, astfel incit ex- 
pmesM ei să fie o continuare lo- 
0c* a cele! precedente. Rămine-

OBIECTIVUL PRINCIPAL:
înlăturarea formalismului

ф Spre Îmbunătățirea sti
lului de muncă

• Pentru toți elevii ace
eași preocupare

ф „Secretul succeselor a 
fost descoperit"

Un trimestru lung, cu particulari
tățile sale de început s-a terminat 
de mult.

Referindu-ne la rezultatele obți
nute de școala noastră în această 
etapă trebuie să arătăm că, ținînd 
seama de posibilitățile colectivului 
nostru didactic, nu ne putem 
clara mulțumiți cu ceea ce am 
liiat.

Cind fac această afirmație, 
gtndesc fn primul rind la numărul 
destul de ridicat al elevilor rămași 

de-
rea-

mă

rea in umă ]a învățătură a unor 
elevi o vom preveni printr-o mal 
strfnsl colaborare a cadrelor di
dactice cu părinții elevilor, ca or* 
ganizația U.T.C. și grupele do pio
nieri din școală.

important aste ai avem simțul 
realității: să observăm dac* nive
lul scăzut do pregătire al «шаг e- 
ievi nu se datorește lipsurilor noas
tre, ale cadrelor didactice iar dacă 
ne dim seama ci așa osie, să cău
tăm să ajungem la Curent cu cu
noștințele necesare cit mal repede.

Uneori inii, сашеіо nivelului 
scăzut do pregătire al unor elevi 
sint generate de condițiile do În
vățătură din familie. De aceea, di
rigintele trebuie sS cunoască acest 
lucra și să fa mărar! corespunză
toare. Pentru că Stnt lacune ca: 
lipsa de Supraveghere și control al 
Copiilor de către părinți, lipsa u- 
nor condiții materiale etc. Fără e- 
forturi din partea cadrelor didac
tice pentru a le Înlătura, aceste la
cune duc la obținerea unor retal
iate sub limită a elevilor respec
tivi. De aceea noi vom pune un 
mare accent pe legătura școlii cu 
familia.

In acest sens, cadrele noastre 
didactice, pe lingă pregătirea me
todică pentru lecție, Și-au Întocmit 
un «trafic de vizitare a elevilor a- 
cșsă. De asemenea, vor ține ședin
țe cu părinții și vor avea unele 
convorbiri individuale, se vot fo
losi de ajutorai echipelor de pio
nieri, vor analiza, in cadrul clase- 

și chimie este mâi multă preocupa
re pentru experiențe, pentru lega
rea teoriei de practică. La orei? de 
limbi străine se folosesc discurile 
„Elecțrecord", pe care sînt impri
mate chiar textele din manuale, 
trezind elevilor mal mult interes.

Rezultatele analizei și ele hotă- 
rlrllor luate se fac văzute, de la 
început. Din cele aproximativ 100 
de note date la cele trei clase a 
V-a. spre exemplu, doar 13 sînt 
slabe.

Aceasta ne face să credem că 
procentul scăzut, obținut pe trimes
trul I a fost doar un accident și 
că din nou vom da elevi buni li
ceului șl școlilor profesionale, așa 
cum am făcut-o în toti anii.

Prof. GORDIN ION
Școală generală nr. 1 Petroșani 

tor șf al unității de pionieri, rezul
tatele slabe la învățătură ale elevi
lor, vor invita părinții ie școală 
penlra a discuta cu ol, pentru a 
le da unele sfaturi privind meta
data da агам* tn familia cu co
pilul, Considerăm că toate aceste 
măsuri vor duca ia obținerea unor 
rezultate bune la învățătură pe tri
mestrul n.

Cadre didactice ca Bulgara Cor
nelia, Mladîn Gheorghița, Muntea» 
na Doina, Pîrvulescu Vasile și alții 
aplică deja în activitatea lor meto
dele asfințite șl se pare că ele vor 
da nitltit»l« scontate. Desigur el 
gama procedeelor, a metodelor și 
mijloacelor de muncă din școală 
este mult mai largă. Ea trebuie a* 
plicată însă cu Strictețe de fiecare 
cadru didactic în activitatea sa le 
catedră. In munca de educare și 
instruire a tinerel generații.

EMIL TETILEaNU
directorul Școlii generale nr. 5 

Lupani

desfășurări muncH să stea 
fidndarea lipsurilor din trimestrul I

ф Pornind de la responsabilitatea educato
rului ф Pregâtirea — izvorul prestigiului și 
autorității ф Educația — un simplu divertis
ment ?

Printre școlile care la sfîrșitul 
trimestrului I au obținut rezultate 
care nu sint de natură să mulțu
mească nici ciiiar colectivele di
dactice се-și desfășoară activitate^ 
in ele se numără și Școala gene
rală nr. 2 din Lenea.

Intr-o convorbire avută cu tova
rășul Niculescu Mihai, directorul a- 
cestei școli, am discutat despre con
ținutul activității din trimestrul I. 
văzut prin prisma rezultatelor do- 
bîndite.

De la bun început, dinsul a re
cunoscut că „nu s-a prea muncit cu 
toate forțele". Există însă și un nu
măr, ce-i drept restrtns, de învăță
tori și profesori care nu sînt pă
trunși de simțul datoriei în înde
plinirea sarcinilor ce li s-au încre
dințat.

Așa sa explică faptul că tovarăși 

ca: Qtînjac Aurel, Matei Irina, 
Teodorescu Liliana $1 Baiu Ecate- 
rina lipsesc nemotivat de la cursuri 
său, ceea ce este și mai regretabil, 
nu se pregătesc pentru lecții, cum 
este cazul tovarășelor Belu Ecâte- 
rina șl Pătrășcoiu Piculina.

In alte cazuri (Otlnjac Aurel) ora 
de curs capătă altă destinație: •- 
levii „lucrează" singuri, iar profe
sorul face lectură particulară ta p 
clasă. J

Admițînd că acestea constituie 
niște cazuri particulare, nu mai pu
tem înțelege, în schimb, de ce con
ducerea școlii trece cu vederea for
malismul !n muncă al unor cadre 
didactice. De pildă, comisia meto
dică de limba și Istorie a avut la 
activul ei o singură lecție deschi
să, dar și aceea a rămas.., neana
lizate.

Cei trei directori, împreună cu în
tregul colectiv didactic, au tras con
cluziile corespunzătoare de pe urma 
acestui bilanț de.., lipsuri și de aceea 
au ținut să he Informeze că la bâza 
muncii din trimestrul acesta va 
sta lichidarea lipsurilor semnalate 
în primul trimestru.

In plus, tovarășul Niculescu a 
mat adăugat că un accent deosebit 
se va pune pe pregătirea cadrelor 
didactice pentru lecții, fiindcă nu
mai pregătirea temeinică reprezintă 
izvorul principal al creșterii prești- 
giului și autorității lor fn făta ele- \ 
vilor. Se va îmbunătăți activitatea 
comisiilor metodice, insistîndu-se 
asupra factorului eficiență și se vor 
Intensifica interasistențele. O parte 
însemnată a eforturilor colectivului 
didactic va fi îndreptată In direc
ția îmbunătățirii muncii educative.

Trebuie să-i determinăm pe pă
rinți să colaboreze cu școala.

Optimismul cu care ne-a vorbit 
directorul Școlii nr. 2 din Lonca 
se bazează, după cît am înțeles, 
pe atmosfera de seriozitate cu ca
re a fost început trimestrul al II-Iea. 
precum și pe primele note bune 
consemnate deja în cataloage

AȘADAR, AȘTEPTĂM CA RFVI 
RIMENTUL SA SE PRODUCĂ NB- 
ÎNTÎRZIAT.

N. CHERCIU

învățătoarea Atiteni Arfstila 
de la Școala generală nr. 3 Pe
troșani dînd îndrumări elevu
lui Hogman Șerban care aș
terne pe caiet grupul de Ute
re „ci".

fn urmă la învățătură.
Ne dăm seama In mod foarte 

limpede că trebuie să facem o co
titură serioasă în îmbunătățirea tn 
primul rînd a stilului de muncă.

Toate cadrele vor folosi măi mult 
material didactic la ore, mai multe 
scheme pe tablă, se vor ocupa mai 
mult de cel rămași în urmă, se va 
renunța la procesul mecanic de în
registrare a unui cuantum de cu
noștințe si se va pune accent pe 
procesul de gîndire, pe stabilirea de 
rapoarte Intre cauze și efecte.

Comisiile metodice au luat tn dis
cuție. din primele zile, planificările 
și au stabilit lecțiile deschise șl 
referatele care vor fi susținute.

La Începutul săptămlnli a doua 
a avut loc ședința comisiei dlrlgln- 
ților, cărora le revine sarcina de 
bază. In educarea și instruirea co
lectivului care le-a fost încredințat. 
Direcțiunea școlii își va mări nu
mărul de asistente încă de la în
ceputul trimestrului $1 va analiza 
fiecare lecție cu mult spirit de dls- 
cernămînt și de răspundere, știind 
că de lecție depind Tn mare măsu
ră rezultatele la învățătură ale ele
vilor.

Ca urmare a analizei făcute, a-a 
trecut la acțiuni concrete. Astfel, ta 
molare iii că șl romănl mi Încăput 
meditațiile cu elevii slabi, la fizică

(Qil Д fără m/let
fntr-una din dimineți, 

tniorclndu-se de la luUru. 
Stpos Samoilă din Lonea 
se grăbea să aitmgă mai 
repede acasă, ia un mo
ment dat atenția i-a fost 
atrasă de un scâncet de 
copil. A Început sd pri
vească mirat împrejur. 
Scincetul continua.

— Măi, măi, ce sd fie 
asta f — și-a zis ei. Scin
cetul vine de undeva de 
aproape. Ce să caute un 
copil prin apropiere, așa 
de dimineață.

A Început să caute. fifa 
mică i-a lost mirarea 
cind, la clțiva păți de 
el, intr-un boschet, dădu 
pe«t« un copil Înfășat in 
clteVa clrpe, roșu de a* 
tfta plina.

S-a plecat asupra copi
lului care continua să 
pliAffă, l-a ridicat in bra- 
țț, ți cum nu mai avea 
mult tfe mers piha aca- 
sd, l-a ludț cu el. Soția 
a loot surprinsă cind ți-a 
vttut soțul imotdndu-se 
de la șut cu ua copii in 
brațe. la cfteva cuvinte 
ei t-a explicai cele № 

tlmplate. Intre timp co
pilul se mai liniștise. Au 
început să-1 dezbrace 
Surprizei de la început 
i s-a adăugat alta. Din
tre clrpele tn care era 
Învelit copilul a ieșit la 
iveală un certificat de 
naștere. Cei doi soți l-au 
citit au atenție. Din cer

PĂRINȚI ȘI COPII

tificat a reieșit clar nu
mele șl prenumele copi
lului, al, părinților aces
tuia. Copilul se numea 
Vlnătorul Viorel, tatăl ia 
iei, iar pe marnă o che
ma Maria. Deci copilul 
avea părinți buni, natu
rali. Șl totuși 11 părăsi
seră.

S-a prezentat cu copi
lul la Statul popular al 
orașului Peltila, le-a ex- 
piteai tcrardfUor cam 

stă Situația și a cerut sd 
i se încredințeze copilul 
spre creștere. Cererea i-a 
lost satisfăcută :■ a fost 
numit ca tutore cu toate 
drepturile acordate de 
stat, in prezent Viorel, 
care are peste 3 ani, se 
află la familia Șipos și 

se bucură de toate În
grijirile necesare.

Cazul descris mai sus 
pare rupt din domeniul 
senzaționalului. Și totuși 
lucrurile s-au petrecut 
ața, in realitate. Treclnd 
insă peste acest senza
țional de suprafață, ca
tul are implicații mult 
mai adlnCi. Sd recapitu
lăm: Viorel ețte aban
donat de părinți; aceștia, 
ia riadul lor, pentru a 
nu ajunge pe mina 

dreaptă a legii, neiertă
toare in asemenea ca
zuri, dispar fără urmă. 
Vlorel este luat de cel 
doi soți Șipos care-și a- 
sumă răspunderea Să-i 
crească și să-l educe. 
La drept vorbind, aveau 
ei vreo obligație impu
sa de lege In aceasta 
direcție f Firește că nu. 
La mijloc sînt insă și 
alte legi, nescrise, legi 
morale, care impun o- 
menia. Șl cei doi soți 
Șipos au dovedit cu pri
sosință cd sînt pătrunși 
pe de-a-ntregul de ome
nie. Cum s-au comportat 
adevătații părinți ? Ca 
niște lași, ca niște 
oameni fără omenie, 
fără suflet. De fapt 
el nici nu merită acest 
titlu de părinți, care e 
un cuvlnt nobil. Sufletul 
adevărat de părinte S-a 
manilestat in atitudinea 
soților Șipos din Lonea 
și lor li se cuvine să ne 
adresăm cu acest cuvlnt.

Existe în lume părinți 
ți... părinți. Adică pă
rinți cu suflet pentru co
piii lor țl părinți fără 
suflet. Pot 11 numite ma
me Coștea Marla. Man
ta Valerlea ți Yastu Ma
ria ~ toarș din Petrila

— care nu numai că-și 
neglijează copiii, dar ti 
mai și persecută, nu le 
dau de mîncare, îi bat 
îi alungă de acasă ? Ca
tegoric nu 1

Mai există și o altă 
categorie de părinți ca
re, în mentalitatea lor, 
iși închipuie cd sînt 
ideali, că fac totul pen
tru fericirea copilului lor. 
mergînd plnd acolo fnci' 
nu-i lasă ia școală pe 
motiv că e prea mic și 
trebuie sd mai crească 
(cazul iui Neagoi Susa- 
na din Răscoala) sau că 
vor să-i căsătorească 
deși nu au pășit încă 
nici măcar pragul ado
lescenței (cazul minore 
lor Căldărar Florica șt 
Oros Ileana).

Ei cred că prin aceasta 
iac un bine copiilor ibrî 
Adevărul este că prin 
telul lor de a glndt și 
acționa iac rău, un râu 
pe care mai tîrtiu copiii 
li-1 vor reproșa.

...Există pe lume pă
unit ți... părinți. Mrinti 
cu suflet și fără suflet 
Sa-l ajutam pe aceștia 
din urtnd să-ți Înțeleagă 
greșeala, sd к Întoarcă 
ta simțămintele omemăi 
șl onoare!.
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DIN CRONICA 
UNIRII

Spicuiri 
din presa vremii

NOAPTEA DE 23/24 IANUA
RIE 1859 (ZIARUL „PATRIA" 
NUMĂRUL 22/1859):

„Peste noapte, lot orașul e 
în mișcare. Poporul, în cete 
mari, se poarta pe ulife. Patru
lele se preumblă, șl nu cutea
ză să atace pe nimeni. Feres
trele Caimacamilor sînt vizi
tate cu urlete... un geamăt surd 
răspîndește groaza in toate ini
mile— Caimacamii se retrag în 
palatul domnesc, unde Santi
nelele se îndoiesc și soldafii 
primesc ordine a încărca ar
mele cu gloanțe și a da ioc 
asupra poporului, cînd ar cu
teza a călca palatul... Cu toate 
aceste, niciun esces, nici o ne- 
otînduială din partea poporu
lui... Dar cine poate prevedea 
ce o să Не a doua zi î".

Din relatările 
unor 
istoriografi

IATÂ ACELAȘI MOMENT 
RELATAT DE ISTORICUL A D. 
XENOPOL („ISTORIA ROMÂ
NILOR DIN DACIA TRA- 
IANĂn):

...„in zilele de 22 și mai ales 
pe 23 ianuarie, preziua alege- 
tei, o mulflme însemnată de 
oameni se grămădise în curtea 
Adunarei și chiar rupînd cor
donul de oștire adusă spre a 
apăra adunarea pătrunsese în 
sala dezbaterilor. Despre aceas
tă „îmbulzire" a poporului vor
bește un ordin al capului oș- 
tlrei. B. Vlădoianu, către colo
nelul Macedonschi, în care or-

Cei tari și curajoși
(Urmare din pag. l-a)

Problema pe care aveau s-o 
diăcute oamenii aceia era „la 
ordinea zilei"- Constructorii de 
la Livezeni își lansau reciproc 
chemările la întrecere pe anul 
acesta, primul an al unui cin
cinal ce se anunța de pe acum 
deosebit de fructuos. După ce 
conducerea șantierului șl-a e- 
nunțat angajamentul la nivel 
de șantier, au început să 
„curgă" ca un torent de forțe 
angajamentele maiștrilor, ale 
șefilor de brigăzi șl echipe, 
ale muncitorilor. Nu era nici 
urmă de talent oratoric în vor
ba acestor oameni; nici nu era 
nevoie de el. Fiecare începea 
cu formula consacrată, stereo
tipă prin enunțare dar mul
tiplă prin conținut: „mă an
gajez să sprijin din toată pu
terea șl priceperea mea in me
serie angajamentul șantierului. 
Răspund la provocarea lui cu
tare sau îl provoc pe cutare" 

din li spune că „la trebuință 
să se împrăștie lumea cu brice 
preț".

Acest puhoi de oameni nu 
avea însă în ziua de 23 nici 
o fintă pozitivă : Nu cerea să 
se aleagă nimeni, deoarece 
nici partidul national nu-șl 
axase candidatul. Negativ era 
insa hotărîi: nu voia să se 
aieaga nici unui din foștii 
domni, nici din odraslele lor. 
Așa se explica înseninătoa
rele iiuierături ce întîmpinard 
pe caimacami, cunoteufi parti
zani ai domnilor vechi-".

țr

„Clnd poporul se adună in 
ziua alegetei la Mitropolie, ei 
veni cu gîndul hotă rit de a 
cere alegerea lui Cuza de 
domn al Munteniei. Aceasta se 
vede din mai multe izvoare. 
Așa Boliac spune în Reforma 
Că polifia ar ii vrut să bată 
pe acel ce, la 24 Ianuarie 18S9, 
strigau pe dealul Mitropoliei t 
„să trăiască Cuza", iar Tribu
na română arată că „Presiunea 
poporană a creiat pe domnul 
Principatelor Unite". Bollnti- 
neanu spune de asemenea că 
„poporul capitalei Munteniei 
manifesta ideea în ' favoarea 
Unirii Țărilor Române, prin a- 
legerea domnului Moldovei". 
Valentineanu arată chiar că 
„se luase hotărîrea de comite
tul unionist, ca îndată ce con
servatorii sau albii din came
ră ar persista în alegerea lui 
Bibescu Vodă, poporul din 
curtea Mitropoliei, unit cu po
porul din Filaret, să năvăleas
că in cameră șt să-l silească 
a proclama ales pe alesul 
Moldove?1 (A. D. Xenopol — 
op. Cftt'” ~ "

Aceleași cuvinte rostite de oa
meni diferiți ca profesie. Unul 
era mozaicar, altul, tîmplar, al
tul parchetar, altul betonist, cei 
mai mulți zidari. • Era in for
mularea aceea stereotipă ceva 
care captivează. Era îndrăz
neala acelor oameni modești ți 
cu nume bizare de a se lua la 
întrecere cu ei și eu alții și 
toți cu timpul.

Era o ‘ adunare modestă, a 
unui singur șantier, dar care 
crea neîndoielnic impresia că 
îndrăzneala acelor oameni, e de 
fapt, o constantă a timpului 
nostru. Angajamente formulate 
în același simplu limbaj mal as
cultasem și cu un an în urmă. 
Știam, aveam siguranța că nu 
vor rămîne vorbe fără acope
rire materială. Cei care se an
gajau erau cei care in anul 
trecut, la Livezeni, au dat pes
te plan 80 de apartamente.

Nu va rămîne fără acoperi
re angajamentul maistrului Ma
ria Victor pe care l-au susțl-

Au coborît schi
orii în vale... lă- 
sînd in omătul 
pufos un păien
jeniș de dlre șer* 
pilite.

In Editura Politics ■ apărut:
Petre Cimpeanu 
Mlbai Mujic

Organizarea 
controlului obștesc 
de e&tre sindicate
Autorii tratează despre sfera de 

extindere și obiectivele controlului 
obștesc, despre mijloacele organi
zatorice folosite de sindicate pen
tru această activitate, dîndu-se $i 
exemple concrete de felul în care 
Se face alegerea și instruirea echi
pelor, cum se efectuează controlul 
etc.

Scrisă într-un stil accesibil ma
selor largi de cititori, lucrarea pre
zintă principalele aspecte legate de 
această manifestare a opiniei pu
blice, expresie a dezvoltării conti
nue a democrației noastre socia
liste. - , 

nut la unison șefii de brigăzi. 
Nici al zidarilor Moga loan, 
Berințan loan, Teirău Eugen, 
Oanță Dumitru, nici al parche- 
tărilor lui Lepădătescu loan, 
nici al betoniștilor iul Cola La- 
zăr și Spineami Nicolae. înde
plinirea cu 8 zile înainte de ter
men a planului fizic de preda
re, la care s-a angajat șantie
rul Livezeni își are și ea aco
perirea materială in pricepe
rea acestor oameni dintre care 
multi au fost, cu alte prile
juri, eroi ai reportajelor noas
tre, de fapt eroi ai unei istorii 
eotidlene a orașului.

Era o adunare modestă, de 
oameni modești într-o sală mo
destă ca Însăși trecerea prin 
liniile de forță ale; vieții noas
tre, a vieții acestor autori de 
case. Nimerisem printre ei mî 
nat de curiozitatea de a des
coperi laturi inedite ale ca
racterului omenesc și de fapt, 
descopeream a nu știu cita 
oară alte valențe ale tăriei și 
curajului de a se întrece cu 
ei, cu Alții și cu timpul.

(Urmare din pag. l-a)

defecte ce provoacă atîtea deranja
mente pe traseele de transport ale 
minei. В vorba, așadar, de lăcătuși, 
însoțitori, cuplători, oameni cu 
posturi de răspundere in rețeaua de 
transport a minei. Să iei un om 
din postul lui și să-l pui In alt 
post neocupat din cauza unei absen
țe nemotivate, e cel puțin riscant. 
Dacă miști pe cineva dintr-un 
post, in locul acestuia se cere al
tui, Un post rămîne, astfel, totuși 
gol, neacoperit. Deci nu va func
ționa un utilaj, un agregat; un tren 
sau o linie vor rămîne nesupra
vegheate. Și toate aceste nereguli 
de ordin disciplinar aduc tot corte
giul lor de deranjamente care în
greunează transportul, aproviziona
rea brigăzilor din subteran cu ma
teriale și vagonete și îi determină 
pe mineri să piardă în abataje ore 
prețioase din lipsă de materiale sau

UNELE PROPUNERI Șl
(Urmare din pag, l-a)

vadă că organizația Sindicală din 
sector a urmărit în permanență fe
lul în care sînt traduse în viață 
propunerile oamenilor muncii, și 
aceasta este un lucru bun.

Anul 1966, primul an din noul 
cincinal pune în fața colectivului 
minei Anlnoasa sarcini noi, mobili
zatoare. Pe lîngă aceasta, minerii 
din Aninoasa s-au angajat să de
pășească cu 5 OO0 de tone cărbune 
sarcinile anuale de plan, din care 
2 500 să le extragă pînă la 8 mai, 
a 45-a aniversare a partidului. Tra
ducerea în viață a acestor obiective 
mobilizatoare depinde în bună mă
sură și de buna desfășurare a 
transportului. Spre a satisface pe 
deplin cerințele transportului se 
impune luarea următoarelor măsuri:

BALAST?
vagonete. Și din cauza cui toate a- 
cestea ? Din cauza unor oameni — 
absenți de la datorie, sau care dorm 
în „ghereta de gardă a zilei", ori 
fac de toate cu excepția unui sin
gur lucru : datoria pentru care sînt 
plătiți. Sînt oameni care prin ab
sențe, chiul, nesocotirea obligați
ilor de serviciu, stînjenesc munca a 
sute și chiar mii de oameni, dimi
nuează roadele muncii întregului 
colectiv. își nesocotesc • obligațiile, 
fără să se jeneze că alții sînt ne- 
voiți Să-și dubleze eforturile pen
tru a-i suplini, pentru a-i ține în 
spinare. E improprie, deci, specifi
carea de „balast" pe tabelul cu- 
prln2înd asemenea oameni ? Dim
potrivă! Atributul e foarte potrivit.

Dar, în interesul bunului mers al 
producției, organele obștești din 
sector ar trebui să apeleze și încă 
cît mai grabnic la forul în stare 
să lichideze acest balast — opihiă 
colectivului.

EFICIENTA LOR
0 întreținerea liniilor ferate 

și galeriilor in bune condițlunL 
spre a se evita caramboalele și 
accidentele.

ф Executarea cu simț de răs
pundere a reparațiilor la mate
rialul rulant, desfășurarea în
trecerii echipelor de la repara
ții avînd ca obiectiv principal 
calitatea.
• Organizarea de cursuri de 

calificare pentru mecanici de lo
comotive și mașini de extracție, 
precum și cursuri de ridicarea 
calificării.

ф Instruirea periodică cu pro
bleme N.T.S. a întregului per
sonal.
• întărirea disciplinei, crea

rea unei opinii de masă împo
triva chiulangiilor și dezorgani
zatorilor producției.

PROGRA M DE
22 ianuarie

RADIO
PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI,- 5,06 Melodii populare, 
5,40 Rapsodii interpretate de fan
fară; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 8,22 Jocuri 
populare din Vrancea,- 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier,- 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier; 7,15 Muzică 
ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Muzică populară din Dobro- 
gea; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului: Exer
cițiul fizic și bătrînețea; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 10,05 Fantezii și 
intermezzi da estradă; 10,30 Roza 
v în t urilor, 11,00 Din creația lui 
Theodor Grigoriu; 11,30 Cîntece de 
nuntă și jocuri populare; 12,OO BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic,- 12,10 Din viața muzicali a 
orașelor patriei — CRAIOVA; 12,45 
REVISTA REVISTELOR ECONOMI

CE; 13,00 Arii din operete; 13,30 In
terpret! de muzici ușoară care 
rie-au vizitat țara; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Melodii populare îndrăgite de as
cultători; 15,00 Intîlnlre cu soliștii : 
Claude Francois, Ilinca Cerbacev, 
Cliff Richard și Edith Plerha; 18,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,20 Tenori de operetă 
de ieri și de azi; 16,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova; 17,00 Recital 
Emilia Petrescu; 17,15 RADIOSIM- 
POZION. 17,35 Melodii lansate de 
Constantin Drăghici, Bărbel Wac 
holtz și Elvis Presley,- 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Recunoașteți a- 
rîaî; 18,30 ȘTIINȚA TEHNICA. 
FANTEZIE,- 19,00 Din succesele Mar
garetei Pîslaru; 19,15 Spori; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră- 28,00 RADIOGAZETA ЬЕ SEA

RĂ I 20,30 Cîntă Adriano Celentanoi 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 „Ro
manțe șl amintiri"; 21,15 Momente 
ale luptei pentru afirmarea unității 
limbii române; 21,30 Vă invită la 
dans orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii; 22,00 RADIOJURNAL 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Pentru amatorii dansului; 23,62 
BUIETÎN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- 
tler,- 8,00 Fragmente din opera 
„Nunta lui Figaro" de Mozart; 8,30 
Soliști și orchestre de muzică popu
lară; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,30 
Valsuri de Joann și Joseph Strauss; 
10,00 „Mai mîndră țara noastră 
crește1' — program de cîntece; 10,30 
Pentru iubitorii muzicii populare; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 11,07 Călătorie cu e- 
păreta; 11,30 Sonate de Haydnt 12ДЮ 
Muzică ușoără cu Roxana Matei, Nat 
King Gole și Patricia Carii; 1230 
Cîntece și jocuri de pe ШШМІ pa
triei.- П.0О BULETIN DE ȘTIRI;

13,08 Avancronica muzicii la Radio,- 
13,23 Caleidoscop muzical; 14,00 Pa
gini din operele „Fata răzeșului" de 
Eduard Caudella, „Ileana" de Emil 
Monția, „Năpasta" de Sabin Dră- 
goi, „La seceriș" de Tiberiu Bredl- 
ceanu,- 14,30 Cu muzica ușoară în 
drumeție; 15,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 15,30 
Muzică populară; 18,00 Divertis
ment în stil clasic de Dan Constan- 
tinescii; Trei mișcări simfonice „Bu
curești 1959" de Pascal Bentoiu,-
16.30 DE CE? DE UNDE? DE 
CIND?; 17,00 RADIOJURNAL. Sport, 
Buletin meteorologic; 17,30 Din te
zaurul nostru folcloric muzical; 18,00 
Varietăți muzicală; 18,30 Anunțuri 
reclame și muzică; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 „începem dansul";
19.30 Ediție radiofonică — M. Sado- 
veanu,- 19,60 „Ritmuri preferate"; 
2030 „La sfîrșlt de săptămînă cîn- 
tec, joc și voie bună,- 20,45 Scritorl 
la microfon: PAGINI DEDICATE 
UNIRII PRINCIPATELOR ROMA
NE.- 21.00 RADIOJURNAL. Sport 

Buletin meteorologic; 21,20 Voci de 
azi: Zenaida Pally și Nicolai Gedda,- 
21,45 Mic dicționar de muzică ușoa- 
ră (Literele T și U),- 22,45 In lu
mea canțonetei cu Robertino Loretti; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,07 Din creația mozartiană; 23,50 
Dans In noapte,- 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 0,55 Continuăm dansuli 1,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
22 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Old Shatterhand; REPUBLICA: 800 
da leghe pe Amazoane; PETRILA: 
De doi bani violete,- LONEA: Runda 
б-a,- VULCAN: Legea și forța,- CRI- 
VIDIA : Titanic vals,- PAROȘENI: 
Oliver Twist; LUPENI: Regina cîn- 
tecelor: BĂRBĂTENI: Mofturi 1900.
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In Indonezia situația continuă 
să rămlnă tulbure

SOHA 2DL — Corespondentul A- 
țepni. C. Fante, transmite : In în- 
hmș* Bmlgaîe au loc adunări ale 
•тчйи Buneii pentru desemna
rea candid r| ii or în alegerile care 
«ar aiea loc la 27 februarie pen-

Омпй впшеіі din circumscrip- 
*a tfarlisată 328 din Sofia au pro- 
pu ca însuflețire candidatura lui 
'■Ыв Jrvkov, prim-secretar al C.C. 
dl PjC. Bulgar și președintele Con- 
^Ыв «le Miniștri. In orașul Bla- 
^eu^ud a fost propus — Mitko 
<Mporov, membru al Biroului Po- 
■Bc și secretar al CC al P.C Bul- 
Ж ia orașul Burgas — Stanko 
ТЪИогоѵ. membru al Biroului Poli
ce ai CC al P.C Bulgar și vice- 
pnședinte al Consiliului de Miniș-

Cfc prilejul adunărilor pentru de-

„Criza de încredere 
persistă"

PARIS 20 (Agerpres). — Presa 
fraiavaă continuă să comenteze re
uniunea miniștrilor de externe a 
celor șase țări membre ale Pieței 
fimiiine de la Luxemburg, care s-a 
încheiat printr-un nou impas. In 
hgătnră cu aceasta, ziarul „Le Fi- 
geo" scrie: „Criza de încredere 
are s-a aflat la originea rupturii, 
«■•«venite la 30 iunie 1965, persis
tă și explică atmosfera apăsătoare 
fn care cei șase miniștri ai aface
rilor externe s-au despărțit marți 
seai a la Luxemburg.

Convorbirile dintre
LONDRA 20 (Agerpres). — Pri

mul ministru britanic, Harold Wil
son. a avut joi o a treia convorbi
re cu Hugh Beadle, președintele 
Tribunalului suprem al Rhodesiei, 
sosit „pe neașteptate" la Londra 
pentru a avea convorbiri cu ofi
cialitățile britanice legate de com
plicațiile intervenite în problema 
rhodesiană după proclamarea uni-
laterală a independenței de către
Ian Smith.

Agenția Reuter relevă că după
convorbirile cu Beadle, Wilson a 
prezidat o reuniune a cabinetului 
britanic la care se pare că au fost 
dezbătute ultimele elemente inter
venite în evoluția problemei rho- 
desiene. Potrivit ziarului „Guar
dian", Beadle i-ar fi recomandat 
premierului britanic reluarea „dia
logului" cu Ian Smith, „întrucît a 
sosit timpul pentru aceasta".

Tot agenția France Presse, citind 
cercurile politice londoneze, califi
că întrevederile și convorbirile se-

Menzies se retrage
CANBERRA 20 (Agerpres). — 

Robert Menzies și-a prezentat joi 
dimineață demisia din funcția de 
prim-ministru al Australiei, pe care 
a deținut-o timp de 16 ani. In a- 
celași timp, el a demisionat și din 
calitatea de lider al Partidului li
beral.

In cadrul unei ședințe închise, 
Harold Hoit, ministrul de finanțe 
în guvernul Menzies, a fost ales 
lider al Partidului liberal, urmînd 
să devină în mod automat succe
sorul lui Robert Menzies în func
ția de prim-ministru.

Intr-o conferință de presă ținută 
după alegerea sa, Hoit a declarat 
că speră să formeze noul guvern 
marți, dată pînă la care cabinetul 
Menzies va asigura interimatul. 

semnarea candidaților în alegerile 
de la 27 februarie au loc dezba
teri în legătură cu realizarea pla
nului anual și sarcinile actualului 
cincinal, precum și cu privire la 
traducerea în viață a măsurilor 
luate de partid și guvern pentru 
îmbunătățirea conducerii și plani
ficării economiei naționale și asi
gurarea dezvoltării continue a p- 
conomiei naționale.

PARIS

Confruntări în cazul Ben Barka
PARIS 20 (Agerpres). — După 

comunicatul guvernului francez dat 
publicității la sfîrșitul ședinței Con
siliului de Miniștri de miercuri, fos
tul șef al serviciului de contraspio
naj francez (Sdece) generalul 
Jacquier, demis din această func
ție, a fost confruntat timp de trei 
ore în prezența judecătorului de in
strucție Zollinger însărcinat cu an
chetarea „cazului Ben Barka" cu 
Marcel Leroy, funcționar superior 
al serviciului de contraspionaj fran
cez, precum și cu Pierre Somveille, 
director de cabinet al prefectului 
poliției, Maurice Papon.

In același timp la Paris s-a anun
țat că autoritățile franceze vor, lua 
noi măsuri de supraveghere la fron
tierele tării. Aceste măsuri, scrie 
agenția France Presse, au ca scop 
să împiedice orice tentativă de fu
gă în străinătate a acelor persoane 
bănuite de amestec sau complicita
te la asasinarea liderului opoziției 
marocane Ben Barka.

Wilson și Beadle
crete ale lui Wilson cu Beadle 
drept „preludiu" al unei „ofensive 
de pace", „în vederea reîntoarce
rii Rhodesiei la legalitate".

Este foarte posibil, se afirmă în 
aceleași cercuri, ca săptămîna vi
itoare să fie prezentat un „plan de 
pace" britanic incluzînd noi sanc
țiuni economice, nu în numele gu
vernului laburist, ci al unui „front 
unit" al tuturor partidelor britani
ce. Presa britanică de joi anunță 
intenția premierului Wilson de 
a convoca în următoarele 24 sau 
48 de ore o întîlnire a reprezentan
ților partidelor de opoziție britani
ce — Heath și Grimond — consa
crată tot problemei rhodesiene cu 
participarea lui Beadle.

PERONISM FĂRĂ PERON?
RIO DE JANEIRO 20. 

Corespondentul Ager
pres, V. Oros, transmi
te : Presa latino-america- 
nă publică insistent re
latări despre ceea ce unii 
comentatori denumesc 
„apariția unei sciziuni 
profunde in mișcarea pe- 
ronistă din Argentina". 
Este vorba de refuzul 
unui însemnat grup pe- 
ronist de a da ascultare 
ordinelor lui Peron pri
vind subordonarea în
tregii lor activități așa- 
numitului comandament 
superior condus de soția 
ex-dictatorului aflat as
tăzi la Madrid. Cei mai 
muffi înclină să vadă în 
agravarea neînțelegeri
lor semnele unui înce
put de ruptură cu ex-pre- 
ședintele și de întărire 
a curentului al cărui o- 
biectiv este exprimat in 
cuvintele „peronism fără 
Peron'. In fruntea gru
pului „renovator" se a-

DJAKARTA 20 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agențiile de presă, 
în ultimele zile au avut loc la Dja
karta și în alte orașe ale Indone
ziei demonstrații studențești împo
triva politicii economice a guver
nului, a creșterii prețurilor. Stu
denții au scandat lozinci antigu
vernamentale, cerînd demisia unor 
piiniștri. Totodată, demonstranții au 
scandat lozinci anticomuniste.

In legătură cu „cazul Ben Barka", 
ziarul „Le Monde" de miercuri 
scrie: „Această monstruoasă aface
re capătă de pe acum proporții in
ternaționale, care reamintesc de 
cele mai urîte scandaluri ale isto
riei".

Dezbateri în Parlamentul italian
ROMA 20. —- Corespondentul A- 

gerpres, 1. Mărgineanu, transmite: 
Pentru a doua oară în timp de cinci 
zile, primul ministru Moro a cerut 
Parlamentului acordarea votului de 
încredere în guvern, în legătură cu 
dezbaterile privind proiectul de le
ge asupra școlii elementare de stat, 
încă din timpul discutării proiectu
lui au ieșit la iveală o serie de 
contraste între poziția democrat- 
creștinilor adepți și apărători ai 
școlii private aparținînd diferitelor 
congregații religioase și partenerii 
din coaliția de centru-stînga, al că
ror punct de vedere este mai apro
piat de cel al partidelor din opo
ziție. In cele din urmă, socialiștii 
au cedat presiunilor exercitate, ac-

NIGERIA

Spre normalizarea
ALGER 20. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite: La 
Lagos și în întreaga țară, cu ex
cepția unor puncte din Nigeria de 
vest, calmul a fost restabilit. Cu 
toate acestea trupele continuă să 
patruleze pe arterele principale, în 
piețele publice și în alte puncte 
strategice ale capitalei.

Joi dimineața s-a întrunit pentru 
prima oară la Lagos, sub președin
ția generalului Ironsi, Consiliul mi
litar suprem al Nigeriei, cu partici
parea celor patru guvernatori mi
litari regionali, și a celor cinci

flă liderul sindical justi- 
țialist Augusto Vandor, 
care controlează cea mai 
mare parte a organiza
țiilor din Confederația 
Generală a Muncii și se 
bucură, de asemenea, de 
sprijinul juntei de co
ordonare națională alcă-

[ORESPOUDEIITA
tuită din parlamentari 
peroniști, lideri politici 
și sindicali. Timp de îl 
ani, de cînd a fost do- 
borît de la putere, Pe
ron încearcă să conducă 
de la distanfă mișcarea 
care îi poartă numele, 
dar aceasta a suferit mo
dificări serioase de ia 
plecarea sa. Eșecul ten
tativelor de a se reîn
toarce în Argentina a

grăbit revendicările lide
rilor peroniști de a-și 
asuma ei însăși condu
cerea directă a mișcării, 
întrucît peronismul este o 
puternică forță politică a 
țării, sciziunea în rîn- 
durile sale, in cazul cînd 
s-ar produce, ar deter
mina fără îndoială schim
bări . ale cadrului politic 
în ansamblul său. A- 
ceasla cu atît mai mult 
cu cît in prezent atît 
peroniștii cit și adversa
rii lor de țoale culorile 
se pregătesc cu sîrguință 
pentru viitoarele alegeri 
de guvernatori, fixate 
pentru anul viitor. Se 
știe că încă pe timpul 
președinției lui Arturo 
Frondizi, victoria pero- 
niștiior în alegerile de 
guvernatori a provocat o 
criză politico-militară cul- 
minind cu înlăturarea 
șefului statului. In mă
sura în care divergențele 
actuale vor scinda forțe

Concomitent, în țară continuă ac
țiunile represive anticomuniste, A- 
genția U.P.I. transmite că „postul 
de radio Djakarta a relatat la 16 
ianuarie că comandantul de esca
dră Marwidi a interzis orice acti
vitate a Partidului Comunist Indo
nezian în cel de-al cincilea district 
maritim al insulelor Celebes de 
sud". Pînă acum P.C.I. a fost in
terzis în peste jumătate din dis
trictele militare ale Indoneziei. Du
pă cum anunță agenția Antara, în 
discursul rostit la o recentă reuniu
ne a cabinetului indonezian, Su
karno a arătat că de la 1 octom
brie și pînă în prezent în țară au 
fost ucise peste 87 000 de persoane.

Agenția Antara a relatat joi: 
circa 40 de ofițeri ai forțelor ae
riene indoneziene au fost arestați 
la Djogdjakarta, Jawa centrală, fi
ind acuzați de a fi participat la 
lovitura de stat din octombrie.

ceptînd patru amendamente propu
se de democrat-creștini și, în felul 
acesta, proiectul de lege a fost su
pus în ansamblu discuției deputa- 
ților. Grupul parlamentar liberal a 
prezentat în Parlament o moțiune 
prin care cere ca proiectul de lege 
să nu fie discutat pe articole. In 
fața pericolului de a se ajunge Ia 
nn vot secret, care ar fi pus în 
minoritate guvernul, primul minis
tru Moro a cerut vot de încredere, 
ceea ce înseamnă, potrivii regula
mentului Camerei Deputaților. că 
votarea se face prin apel nominal. 
In felul acesta s-a asigurat majo
ritatea necesară : 317 pentru și 232 
contra.

situației
înalți ofițeri care au organizat ve
nirea la putere a noilor autorități. 
In afara problemei formării unui 
guvern militar sau a unui guvern 
civil și militar interimar, pe ordi
nea de zi mai figurează elabora
rea politicii interne și externe a 
Nigeriei, organizarea unei anchete 
privind activitatea guvernului lui 
Balewa etc.

Agenția France Presse anunță din 
surse sigure că joi au fost desco
perite cadavrele fostului prim-mi
nistru Balewa și fostului ministru 
de finanțe Eboh.

le peroniste în preajma 
alegerilor, ciștig de cau
ză ar putea avea în pri
mul rînd, sectoarele ex
tremiste de dreapta care 
schițează de pe acum 
diverse forme de coali
zare cu diferite grupări 
eterogene. Paralel cu 
disputa în rîndurile jus- 
tițialismului „ortodox" și 
„renovator" se înmulțesc 
știrile despre o posibilă 
reîntoarcere a lui Peron, 
de astă dată prin Para
guay. Deși posibilitățile 
de realizare a unei ase
menea reîntoarceri nu 
sînt deloc mai mari decît 
Ia începutul anului tre
cut, cînd acesta a fost 
silit să se oprească la 
Rio de Janeiro și să facă 
cale întoarsă, dacă așa 
ceva s-ar realiza totuși, 
evenimentul ar introdu
ce noi complicații cadru
lui politic argentinian, Si 
încă din cele mai im
previzibile.

In cîteva rînduri
ф SANTO DOMINGO. Dn nou 

incident s-a produs miercuri seara 
în capitala Republicii Dominicane: 
asupra unei cazărmi adăpostind mi
litari constituționaliști s-au tras fo
curi de armă. Nu se cunosc încă 
amănunte în legătură cu acest atac.

Pe de altă parte, se anunță că 
președintele guvernului provizoriu 
dominican, Hector Garcia Godoy, 
l-a numit pe Carlos Federico Perez 
în funcția de ministru de externe.

ф NEW YORK. La baza navală 
Mayport din apropiere de Jackson
ville (statul Florida) — unde se 
află nave militare cu rachete nu
cleare teleghidate — la bordul fre
gatei „Luce" s-a prăbușit șî a fost 
avariat un „dispozitiv nuclear". Un 
purtător de cuvînt al marinei ame
ricane a confirmat că la bordul a- 
cestei nave s-ă produs „un acci
dent afectînd materiale militare 
secrete", dînd însă asigurări că nu 
s-a produs o explozie și nu există 
pericolul unei contaminări nucleâ- 
re. Totuși, potrivit purtătorului de 
cuvînt, au fost luate măsuri de 
precauție.

ф LONDRA. Producția de 
cărbune a Marii Britanii a scă
zut în anul 1965 cu .6,1 mffi- 
oane tone în comparație ca 
producția anului precedent,, se 
spune într-un raport dat p«bfl- 
cității la Londra de Ministerul 
Energiei. Această scădere se da
torează în special închiderii tn 
anul trecut a unui număr de 
46 de mine.

ф BONN. Potrivit relatărilor pre
sei vest-germane, între 8 și 10 fe
bruarie a. c. pe teritoriul landului 
Saxonia inferioară se vor desfășura 
cele mai mari manevre din ultimii 
ani ale trupelor Bundeswehrului. 
Ele vor avea denumirea codificată 
de „Hermelin". La aceste manevre 
vor lua parte 30 000 de ofițeri și 
soldați, 9 000 de tancuri, autocare 
și care blindate, precum și nume
roase avioane aparținînd forțelor 
aeriene tactice ale NA.T.O.

ф LONDRA. Agențiile de 
presă transmit noi amănunte în 
legătură cu rigorile iernii în 
Europa occidentală. Marea a 
înghețat pe o distanță de > 45 
de metri depărtare de țărm în 
Anglia sudică. In Franța cel 
puțin 15 persoane au murit din 
cauza frigului. La Paris mercu
rul termometrelor a coborlt 
sub minus 13 grade — cea mai 
scăzută temperatură din 1873 
încoace. Păsările care nu pără
sesc deobicei cuiburile lor fn 
timpul iernii și-au luat miercuri 
zborul spre regiuni mai calde.

ф LONDRA. Agenția France 
Presse citind cercuri bine informa
te din Londra arată că premierul 
britanic Wilson ar intenționa să fi
xeze la 24 martie data noilor ale
geri generale. Aceleași surse pre
cizează că aceasta va depinde cel 
mai mult de rezultatul alegerilor 
parțiale de la 27 ianuarie din cir
cumscripția electorală Hull North, 
unde își vor disputa șansele șase 
candidați precum și de evoluția 
crizei snd-rhodeșiene.

ф BONN. Potrivit relatărilor 
ziarului vest-german „Die An- 
dere Zeitung", numărul acci
dentelor în minele din Ruhr a 
crescut între 1960 și 1964 СИ 
5 la sută. In perioada ianuarie 
—august 1965. Ia fiecare 100 000 
de mineri 126 au fost acciden
tați. Ziarul arată că numai în 
regiunea Dortmund au avut loc 
in primele opt luni ale anului 
trecut 54 223 de accidente din
tre care 141 mortale.

In cîteva rîntari
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