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• PREGĂTIREA EDUCATO

RULUI SE ÎNCHEIE O 

DATA CU TERMINAREA 
FACULTĂȚII ?

PE EhJL lotru 

I Івдиі irmiam. 
îfflfÎMflllli viitoarei 
йШгосевііаіе

Pe rîul Lotru au început lu
crările’ de organizare'a șantie
rului viitoarei hidrocentrale' —

In întrecerea socialista pe 1966

ALTE COLECTIVE SE AN6AJEAZA
Echipa de reparații auto de la garajul I.C.O. Petroșani, 

compusă din Cristea Ioan, Adolean Gavrilă și Kovacs Iuliu, 
reparind motorul unui autobuz.

Exploatarea minieră Lupeni
Minerii, tehnicienii și 

inginerii Exploatării mi
niere Lupeni, se anga
jează să realizeze în a-

cest an pe baza desfă
șurării largi a < întrecerii 
socialiste :

• 5 000 tone cărbune cocsificabil peste plan.
• 2 kg cărbune pe post, spor la productivitatea pla

nificată.
• 300 000 lei economii la prețul de cost peste sarcina . 

de reducere planificată.
• 72 ш 1 viteză de avansare în abatajele

23 m 1 în abatajele frontale.
• 740 000 tone cărbune cocsificabil extrasi 

rul susținerii metalice.
• Reducerea cu 0,1 puncte a conținutului 

admis.
• Reducerea cu 0,500 m

1 000 tone cărbune extras.

cameră și

cu ajuto-

de cenușă

c a consumului de lemn pe

Din aceste angajamen
te, se vor realiza pînă 
la 8 Mai, a 45-a ani-

versare a P.C.R. urmă
toarele :

cocsificabil peste plan.• 1 700 tone de cărbune
• 100 000 lei economii la prețul de cost.

F. F. A „Viscoza" Lupeni
Colectivul Fabricii de 

fire artificiale „Viscoza" 
din Lupeni, analizînd te
meinic posibilitățile e- 
xistente și rezervele in
terne care pot fi puse în

• 5 tone de fire de mătase.
• 5 tone sulfură de carbon.
• 100 000 lei economii la prețul
• 70 000 lei economii la dotația
• 150 000 lei la producția globală și marfă.
• 3 la sută spor Ia productivitatea planificată.

valoare, se angajează să 
desfășoare larg întrece
rea socialistă pentru rea
lizarea următoarelor o- 
biective peste sarcinile 
de plan:

de cost, 
de stat

Dintre 
numetate,

obiectivele e- 
se vor realiza

pînă la 8 Mai:

• 1,650
• 1,650 1
• 24 000
• 33 000
• 49 000

tone fire de mătase, 
tone sulfura de carbon.

I lei economii la dotația de stat.
I lei economii la prețul de cost.
I lei la producția globală și marfă.

0. C. L. Alimentara Petroșani
Orientîndu-se după Di

rectivele C.C. al P.C.R. 
cu privire ia criteriile 
întrecerii socialiste și bi- 
zuindu-se pe experiența 
de pînă acum, colecti-

de lucrători din
O.C.L. Alimentara

ca

• Realizarea de economii 
In valoare de 40 000 leL

• Realizarea unor beneficii 
tală de 150 000 Iei.

Din aceste angajamen
te, pînă la 
de-a 45-a

8 Mai — cea 
aniversare a

• 10 000
• 40 000

lei economii la

vul 
drul 
Petroșani își ia următoa
rele angajamente pe a- 
nul 1966 :

la cheltuielile de circulație

peste plan în valoare to-

Partidului Comunist Ro
mân — se • vor realiza :

cheltuielile de circulație, 
lei beneficii peste plan.

Realizarea acestor o- 
biective se va asigura 
printr-o muncă mai bine

organizată și o deservire 
cît mai civilizată a con
sumatorilor.

ф Un colectiv de actori ai Tea
trului de stat din Petroșani a ple
cat într-un turneu 
zile prin regiunea 
spectacolul „Sfîntu*  
de Aurel Baranga.
a prezentat în mai multe 
nrbane ale regiunii.

oficial de șapte 
Hunedoara cu 
Mitică Blajinu" 
Spectacolul- va 

centre

handbal-juniori 
calificat 

a

ф Echipa de
„Straja" Lupeni; care s-a 
pe priinul loc în etapa pe centru

ACTUALITATEA
„Cupei Federației române de hand
bal", pleacă azi spre București, un
de va participa la etapa inter cen
tre pentru câștigarea cupei.

La preparația din Lu
peni există o frumoasă 
tradiție — celor care a- 
niversează 50 de ani 
și 25 de ani în produc
ție li se acordă plachete 
pe care e imprimată fo
tografia 
sa», -respectiv, 
cupă de bronz 
ornată. Conform 
în cadrul unei 
adunări festive, 
torului Karacsonyi Anton 
i s-a inminat o cupă de 
bronz. Karacsonyi Anton 
este un fiu al Văii Jiu
lui, născut și crescut în 
Lupeni, într-o familie de 
mineri. In cei 25 de ani 
de activitate în produc
ție el nu a schimbat

întreprinderii 
cite o 
frumos 

tradiției 
recente 
munci-

niciodată locul de mun
că, a fost întotdeauna 
un exemplu demn de ur
mat, modest și harnic. 
T ovarășul Karacsonyi
este și inovator. In anul 
trecut, de pildă, trei din
tre inovațiile Iui au fost 
aplicate, fapt pentru ca
re a fost recompensat 
cu 2 000 lei.

Festivitatea inminării 
cupei a constituit un 
prilej de emoție. Vetera
nul a mulțumit în cu
vinte simple colectivului, 
pentru considerația ce i 
s-a acordat, subliniind 
că pentru el cupa este 
o amintire de neuitat.

MARIN IACOB 
corespondent

important obiectiv energetic al 
actualului cincinal. 2>ilnic aici 
sosesc specialiști în construcții 
energetice, care au învățat la 
Școala Bicazului și a Argeșu
lui, și au lucrat efectiv la înăl
țarea barajului de la Vidraru, 
în centrala subterană, pe ga
leriile de fugă.

După cum relatează ing. A- 
lexandru Nourescu, laureat al 
Premiului de Stat, directorul 
tehnic al Institutului de studii 
și proiectări hidroenergetice; 
puterea noului obiectiv va fi 
de 500 MW, cu o producție 
medie anuală de energie elec
trică de circa 900 milioane 
kWh.

Hidrocentrala de pe Lotru va 
fi cea mai mare unitate de a- 
cest fel construită pe -rîurile 
noastre interioare. Lacul de a- 
cumulare, cu un volum de 
circa 300 milioane m c, și ba
rajul vor fi situate la o alti
tudine de circa 1 200 m. Debi
tul de apă necesar se va ob
ține prin captarea rîului Lotru 
și a afluenților săi printr-o re
țea de aducțiuni secundare în 
lungime totală de 125 km. înăl
țimea căderii va fi de 816 me
tri — cea mai mare prevăzută 
în cadrul schemelor de ame
najare^ hidrotehnică a cursuri
lor de apă din țara noastră.

La elaborarea proiectelor 
centralei hidroelectrice de pe 
rîul Lotru, specialiștii români 
au prevăzut concentrarea de
bitelor mai multor rîuri înve
cinate intr-un lac de acumu
lare care să permită, totodată, 
și amenajarea unei căderi im
portante, folosirea unor puter
nice stații de pompaj pentru 
aducerea în lac a unor afluenți, 
construirea unui baraj de ma
re înălțime cu materiale locale, 
extinderea mecanizării la con
strucțiile subterane. Totodată, 
s-a asigurat o mai bună pune
re în valoare a exploatărilor 
forestiere și a pitorescului re
giunii, care va deveni un atrac
tiv punct turistic.

(Agerpres)
ф Ieri seară lotul de schiori-ju- 

niori al orașului regional Petroșani 
a plecat la Vatra Dornei unde va 
participa la întrecerile de fond pen
tru câștigarea „Cupei orașelor", e- 
tapa pe țară.

ф Miine, la ora 20, în sala clu
bului muncitoresc din Uricani este 
programată o seară de odihnă în 
cinstea minerilor fruntași și eviden- | 
țiați în producție.

ф Ansamblul de estradă al Tea
trului de stat „AI. Davila" din Pi
tești prezintă duminică, la ora 16, 
în sala clubului din Petrila specta
colul „Povești cu... cîntec'1.

ROMEO DE LA DÎLJA
Vă facem cunoscut, dragi 

cititori, că începînd de azi, 
povestea nemuritoarei iubiri 
a lui Romeo pentru Julieta, 
așa cum a transmis-o poste
rității Shakespeare, nu mai 
există. Gata I Acțiunea s-a 
mutat din Verona la... Dilja-, 
aici a apărut un Romeo care 
se pretinde un îndrăgostit tn 
variantă modernă. Unul care 
nu mai pierde vremea decla- 
mind pe Ia geamuri și sub 
balcoane. Nu. Ăsta intră pe 
geamuri. In fata faptelor sale 
de neînchipuit, toate marile 
iubiri anterioare pălesc.

Să facem prezentările. Noul 
Romeo, descins, cum amin
team. la Dilja, poartă un nu
me obișnuit: Vintilă; Vintilă 
Stefan, și este muncitor, in 
urmă cu peste un an, s-a în
drăgostit subit de G. T., so
ția unui om care lucrează tot 
la mina Dilja. G. T. este că
sătorită de 8 ani și are o fe
tită, Maria — blondă, simpa
tică, isteață, de 5 ani. Vintilă 
— căsătorit și dumnealui — 
are doi copii. Pînă aici, totul 
banal. Asemenea simpatii, de
clarate sau nedeclarate, am 
întîlnit doar cu toții. Intere
sant este cită răbdare, timp.

bani și onoare a sacriiicat 
noul Romeo pe altarul iubi
rii. Dar, să lăsăm faptele să 
vorbească. Aici începe nemai
pomenita aventură a lui Vin
tilă și calvarul pentru familia 
Iui G. T.

...începe să mijească de 
ziuă. Soțul lui G. T. pleacă 
la șut. După un timp, femeia 
iese în curte să arunce apă 
dintr-un lighean. Cine credeți 
că apare de sub o Iadă (unde

FOILETON

Interiorul noii 
case a mașinii de 
extracție cu schip 
de la Lonea П.

se pitulase peste noapte), ga- 
, ta s-o stringă pe G T. in 
brațe ? — Vintilă. Altă dată a 
intrat la G. T. pe geam, s-a 
așezat lingă pat în chip de 
înger păzitor și a început 
să-i admire somnul. Femeia 
s-a speriat cind l-a descope
rit și l-a gonit de urgență. 
Intr-una din zile a intrat în 
casă, a luat o rochie, a îm
pachetat-o intr-un ziar „Spor
tul popular" și, auzind pași, 
s-a ascuns. G. T. a venit toc
mai să se îmbrace și... ia ro
chia de unde nu-i. Dispariția 
misterioasă a fost elucidată 
abia o dată cu venirea unei 
vecine : nefericitul îndrăgostit 
a fost descoperit sub masă 
dirdiind de spaimă, cu pa
chetul subsuoară. Cu alt pri
lej nu s-a mulțumit cu o bia
tă rochie. A luat un parde
siu, o rochie de tergal, o blu

ză albastră. Le-a înapoiat abia 
după ce G. T. î-a promis (for
mal) că... îl iubește.

Vecinii lui G. T. începuse
ră să fie deranjați tot mai 
des de vizitele omului care 
rătăcește fără odihnă purtin- 
du-și pe drumuri, pe sub lăzi 
și mese dragostea neîmpăr
tășită. Unii, mai că o consi
derau pe G. T. vinovată. Al
ții, printre care și doi băr
bați, și-au dat seama de ade
văr; s-au îmbrobodit și în 
chip de femei s-au culcat la 
G. T. N-a trecut mult timp și 
Șteiănică a trecut prin geam. 
Se înțelege ce a urmat: a 
încasat o bătaie cruntă. A 
doua zi, geamurile casei au 
fost prinse în cuie. Dar cine 
crede că visătorul de iubiri 
mari s-a liniștit, se înșeală. 
Dovadă — continuarea.

In vară. G. T. pleacă în 
concediu, împreună cu soțul, 
intr-o comună din regiunea 
Oltenia. O zi întreagă a pa
trulat Vintilă în gară. In cele 
din urmă au călătorit toți trei 
în același compartiment. Cine 
a sosit primul în comună ? 
Tot Vintilă. A luat în grabă 
legătura cu socrii lui G. T. 
certndu-le o declarație scrisă 
precum că se dezic de „nora 
neisprăvită". După două zile 
a plecat dar, mistuit de dor. 
a revenit după alte trei.

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)



fl Ml AL TREILEA RIND
— Si invAțAm*1..,

PREOATIREA EDVCAIORULUI 
SE ÎNCHEIE

(LENIN) O DATĂ CV TERMINAREA E CHLIĂTII ?
Se încheie pregătirea educatorului o dată cu 

absolvirea facultății: Unii crad Că da. Alții*  dim
potrivă. slnt de părere că DIPLOMA OBȚINUTĂ 
OBLIGA LA MAI MULT. Uriașul tezaur cul
tural si științific al umanității nu poate fi cu*  
prins într*o  facultate. De aceea, absolvirea fa*  
cnltățu REPREZINTĂ doar UN CBRTIMCAT 
DE GARANȚIE pentru prodigioasa activitate Ști
ințifică ți culturală de mal tirslu dud absolven
tul va tinde spre MULTILATERALITATE.

Biografii marilor personalități au rămas întot
deauna profund impresionați de Imensa canti
tate de cunoștințe asimilate prin lectură de Că
tre aceștia. Numai vastele cunoștințe pe care 
le stăpîneau, dau o explicația intuiției pe care 
o aveau în marile probleme ale vieții..

Necesitatea unei pregătiri multilateral*  apare 
și mai evidentă din cuvintele marii cercetătoare 
și om de știință, Eva Curie, adresate clndva so
țului său :

„Fără poezie și fără muzică, viața ni s-ar părăa 
pustie și stearpă". Tot o asemenea idee nota 
undeva și Benjamin Franklin.

In legătură cu problemele pe care le ridică 
întrebarea: PREGĂTIREA EDUCATORULUI Si 
ÎNCHEIE O DATA CU ABSOLVIREA FACUL
TĂȚII ? vă oferim opiniile unor cadre didac
tice din Valea Jiului.

VERBUL ZILELOR NOASTRE

O ZI DACA NU CITEȘTI
Șl E DE AJUNS

In condițiile actuale ale progre
sului atît de vertiginos in toate do
meniile vieții materiale, științifice 
șl culturale, pregătirea postuniver
sitară a educatorului este o ches
tiune vitală care presupune îmbo
gățirea continuă și sistematică a cu
noștințelor în Specialitate.

Seminariile de perfecționare,
siunile de comunicări științifice, re- 

specialitate sînt cîteva 
care răspund acestui

se-

trezi însă elevului pa-

vistele de 
din formele 
tel.

Pentru a
siunea pentru valorile culturii și ci
vilizației, educatorul trebuie să fie 
Stăplnit de o profundă curiozitate 
intelectuală, caracterizîndu-se prin- 
tr-o neostoită sete de cunoaștere.

Istoria literaturii române consti
tuie un izvor nesecat de cunoștințe 
pentru elevi, care impune profeso
rului o seamă de obligații.

Intrebîndu-se ce este studiul li
teraturii și, implicit, ce datorii are 
profesorul de literatură, JEAN ONI- 
MUS în ,,L' enseignement des lettres 
et la vie", Paris, 1985, scria: ,,O 
venerabilă tradiție ? O indispensa
bilă inițiere în omenesc ? Un exer
cițiu de critică literară și estetică 1 
Un contact cu sufletul unei nații și 
cu cunoștința unei epoci ? O mlă
diere a sensibilității și imaginației î 
Fără Îndoială, TOATE ACESTEA 
DEODATĂ”. Strădania este grea, dar 
de mare preț prin efectele ei tonifi- 
cante, îneît la capătul drumului în
cerci*  negreșit, un sentiment înăl
țător de demnitate.

Gu flecare zi de la isprăvirea fa
cultății, profesorul de literatură tre
buie să citească mereu dacă vrea 
Să nu fie depășit de aspectele ine
dite ale specialității.

Cîteva exemple vor fi, cred, edifi
catoare. In procesul valorificării 
creatoare a moștenirii literare, a 
cărei amploare, în patria noastră, 
este bine cunoscută, se subliniază 
tot mal mțilt că opera literară in- 
fiuențeaaă in primul rînd pe plen 
estetic, că literatura trebuie Să 
trezească emoții cu caracter es- 
tetit*  ferindu-ne de schematism. 
Publicațiile noastre literare remarcă 
neceeitatea evitării simplificărilor 
ѵЫдаііМІсівге, confuziilor, exageră-

îl A STUDIA

II TIMPUL NU ADMITE PREOCUPĂRILE MINORE

Щ CE VALOREAZĂ. MESERIA TA DACĂ PE CELELALTE LE PRI 
VEȘTI GU OCHII UNUI MIOP 9

и POEZIA Șl MATEMATICA NU POT TRĂI UNA FĂRĂ ALTA

И PREOATIREA MULTILATERALĂ SAU CUM POATE CĂPĂTA 
VIAJA UN SENS MAI ADfNC.

cu elevii ce-i sînt înctedin-

aprecieri.rilor ori reținerilor în 
condamnărilor în bloc etc. cu sco
pul vădit de a se depăși opinia so
ciologist-vulgari după care conținu
tul operei interesează în mod a- 
proape exclusiv. Straturile unor no
țiuni controversate ale istoriei lite
rare (realism, romantism, simbolism, 
poporanism, semănătorism) sînt insu
ficient conturate în manuale, ithpli- 
cînd discernămîntul profesorului de 
literatură, care trebuie să fie edifi
cat asupra ultimelor cercetări și 
concluzii ale științei literare.

Istoria și critica literară 
descoperă valori inedite în 
lui L. Blaga, V. Voiculeseu, 
bu, I. Pillat, A, Maniu, reconside- 
rîndu-I datorită contactului lor per
manent șl viu cu zăcămintele fol
clorului national, iar numeroasele 
monografii apărute în ultimii ani, 
aruncă lumini neașteptate în crea
ția autorilor analizați. (Exemplele 
stau la îndemîna oricărui

! de literatură),
Reconsiderarea Iul Titu

cu, prin sublinierea rolului 
dezvoltarea modernă a literaturii și 
culturii românești ca și existența 
unor generații tinere de poeți șl 
prozatori afirmați cu putere în ul
timii ani sînt numai cîteva din pro
blemele care impun ancorarea per
manentă a profesorului în actualita
tea literară.

Nu mai vorbesc de problemele 
literaturii contemporane în țările 
occidentale, aflate în atenția publi
cațiilor literare, care cer profesoru
lui de literatură Să-i cunoască nea
părat pe acei căutători ai adevăru
lui care sînt: Proust, Camus, Kaf
ka, Faulkner, Salinger etc.

Iată doar cîteva elemente pre
zentate în știința literaturii în ul
tima vreme care atestă necesitatea 
curiozității faustice a profesorului 
de literatură română. Iată de ce sus
țin că dacă o zi nu citești e de ajuns 
pentru 
tile și 
litatea

actuals 
creația 
L Bar-

profesor

Maiores- 
jucat în

a rămîn*  In urmă cu noută- 
problemele legat*  de specia- 
respectivă.

Prof. GH. ANTOCE 
Liceal Vukatt

„Extemporal**  
care n-a fost

La „Extemporalul'4 nostru cu 
tema: Pregătirea educatorului 
se încheie o dată cu absolvi
re*  facultății 1 participa un 
grup de cadre didactice de la 
Școala generala nr. 1 Lupenl.

lata Întrebările și răspunsu
rile :

1. Vă puteți mulțumi cu pre
gătirea care se face în facul
tate 1

I.OȘCHI IO AN: Răspund la 
această întrebare, amtntindu-mi 
de ultima zi de facultate, cînd 
unul din profesorii noștri ne-a 
spus: „Pentru a fi specialiști, 
âțî învățat pînă acum alfabe
tul matematicii, pentru a fi 
profesori de matematică, ați 
dobîndit suficiente cunoștințe 
teoretice, 
prelucrați, 
mereu și 
accesibilă
transmite".

OLIVIU CRÎSNIC: Nu înca
pe nici o îndoială că faculta
tea asigură absolventului o te
meinică pregătire. Dar a te 
mulțumi numai cu atît înseam
nă a ajunge, mai devreme sau 
mai tîrziu, un fel de străin în 
propria-tî casă.

MARIA FLOREA : Trebuie 
să ai întotdeauna justificarea 
diplomei pe care ai Obținut-O. 
Cum ? Studiind toată viața.

TOTH ELEMER: De la ab
solvirea facultății și pînă la 
pensie, educatorul parcurge e 
tapa unei munci de autodidact. 
Asemenea unui elev 
pregătește conștiincios 
educatorul nu-și poate 
„odihnă intelectuală",
că nu-i permite însăși viața.

2. La obiectul dumneavoastră 
găsiți necesare studiul și in
formarea 7

LOȘCHI IOAN: Matematica 
nu șe reduce la teorema lui

: Ce în- 
informarea 

absolvit fa- 
acum 10

Trebuie însă să le 
să le completați 

să le dați o forma 
celor cărora le veți

încer- 
a în-

O pre-

m3 
atît

care-și 
lecțiile, 
permite
pentru

Pltagora și nici la aria sferei. 
Matematica est*  o știință a că
rei „sferă" se lărgește necon
tenit. Acest lucru nu trebuie 
uitat.

OLIVIU CRÎSNIC: Numeroa
sele lucrări din domeniul isto
riei, literaturii, care apar zilnic 
în librării,, cer să fie cercetate. 
Simt că fără eh nu mai pot 
concepe nici o lecție.

MARIA FLOREA 
seamnă studiul și 
pentru unul care a 
cultatea, să zicem
ani, nu mai este nevoie de de
monstrat. De atunci au apărut 
în istoria literaturii capitole 
noi, pe lingă care nu poți tre
ce nepăsător. •

TOTH ELEMER : Pulsul viu 
al vieții nu ne lasă să rămî- 
nem împietriți în activitatea 
noastră. Cu atît mai mult, nu 
putem rămîne în afara 
cărilor de modernizare 
vățămîntului matematic.

3. Aveți în vedere și 
gătlre multilaterală ?

LOȘCHI IOAN : Dacă 
gîndesc la elevii mei —
de receptivi față de noutățile 
cotidiene — îmi dau seama că 
nu trebuie să-mi „scape" ni
mic.

OLIVIU CRÎSNIC: Emoțiile 
pe care ti le dă literatura n-au 
nici un farmec dacă nu știi să 
trăiești niciodată emoțiile unui 
oțeiar sau ale unui arhitect. 
Trebuie să pătrunzi în toate.

MARIA FLOREA -. Toate me
seriile sînt frumoase. Trebuie 
numai să le vezi, să le cunoști 
mai îndeaproape și în ultima 
instanță să le stăpinești.

TOTH ELEMER : Matematica 
n-ar progresa dacă n-ar fi sus
ținută de poezie, de muzică, de 
arhitectură.

N. CHERCIU

Este un fapt incontestabil că ab
solvirea studiilor superioare asigură 
viitorului profesor un sistem solid 
de cunoștințe științifice și o orien
tare pentru munca ce o va desfă
șura
tați. Noblețea și generozitatea idei
lor, deprinderilor și convingerilor 
ce trebuie să le transmită educa
torul elevilor săi, sînt întotdeauna 
izvorîte din realitatea zilelor noas
tre. In munca de creație a educa
torului trebuie să fie mereu pre
zentă suita noutăților, ca un mesaj 
care să reflecte tot ceea ce oamenii 
au realizat pozitiv spre binele uma
nității.

Așa stînd lucrurile, trebuie să 
mărturisim tendința majorității edu
catorilor noștri de a folosi intere
sante surse de informare (cărți, 
Ziare, reviste de specialitate, emi
siuni radio-televizate etc.) în cadrul 
lecției. Folosirea și sforțarea exclu
sivă a manualului, adus cu eveni
mentele aproape la zi, fără cunoaș
terea proprie a evenimentelor și 
transformărilor petrecute în lume 
(în unele cazuri cunoscute de elev) 
ar duce la o prezentare lipsită de 
interes, depășită, creînd o stare de 
monotonie în clasă.

Justificarea valorică a folosirii 
convingătoarelor documente ale 
Congresului al IX-lea la lecțiile de 
istorie din capitolul „Orînduirea so
cialistă" la clasa a XI-а, spre exem
plu, este de prisos de a mai fi ară
tată. Cîtă semnificație capătăt azi o 
lecție ca : „Luptele eroice ale mun
citorilor ceferiști și petroliști din anul 
1933, organizate și conduse de Parti
dul Comunist din România", unde 
folosind expunerile și materialele 
cercetate recent, este trezită emo
ția și atinsă sensibilitatea elevului.

Prin natura sa, istoria este o ști
ință complexă. Sarcinile mereu spo
rite care revin profesorului de is
torie, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, importantele progrese înre
gistrate în cercetarea istorică, cît 
și de alte ramuri ale științelor par
ticulare cu acest obiect, impun pro
fesorului să-și orienteze activitatea 
în așa fel, îneît să asigure predării 
istoriei un nivel corespunzător. E- 
venimentele istorice au avut întot
deauna ecou în literatură. In conse
cință, profesorul de istorie nu poate 
preda lecțiile sale fără să-și lăr
gească domeniul de investigație îr 
cimpul literaturii. De aceea folosi
rea tuturor mijloacelor de infor
mare, este o obligație care decurge 
din grija de a nu te lăsa depă=;i 
evenimente.

GROZA LI VII:
Mrectorul Liceului Petriia

Soneria sună prelung. 
Ușile se deschid rind pe 
rind și profesorii, cu ca
talogul sub braț, se-n- 
dreaptă spre cancelarie. 
In urma lor, elevii ies 
gălăgioși, aoborind scă
rile în mare grabă, 
Pustie pînă atunci, curtea 
răsună din nou de Stri
gătele pline de veselie 
și voie bună.

Este pauza mare. In 
cancelarie, profesorii dis
cută în grupuri mici. 
Vreo 7 profesoare S-au 
grupat în jurul colegei 
lor de matematică, Intin- 
tindu-se peste masă eau 
iungindu-și gîturile peste 
umerii celor aflaie mai

aproape. Uitasem să vă 
spun cd profesoara de 
matematică nu pleacă 
niciodată de-acasa pînă 
nu-șl pune în poșetă re
vista modei. Are colec
ție mate. Acum a adus

ingeniozitatea modelelor, 
profesoara de științe na
turale a uitat la ce cla
să are ord, iar cea de 
geografie p/eacă fără 
catalog.

In acest timp, bărbații

Jh țiauza tna" ^
un Olt număr. Le aduce 
pe tind ca sd poa'd da 
explicații mai amănunți- 
te. Slnt atltea curfozitdtt 
cd pauta mate e prea— 
mied pentru a le vedea 
pe toate. Fascinau de

ascultă cu interes „pre
legerile" profesorului de 
fizică despre caracteris
ticile „Fiorului 1300". 
Numai profesoara de 
chimie fi cu cea de те
ла/ slnt. după eft se pa-

re. singurele care discu
tă despre lucruri mo 
serioase. Sini bune prie
tene și de aceea se ai 
întotdeauna împreună.

Despre ce discută a 
cum ? Aha, despre ce-ai. 
discutat și feri, alaltă
ieri : ce sd Iaci cind se 
taie maioneza, cum se 
scol petele de ulei, cina 
trebuie stropită triplu a 
cu zeamă de usturoi etc.

Soneria sună prelung. 
Rind pe rind. profesor1: 
se-hdreaptă cu cataloa
gele spre clase, cu pu
terea de 
mare a 
scurtă.

N.

rdu cd pauza 
fost atît de

argeseanu



ROMEO 
DE LA DILJA

(Urmare din pag. 1-a)

Detgustată de vititele mu
safirului agasant, familia iui 
G. T. se mută in cartierul Li- 
vezeni. N-au sosit oamenii 
bine cu lucrurile, hop șl Vin- 
tilă-i prezent pe scări. Intr-o 
xi fa G. T. intră o vecină. In 
timp ce discuta cu gazda in 
dormitor, apare fetița, speriată 
și anunță :

— Hai mamă că-i dracu-n 
baie I...

Mai este nevoie să spunem 
cine a fost ? Era el, cucerito
rul impertinent, înarmat cu 
un cuțit. Un nepot, om de 
23 de ani, șofer, îl aștepta 
pe scară, gata să intervină 
la nevoie.

Spațiul nu ne îngăduie să 
scriem despre toate mișeliile 
puse la cale de Vintiiă (G. T. 
este de părere că s-ar putea 
turna un film sau scrie un 
roman despre modul cum a 
fost urmărită, plictisită și, în 
parte, compromisă de acest 
om Imposibil de Înțeles). Ar 
mai fi de relatat despre in
tervențiile miliției, comisiei 
de împăciuire și tribunalului 
în acest caz, despre felul cum 
femeia a fost lovită, în trei 
rlnduri, In magazine sau pe 
stradă, de Vintiiă; cum i-a 
luat o geantă cu bani și i-a 
înapoiat geanta dar banii i-a 
reținut drept „amintire", des
pre faptul că cinstește eu o 
țtțică sau □ bere oameni în 
toată firea pentru a-i spune 
dacă G. T. a plecat la piață, 
curăță cartofi sau coase. Uum 
a ajuns să-și permită să pro
fețite amenințări ia adresa 
soțului lui G. T., Юг femeii 
ti trimite scrisori cu amintiri, 
declarații de dragoste și a- 
vertismente.

*
Dacă intr-o zi, In Petro

șani și-ar face apariția, să 
zicem Brigitte Bardot, Sophia 
Loren ori Sara Montiel, Vin- 
tifâ ar fi capabil să le urmă
rească, acosteze, plictisească 
etc. Anul trecut, tot pentru 
o aventură amoroasă a fost 
pus în discuția unei adunări 
și scuturat serios. Bine ar fi 
dacă tot tovarășii săi de la 
sector i-ar veni de hac zgll- 
țîindu-1 serios pe Îndrăgosti
tul visător; pentru că acest 
om trebuie, în sfirșlt, trezit la 
realitate.

PROGRAM DE RADIO
29 ianuarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 „Țara mea e ca o 
floare" — emisiune de folclor; 5,4C 
Program de polci; 6,00 RADIOJUR
NAL; Sport. Buletin meteo-rutier; 
6,10 Bagatela de Ion Scărlătescu. 
6,22 Jocuri executate la fluier; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo 
ios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. 7,15 Ritmurile dimine
ții; 7,30 Suită de balet pe teme 
din opereta „Barbă albastră**  de 
Offenbach; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Cîntă Petre Săbădeanu și 
Stelă Firulescu; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,3Q Sfatul medi 
cului; Combaterea sechelelor polio
mielitei; 9,35 Muzică din opere; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
Program de potpuriuri; 10,30 Roza 
vînturilor; 11,00 Concertul în mi mi
nor pentru violoncel și orchestră 
de Elgar; 11,30 Emisiune de cînte
ce și jocuri populare; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Cu micro 
fonul prin sălile de concert ale Ca
pitalei; 12,45 REVISTA REVISTELOR 
ECONOMICE; 13,00 Cîntă Liliane 
Berton și Robert Massard; 13,15 An
sambluri artistice de la sate; 13,30 
Muzică ușoară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Concert folcloric; 15,00 
Cîntă orchestra Filarmonică din 
Viena; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
1020 Noi înregistrări de operetă;

Utilitatea organizajiei de baza pe schimb
se confirmă

In exploatările miniere ale Văii 
Jiului, unde se lucrează pe schim
buri permanente, au fost constituite 
în toamna anului trecut organizații 
de bază pe schimburi.

Despre efectele pozitive ce le-a 
avut înființarea organizațiilor de 
bază pe schimburi asupra activității 
de partid și economice la E. M. 
Lupeni ne-a vorbit tovarășul ANA 
FERDINAND, secretarul comitetului 
de partid de la această mină.

In primul rind — a menționat to
varășul Ana Ferdinand — în toate 
sectoarele exploatării unde au fost 
constituite organizații de bază pe 
BCbimburi s-au obținut progrese in 
ce privește participarea comuniști
lor la viața de partid și la activita
tea de producție. Astfel, prezența 
comuniștilor la adunările generale

Alcoolismul $1 urinările Iul
Beția este o intoxicație alcoolică 

acută care se datorește creșterii 
peste limite a alcoolului în sînge. 
Primele sale semne sînt: tulbură
rile activității sistemului nervos cu 
pierderea posibilităților de control 
și coordonare a acțiunilor și miș
cărilor. Din punct de vedere social 
beția duce la manifestări de în
călcare a regulilor de conviețuire, 
la tulburarea liniște! șl a relațiilor 
dintre oameni, la absențe de la ser- 
vici și chiar la 
accidente de 
muncă. Bețiile 
repetate dîic la 
alcoolism. Alco
olismul constituie 
o intoxicație alcoolică cronică ce 
se manifestă prin leziuni cu tulbu
rări funcționale ale diverselor or
gane, cu distrugerea personalității 
și voinței. Factorii care favorizea
ză beția sînt: oboseala, tensiunea 
nervoasă, boala, iar bolile favori
zate de alcoolism sînt: hepatita 
cronică, ciroza hepatică, polinevrita 
alcoolică și delirium tremens.

Este foarte greșită părerea- unora 
care îngerează alcoolul ca aliment 
dezinfectant, deoarece cantitățile 
mari de alcool introduse în orga
nism se absorb în sînge și duc la 
subminarea organismului, predis- 
punîndu-1 la diverse boli. Consu
marea sistematică, zilnică a alco
olului este sinonimă cu otrăvirea 
treptată a organismului. Dacă con
centrația alcoolului in sînge creș
te la 3 la mie, la adult se produ
ce coma, iar la copil este suficientă 
concentrația de numai 0,5 la mie 
ca să-1 aducă în pragul morțil. E 
fectele negative ale alcoolului duc 
la slăbirea memoriei și a atenției 
auditive și vizuale, iar la condu 
cătorii auto la creșterea riscului la

SFATUL 
MEDICULUI

16.30 Emisiune muzicală de Ia Mos
cova; 17,00 Recital Radu Aldulescu; 
17,15 RADIOSIMPOZION; 17,35 Ir. 
drumeție cu muzica ușoară; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI; 18,13 Recunoaș 
teți aria?; 18,30 ȘTIINȚĂ, TEHN1 
CĂ, FANTEZIE; 19,00 Muzică u- 
șoară de Radu Șerban; 19,15 Pagini 
din istoria sportului nostru; 19,3G 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 RADIOGAZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Discuri de ultimă oră; 
2.0,45 Noapte bună, copii; 20,55 Ro
manța dragostei; 21,12 La cererea 
ascultătorilor; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 La balul de sîmbătă 
seara, 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier; 7,50 Piese instrumentale; 8,00 
Arii și duete din operă „Samson și 
Dalila" de Saint-Saens; 8,30 Emisiu
ne de cîntece și jocuri; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,05 Pagini alese 
din muzica de balet; 9,30 Album or
chestral din muzica de estradă; 10,00 
„Cintăm patria socialistă"; 10,10 
Fragmente din ciclul de lieduri 
„Cîntece italiene" de Hugo Wolf;
10.30 Soliști și ansambluri folclo
rice,- 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,30 
Piese fantezii de Schumann; 11,40 
Pagini orchestrale din operele lui 
Meyerbeer; 12,01 Interpreți de mu

ale organizațiilor de bază a ajuns 
aproape la sută la sută. Datorită fap
tului că problemele puse în discuție 
sînt direct legate de activitatea 
schimbului respectiv, un număr mult 
mai mare de membri de partid par-

VIAȚA ПЕ PARTID
tlcipă la dezbaterea problemelor și 
la elaborarea de măsuri eficiente.

In sectoarele unde există organi
zații de bază pe schimburi, situația 
concretă a locurilor de muncă este 
mai bine cunoscută, a crescut ope
rativitatea în adoptarea măsurilor po
litice și organizatorice pentru asi
gurarea îndeplinirii planului de pro
ducție la toți indicatorii.

Pentru a ne convinge de acest 

accidente. De asemenea, alcoolul 
este contraindicat în bolile de fi
cat, stomac, hipertensiune arterială.

Avînd in vedere urmările alco
olismului, se impune controlul con
știent al consumului băuturilor al
coolice cu limitarea sa cantitativă 
și formarea unei opinii colective 
pentru prevenirea lui. O dată in
stalat, să nu ne rușinăm să tratăm 
alcoolismul.

In țara noastră, datorită grijii 
pentru sănătatea 
oamenilor muncii 
au luat ființă cen
tre de dezalcooli- 
zare. Să*i  îndru
măm pe cei căzuți

în patima beției, să se trateze de 
acest rău social. Timpul liber să i 
petrecem în activități utile ca: e- 
xerciții fizice, sport, muncă cultu- 
ral-artistică, turism și nu în I ața 
sticlei pline, iar cu banii pe care 
i-am cheltui pe băutură alcoolică 
să cumpărăm cărți, lucruri .le va
loare și chiar obiecte de artă.

Problema alcoolismului și comba
terea lui se cete, așadar, dezbătu
tă atît în familie cît și în adună
rile cetățenești, sindicale și de 
U.T.C., la cluburi și cămine cultu
rale. Arătîndu-se răul social ce-1 
produce și formîndu-se o opinie 
colectivă împotriva lui îi vom aju
ta din timp pe cei care au apucat 
acest drum care, inevitabil, duce 
la prăbușire, la moarte.

Să ne facem această datorie ce
tățenească cu certitudinea că sal
văm de la pieire un om, îl redăm 
familiei — societății.

Dr. GURTAVENCO AN ATOL 
Or. TURCU PETRU 
medici interniști

zică ușoară; 12,30 „Ciobănaș de la 
miori'*  —. emisiune de doine și jo
curi; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Avancronica muzicii la radio; 
13,23 Caleidoscop muzical; 14,00 
Pagini din operele lui Bellini; 14,30 
Melodii și interpreți; 15,00 RADIO
JURNAL. Sport,- 15,10 Din reperto
riul corului Rădioteleviziunii; 15,30 
Itinerar muzical folcloric prin re
giunile patriei; 16,00 Poeme sim
fonice românești; 16,30 De ce? De 
unde? De cînd ? (emisiune pentru 
copii); 16,50 Orchestra Claude Bol
ling; 17,00 RADIOJURNAL. Sport; 
17,20 Selecțiuni din opereta „Floare 
din Hawai" de Paul Abraham; 17,30 
Melodii populare îndrăgite de as
cultători; 18,00 Varietăți muzicale,-
18,30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 Cîn
tă George Bunea, Betti Jurcovici și 
Nico Ventura; 19,30 Ediție radiofo
nică Mihail Sadoveanu; 19,50 în
cepe dansul; 20,30 Rapsozi ai cîn- 
tecului nostru popular; 20,45 Scriitori 
la microfon : Constantin Chiriță; 
21,00 RADIOJURNAL. Sport; 21,20 
Voci de azi: Virginia Zeâni și Ni
cola Rossi temeni; 21,45 Mic dicțio
nar de muzică ușoară,- 22;45 In lu
mea canțonetei cu Nicolae Herlea,- 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport,- 
23,07 Din creația mozartiană; 23,56 
Cavalcada ritmurilor,- 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI; 0,55 Dansăm la miezul 
•opții,- 1,52 BULETIN DE ȘTIRI- 

lucru ne-am adresat tovarășului 
DOROFTE1 MIHAI, secretarul orga
nizației de bază de la sectorul Iii, 
schimbul a.

Organizația noastră de bază — a 
relatat tov. Doroftei — a analizat 
într-o adunare generală — pe baza , 
unui studiu efectuat de un colectiv 
de muncitori, ingineri și maiștri — 
cauzele deselor stagnări în efectua
rea transportului de cărbune spre 
galeria principală. Adunarea gene
rală, pe baza sugestiilor membrilor 
de partid, a propus o seamă de 
măsuri. Ca urmare conducerea sec
torului a întreprins deîndată o ac
țiune pentru rearmarea pe poziții de 
reparații capitale a galeriei transver
sale nr. 2.

Oportunitatea creării organizațiilor 
de bază pe schimburi o demonstrea
ză și următorul fapt. Intr-una din 
zile se punea problema montării 
a cinci transportoare SKR-ll în ga
leria de bază din stratul 5, blocul 
III A. Dar acest lucru părea impo
sibil de realizat datorită existenței 
în galerie a unei îngrămădiri de 
materiale feroase rămase acolo în
că de la lucrările pregătitoare ca: 
tuburi de aeraj, armături metalice 
etc. Totuși montarea transportoarelor 
trebuia făcută neapărat. Discutind 
această problemă în cadrul orga
nizației de bază cu conducerea sec
torului, ș-a ajuns la concluzia că 
numai îndepărtînd materialele a- 
mintite se vor putea monta trans
portoarele. In acest scop ș-a trecut 
la organizarea unor echipe formate 
din lăcătuși, electricieni și meca
nici cărora li s-a încredințat sarcina 
demontării și îndepărtării din galerie 
a tot ce era de prisos. Conducerea 
acestor echipe a fost încredințată 
comuniștilor Trifan Nicolae și Ba- 
tori Ervin.

Trasînd fiecărui comunist o sar
cină concretă legată de locul său 
de muncă, organizația de bază pe 
schimb reușește să asigure, condu
cerea eficientă a întregii activități 
politice și economice din cadrul 
schimbului. Despre aceasta vorbesc 
cit se poate de grăitor rezultatele 
obținute în muncă. De la începutul 
anului și pînă în ziua de 18 ianua
rie minerii schimbului A din secto
rul III au extras peste sarcinile de 
plan 840 tone cărbune.

G ZOLD

Iubitori
ai sportului

Ea preparația cărbunelui din Lu
pani, din efectivul de peste SCO sa
lariat!, 140 practică în mod per
manent sportul atrăgind încă 20Ѳ 
de salariați la diferite competiții 
sportive, iar 450 de salariați s coti
zează la asociația sportivă Prepara
torul, care s-a făcut cunoscută in 
întreaga Vale a Jiului prin rezul
tatele obținute.

In acest sezon, de pildă, datorită 
asociației sportive Preparatorul*  o- 
rașul Lupeni beneficiază de un pati
noar, pentru a cărui amenajare s-au 
efectuat 5 000 de ore de muncă patrio
tică, prestate de peste 300 de tineri 
și vîrstnici. Pe luciul gheții au loc con
cursuri de patinaj și meciuri de
monstrative de hochei — seniori și 
juniori (copii ai salariatilor). Antre
norul Ștefan Szoke dă iubitorilor 
croselor și pucului sfaturi pre
țioase, îi învață să patineze, să joa
ce hochei. Printre jucătorii de ho
chei se numără Victor Ardefeanu 
ПІ, lăcătuș de întreținere, Iosif Ko
vacs, lăcătuș șef de echipă și alții.

In sezonul călduros, asociația Pre
paratorul Lupeni dispune de un 
ștrand modern cu apă caldă, cu ves
tiare avînd o capacitate de 500 lo
curi, constituind un loc de antrena
ment pentru echipa de polo și pen
tru înotători, un Ioc de destindere 
pentru locuitorii orașului.

In campionatul orășenesc de 
volei din anul trecut, echi
pa Preparatorul Lupeni a ocupat In
cul II, voleibaliștii Constantin Nadă, 
spălător cărbune și inginefhl îon 
Ene participînd și la faza regională 
a competiției. De asemenea, in ca
drul campionatului orășenesc, echi
pa de fotbal Preparatorul a ocupat 
la terminarea turului locul 4 din 
14 echipe participante.

La haltere lăcătușul Vasile Ma
rian a cucerit anul trecut titlul de 
campion regional la categoria mij
locie, maistrul Sever Coman deține 
Categoria I la șah, iar laborantul 
Anghel Traian și arhivarul Pana- 
ghia Lupu, categoria a Il-a.

Merită apreciate strădaniile depu
se de președintele A. S. Preparato
rul Lupeni — Eliseu Chișu și de 
directorul preparației — Victor At- 
deleanu care, ajutați de, organizați^ 
de partid din întreprindere au folo
sit toate posibilitățile pentru ca miș
carea sportivă să pulseze din plin.

GH. BOZU
corespondent

Inrac'me de iarnă din Paring.
Fvtoi V. MOLDOVEAN L)



GENEVA

Шт MUtlIli 
Ofer Я ШИ 
mtn tarun

CINEVA 27. — Corespondentul 
Agrrpie ti, Horia Liman, transmite : 
І)*ф5  o întrerupere de patru luni, 
Comitetul celor 18 state pentru de- 
knare s-a reunit joi după-amiază 
*■ bou, în cea de-a 235-a ședință 
■ sa, sub președinția delegatului 
Umimii Sovietice, Semion Țarapkin.

• KHARTUM. Ministrul de stat 
sudanez pentru problemele prezi
dențiale, Abdel Hamid Saleh, a a- 
nunțat miercuri că în ultimele zile 
s-au înapoiat în Sudan 3 500 de re- 
fugiați care au părăsit tara în tim
pul recentelor conflicte ce au avut

Delegația română este condusă 
de Vasile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Berna.

Directorul general al Oficiului 
O.N.U. de la Geneva, Pier Spinelli, 
a dat citire unui mesaj adresat Co
mitetului de către secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant.

Cei doi copreședinți ai Comite
tului celor 18 state, reprezentanții 
Uniunii Sovietice și S.U.A., au că
zut de acord ca reuniunile Comite
tului să aibă loc de două ori pe 
■CpUmină, și anume marți și joi.

SĂRBĂTORIREA 
REPUBLICII INDIA

DELHI 27 (Agerpres). — La 26 
ianuarie poporul indian a sărbătorit 
Împlinirea a 16 ani de la proclama
rea Republicii. In piața centrală a 
orașului Delhi a avut loc o paradă 
militară la care au fost prezenți 
președintele Indiei, S. Radhakrish- 
nan, primul ministru, Indira Gandhi, 
membri ai guvernului și membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Delhi După terminarea parăzii mi
litare a urmat o demonstrație a 
populației, însoțită de dansuri popu
lare și de alte manifestări culturale.

Raportul economic 
al președintelui Johnson

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a prezentat 
joi Congresului S.U.A. raportul e- 
conomic anual în care se ocupă de 
situația economei americane la sfîr- 
șitul anului trecut și de perspecti
vele din acest an. Tema principală 
a raportului o constituie pericolul 
inflationist, care amenință din ce 
în ce mai mult economia Statelor 
Unite. Dacă sindicatele și patronii 
nu vor da dovadă de moderație în 
domeniul prețurilor și cel al sala
riilor, guvernul va fi nevoit să ma
joreze impozitele pentru a combate 
inflația, a spus Johnson.

Subliniind că produsul național 
brut al Statelor Unite a crescut a- 
nul trecut și că beneficiile societă
ților particulare s-au majorat în 
proporție mult mai mare decît ve
niturile salariatilor, președintele a 
arătat că procentul șomajului a con
tinuat să se mențină ridicat (circa 
4 Ia sută), paralel cu folosirea in
completă a capacităților de produc
ție in diverse ramuri industriale.

Analizînd perspectivele econo
miei americane pe anul în curs

• BONN. Presa vest-germană re
latează că potrivit unui acord în
cheiat între Bonn și Washington, 
în următorii 5 ani peste o mie de 
piloți vest-germani vor fi instruiti 
în S.U.A. In acest scop, la baza mi
litară aeriană Sheppard din statul 
Texas va lua în curînd ființă o 
scoală specială, care va pregăti a- 
nual peste 200 de piloți pentru for
țele militare aeriene ale R. F. Ger
mane.

Sesiunea Adunării de Sfat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 27. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop^transmite : 
La 27 ianuarie, la Budapesta au 
început lucrările sesiunii Adunării 
de Stat a R. P. Ungare. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de Ist- 
vanne Vass, președintele Adunării.

Pe ordinea de zi a lucrărilor se
siunii figurează dezbaterea proiec-

Operafiunile militare 
din Vietnamul de sud

SAIGON 27 (Agerpres). — In re
giunea bazei americane de la Chu 
Lai, forțele Frontului Național de 
Eliberare și-au intensificat activita
tea în ultimele zile. Joi dimineața, 
o patrulă de marinari americani a 
fost surprinsă de o unitate a forțe
lor patriotice, suferind pierderi 
grele. Potrivit surselor americane, 
pierderile unității patriotice sînt ca
lificate ca „ușoare". Pe șoseaua 
Chu Lai — Da Nang, in regiunea 
unor posturi de control, au fost 
descoperite corpurile a doi militari 
americani, uciși în cursul unor 
lupte. Agențiile de presă continuă 
să informeze despre operațiunile 
militare declanșate de forțele gu
vernamentale, americane și sud-co- 
reene. Se specifică, însă, că aceste 
operațiuni nu dau rezultatele scon
tate, deoarece forțele patriotice sud- 
vietnameze sînt foarte greu de re
perat.

raportul definește principalele di
recții ale politicii economice a gu
vernului. Eforturile privind războiul 
din Vietnam, se arată în raport, 
complică problema „echilibrului e- 
conomic" Măsurile fiscale reco
mandate în raport pentru anul 1966 
urmăresc să asigure o mai mare 
folosire a forței de muncă și să 
evite, totodată, inflația.

Balanța de plăți externe continuă 
să fie încă deficitară, cu toate că 
programul de „limitare voluntară" 
a cheltuielilor externe se afirmă că 
a avut o influentă pozitivă. In pre
zent, „aceasta nu poate să permită 
o relaxare". Președintele s-a pro
nunțat, totodată, pentru „punerea 
pe roate" a negocierilor din cadrul 
„rundei Kennedy", arătînd că a- 
ceastă ..încercare nu trebuie să e- 
șueze"

In încheiere, Johnson a afirmat 
că problema cea mai serioasă a a- 
nului 1966 va rămîne stabilitatea 
preturilor si salariilor, care devine 
mai dificilă datorită creșterii chel
tuielilor militare necesitate de răz
boiul din Vietnam.

ÎN CÎTEVA
loc în provinciile meridionale ale 
Sudanului.

In declarația sa, ministrul a pre
cizat că în perioada refugiului ce
le 3 500 de persoane se stabiliseră 
în Uganda și Congo.

ф NICOSIA. In cercurile poli
tice din Nicosia se apreciază că 
problema cipriotă face obiectul dis
cuțiilor de la Londra între preșe
dintele Makarios și ministrul cipriot 
de externe S. Kyprianu, pe de o 
parte, și oficialități britanice, pe de 
altă parte. Se crede că Marea Bri- 
tanie încearcă în prezent o iniția

tului de lege cu privire la bugetul 
de stat pe anul 1966, prezentat de 
Matyas Timar, ministrul finanțelor 
al R. P. Ungare.

In raportul său, M. Timar a a- 
rătat că anul acesta volumul glo
bal al investițiilor va fi de 45,1 
miliatde forinți, cu 5—7 la sută 
mai mare decît în anul precedent. 
Pentru acțiuni social-culturale vor 
fi alocate 9 920 milioane forinți, iar 
pentru ocrotirea sănătății oameni
lor muncii — 5 680 milioane fo
rinți.

Au început discuțiile pe margi
nea raportului. Lucrările sesiunii 
continuă.

Situație incerta la Santo Domingo
SANTO DOMINGO 27 (Ager

pres). — Situația din capitala do
minicană continuă să rămînă in
certă după plecarea din țară a li
derului forțelor constituționaliste, 
Francisco Caamano, și a altor co
laboratori ai săi apropiați, numiți 
în posturi diplomatice pentru a fi 
îndepărtați. Un grup de manifes- 
tanti au demonstrat pe străzile cen 
trale, îndreptîndu-se spre palatul 
prezidențial și protestînd împotriva

Dorințele Angliei
și scopurile S.U.A.

WASHINGTON 27 (Agerpres). —
Referindu-se la convorbirile dintre 
ministru] de exterp.e al Marji Bri
tanii, Michael Stewart, și ministrul 
apărării, Denis Healey, cu oficiali
tățile americane, corespondentul 
din Washington al ziarului „Times" 
îsi exprimă părerea că „în capi
tala Statelor Unite nu s-a dat o 
importantă deosebită dorinței Marii 
Britanii de a-și reduce cheltuielile 
militare necesitate de strategia la 
est de Suez". „S-a căzut de acord, 
scrie ziarul, că Marea Britanie tre
buie să rămînă la est de Suez fie 
și numai pehtru că Statele Unite 
vor un asociat pentru rolul de jan
darm mondial. In rest, însă, ideile 
lui Wilson nu s-au bucurat de un 
deosebit succes". Arătînd scopurile

ANCHETA CAZULUI BEN BARKA
PARIS 27 (Agerpres). — Judecă

torul de instrucție Zollinger, care 
anchetează împrejurările dispariției 
liderului marocan Ben Barka, a pro
cedat joi, în prezenta celor cinci 
inculpați, a avocaților lor, a repre
zentanților presei și a cîtorva ex
pert!, la cercetarea obiectelor con
fiscate la locuința lui Georges Fi- 
gon, unul din principalii acuzați ca
re s-a Sinucis cîteva momente îna
inte de a fi arestat.

RINDURI
tivă de mediere între părțile intere
sate și urmărește reluarea dialogu
lui în problema cipriotă.

• BONN. Potrivit relatărilor pre
sei vest-germane, efectivul trupelor 
Bundeswehrului va crește în anul 
1966 cu peste 18 000 de ofițeri și 
soldați, atingînd astfel cifra de a- 
proximativ 465 000 de oameni.

• SAO PAOLO. Guvernatorul 
statului brazilian Sao Paolo, Adhe- 
mar de Barros, a cerut într-o de
clarație publicată în presă restabi
lirea sistemului electoral universal

Adoptarea unui proiect 
de lege privitor 

la eliberarea deținutelor politici

Corespondență 
din Atena

ATENA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, G. Alexandroaie, transmi
te : Parlamentul grec a adoptat, du
pă cum se știe, cu majoritate de 
voturi, proiectul de lege guverna
mental privitor la eliberarea deți- 
nuților politici. Potrivit prevederi
lor acestei legi, a arătat ministrul 
de justiție, Stephanakis, sînt puși 
în libertate 16 din cei 96 deținuți 
politici care se mai află în închi
sori. Eliberarea celorlalți depinde 
de ‘hotărîrea Ministerului Justiției.

Ședința parlamentului s-a desfă
șurat în lipsa deputaților partidu
lui de dreapta E.R.E., care s-au în
trunit pentru a discuta în legătură 
cu poziția pe care trebuie s-o a- 

ineficienței diferitelor măsuri în
treprinse de guvernul provizoriu în 
vederea stabilizării situației. De 
altfel, ordinul guvernului nu a fost 
respectat de liderii militari ai for
țelor de dreapta, între care și co
lonelul Francisco Rivera Camine- 
ro, fost ministru al forțelor arma
te dominicane demis din această 
funcție. Caminero refuză și în pre
zent să-și preia postul de atașat 
militar la misiunea dominicană din 
Washington.

urmărite de guvernul american prin 
crearea unor „forțe militare unifi
cate" anglo-americane în sud-eștul 
Asiei, ziarul relevă că „pentru a 
umple golurile din perimetrul mi
litar american — de la Golful Per
sic și pînă la Golful Siam — McNa
mara ar accepta chiar o reducere 
a efectivelor britanice în Europa 
occidentală. Dar acesta, conchide 
ziarul, nu pare să-și dea seama că 
sînt necesare unele schimbări, lă- 
sînd impresia că nu este convins 
de faptul că Marea Britanie are 
prea multe angajamente și bani in- 
suficienti, și că ea trebuie să-și re
organizeze și să-și reducă angajă
rile sale externe pentru a evita fa
limentul".

Intr-un articol publicat în săp- 
tămînalul „Figaro Litteraire", cunos
cutul scriitor francez Francois Mau- 
riac emite ipoteza că afacerea Ben 
Barka ar fi fost concepută și exe
cutată de Agenția Centrală de In
vestigații a S.U.A. (C.I.A.), ale că
rei legături cu anumite personali
tăți marocane implicate în acest 
caz au fost relevate de diferite or
gane de presă.

pentru alegerea șefului statului 
(sistemul a fost suprimat prin „ac
tul instituțional" emis la 27 octom
brie de președintele Castelo Bran
co). El și-a anunțat, totodată in
tenția de a-și prezenta anul acesta 
candidatura pentru funcția de pre
ședinte al republicii.

• TOKIO. Guvernul japonez a 
hotărît miercuri suspendarea inte
grală a importurilor de fontă din 
Rhodesia, anunță agenția oficială 
japoneză de presă, Jiji Press. Tot
odată, s-a anunțat că vor fi anulate 
contractele privind importul a 50 000 
tone de zahăr rhodesian. De notat 
că achizițiile de fontă reprezentau 
45 la sută din totalul importului ja
ponez din Rhodesia. 

dopte în problema impozitelor. Con
ducerea Partidului E.R.E., însă, a 
trimis în sala de ședințe un depu
tat pentru a anunța că partidul, în 
majoritatea lui, se pronunță în fa
voarea rezolvării pozitive a pro
blemei în discuție. Trei deputați al 
E.R.E., însă, reprezehtînd aripa 
„dură" a partidului, au declarat că 
ei votează împotriva eliberării de- 
tinuților politici.

Reprezentanții grupurilor parla
mentare ale partidelor Uniunea de 
centru și E.D.A. au subliniat nece
sitatea abolirii legii 375 în baza că
reia au fost condamnați la închi
soare deținuții politici.

Reprezentantul parlamentar al 
Partidului progresist de dreapta, 
Stiropoulos, s-a referit, în interven
ția sa, la poziția partidului său față 
de problema legalizării Partidului 
Comunist din Grecia, relevînd fap
tul că „liderul partidului, Marke- 
zinis, consideră că se impune revi
zuirea atitudinii statului față de 
Partidul Comunist și că problema 
trebuie să fie rezolvată cu acordul 
tuturor partidelor politice".
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Guvernul japonez 
a abandonai planul . 
economic de cinci ani

TOKIO 27 (Agerpres). — Ziarul 
japonez „Mainițî" relatează că gu
vernul a hotărît să abandoneze pla
nul economic de cinci ani adoptat 
anul trecut, care prevedea o creș
tere generală a producției cu 8,1 
la sută. Această abandonare, scrie 
ziarul, este consecința faptului că 
între programul adoptat și situația 
reală a economiei japoneze există 
o discrepanță foarte mare.

Ziarul citează înrăutățirea balan
ței de plăți a țării, creșterea sub
stanțială și continuă a prețurilor 
la mărfurile de larg consum, pre
cum și depresiunea economică care 
a cuprins majoritatea ramurilor e- 
conomice ale Japoniei. Numai, în 
anul trecut, scrie ziarul „Mainițî”, 
au dat faliment peste 6 000 de în
treprinderi, au crescut prețurile la 
unele bunuri de larg consum cu 8 
la sută și s-a redus producția în 
multe ramuri industriale. Ca urma
re a acestei situații, guvernul in
tenționează să elaboreze un nou 
plan de dezvoltare, pe trei ani.

ECUADOR
O nouă lege 
marțialii ■

QUITO 27 (Agerpres). — La Qufta ’ 
a fost dat publicității un comunicat 
guvernamental prin care se anunță 
că junta militară ecuadoriană a e- 
mis o nouă lege marțială urmărind 
înăbușirea mișcării revendicative și 
democratice, care ia amploare în în
treaga țară. In urma promulgării 
legii în capitala Ecuadorului a avut 
loc o manifestație a studenților de 
la mai multe colegii. Poliția a in
tervenit pentru a-i împrăștia pe de
monstranți. Guvernul a hotărît să 
suspende temporar cursurile tutu
ror școlilor și colegiilor din tară.

Avioane americano-saigoneze 
deasupra Cambodqiei

PNOM PENH 27 (Agerpres). — 
Agenția de presă cambodgiana re
latează că între 18 și 23 ianuarie, 
aviația americano-saigoneză a violat 
de cinci ori spațiul aerian al Cam- 
bodgiei, deasupra provinciei Kam- 
pot. Un pilot al forțelor aeriene 
saigoneze a aterizat în provincia 
cambodgiană Ratanakiri, cerînd azil 
autorităților locale, a anunțat mier
curi Chea San, ministrul cambod
gian al informațiilor.
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