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Ecouri la ancheta „De ce nu ține cadența mina Lupeni ?“
-> Mina noastră continuă să bată 
pasul pe loc și în luna februarie. 
La sfîrșitul decadei а П-а am acu
mulat un minus de 2 200 tone căr- 
bene. Firește această situație ne
mulțumește profund și pe membrii 

-brigăzii ce o conduc.
De ce nu a reușit mina noastră să 

țină cadența nici în luna februarie ? 
-Iată întrebarea ce ne-o punem de 
multe ori, mai ales prin faptul că 
minerii brigăzii ce o conduc mun
cesc cu mult elan spre a fi la 
înălțimea întrecerii socialiste, spre 
a realiza planul ritmic.

Țin să fac cunoscut că de Ia în
ceputul lunii februarie brigada 
noastră a trimis la ziuă aproape 
1 000 tone cărbune peste plan, de
pășire ce se adaugă la plusul de 

* 960 tone realizat în luna ianuarie. 
Hotărîrea noastră e ca pînă la 

-sfîrșitul lunii să realizăm o depă- 
: șire de încă 500 tone cărbune. De 
asemenea, brigada noastră mun
cește cu multă strădanie spre a 
îndeplini încă un obiectiv de pri
mă importanță al întrecerii: îm- 
’ nătățirea calității cărbunelui. 
Preocuparea noastră își arată pe

deplin roadele: în luna 
nu am fost penalizați cu 
vagonet pentru depășirea 
tului de șist vizibil.

Deși avem o depășire
țială, realizările nu ne mulțumesc, 
deoarece puteau fi mult mai bune

ianuarie 
nici un 
conținu -

substan-

Dorința noastră,
a celor din abataje

dacă sectorul XII transport ne-ar 
fi aprovizionat mai bine cu mate
rial lemnos și vagonete goale. Țin 
să subliniez cu acest prilej că și 
sectorul nostru — V, sectorul cel 
mai mare al exploatării, cu o pon
dere hotărîtoare în producția mi
nei, întîmpină în ultimul timp o 
serie de greutăți. Conducerea sec
torului a fost 
mele luni de 
ceastă situație 
bunul mers al 
ține;

schimbată în ulti
mei multe ori. A- 

nu contribuie la 
sectorului. Se sus-

de asemenea, că aprovizio-

narea abatajelor se desfășoară, de
fectuos din cauza descompletării 
parcului de vagonete. E și firesc, 
deoarece atît în subteran, mai prin 
toate transversalele, cît și la supra
față, din curtea minei și pînă la 
punctul de haldare, zac sute de 
vagonete defecte, așteptînd să fie 
reparate.

Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă mai avem 
o propunere: muncitorii care de
servesc puțul centru‘și circuitul să 
fie plătiți în acord spre a fi co
interesați în aprovizionarea ritmică 
a brigăzilor.

Dorința noastră, a celor din a- 
bataje, este ca atît conducerea ex
ploatării cît și comitetul de partid 
să-și îndrepte mai mult atenția 
spre sectorul nostru, iar sectorul 
de transport să ne aprovizioneze 
cu tot ce e necesar spre a ne în- ' 
deplini ritmic planul de producție 
și a fi la înălțimea sarcinilor ce i 
ne revin in primul an al cincina- I 
lului.

SABIN GHIOANCĂ
miner șef de brigadă 

mina Lupeni

Consfătuirea pe țară 
din construcțiia lucrătorilor

Co- 
Co-
Mi-

Mihai Dalea, 
P.C.R. care a

al Partidului

La Ateneul Republicii Socialiste 
România s.a deschis joi dimineață 
consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din construcții, convocată de 
mitetul Central al Partidului 
munist Român și Consiliul de 
niștri.

La lucrări participă muncitori, 
tehnicieni, ingineri, proiectanți, cer
cetători științifici, arhitecți, econo
miști și alți lucrători — de pe ma
rile șantiere de construcții indus
triale, hidrotehnice, agrozootehnice, 
construcții de locuințe și clădiri 
social-culturale, drumuri, căi ferate 
și poduri, din întreprinderile pro
ducătoare de materiale și elemente 
de construcții și instalații, din in
stitutele de cercetări și de proiec
tări, desemnați în adunările care 
au precedat consfătuirea pe țară, 
precum

Erau 
C.C. al 
Stat și
de instituții, centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și ai 
sindicatelor.

Parti cipanții 
întîmpinat cu 
lungi aplauze
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Alexandru Drăghici, 
Manea Mănescu.

Cuvîntul de deschidere a fost

și numeroși invitați, 
prezenți în sală membri ai
P.C.R., ai Consiliului de 
ai guvernului, conducători

Ia consfătuire au 
puternice și înde- 

pe tovarășii Nicolae

rostit de tovarășul 
secretar al C.C. al 
spus :

Comitetul Central
Comunist Român, Consiliul de Mi
niștri al Republicii • Socialiste Ro
mânia au convocat Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din construcții 
cu scopul de a analiza multilateral 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
planului de șase ani în sectorul 
construcții și de a stabili cele mai 
potrivite metode și măsuri pentru 
realizarea mărețelor sarcini ce re
vin constructorilor din 
hotăriri ale Congresului al 
al P.C.R.

Participarea la consfătuire 
varășilor Nicqlae Ceaușescu,; 
tar general al 
al Partidului 
Chivu Stoica, 
liului de Stat, 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
nostru este încă o dovadă a înal
tei prețuiri acordate de Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și guvernul Republicii Socia
liste România celor care, prin crea
ția la planșetă, prin munca neobo-

istoricele
IX-lea

a to- 
secre- 

Comitetului Central 
Comunist Român, 
președintele Consi- 
și Ion Gheorghe

(Gontinuare in pag. 3-a)

DECADA CADOURILOR PENTRU FEMEI

FOILETON

Din carnetul corespondentului

Ore fierbinți
• Ajutor tovărășesc
• Intervenție promp

tă în depozit
• Oameni la datorie

Zbîrnîitul prelung al 
telefonului îl făcu să 
tresară. Aruncă agenda 
în care își consemnase 
activitățile mai impor
tante și puse mina pe 
receptor.

— Da, eu sint.
— Tovarășe Danciu 

au sosit trei vagoane 
încărcate cu lemn, unul 
cu ciment și două cu 
bolțari. Ce facem ? Sîn- 
tem oameni puțini 
știți... timpul este 
vor abil.

— Bine. Cereți 
de la circulariști 
la cei de la confecționa
rea granlurilor.

— Am înțeles tovară
șe Danciu.

Danciu Gheorghe, șe
ful depozitului Uricam 
lăsă în furcă receptorul 
și se cufundă din nou 
în „lumea" scriptelor. 
Era seară tîrziu.

Ploaia continua să ca
dă, îngreunind din ce 
în ce mai mult activita
tea din incinta depozitu
lui. Supraveghetorul Ru-

Și 
nefa-

ajutor 
și de

șanovschi Teodor plecă 
să-și anunțe echipa ce 
are de făcut, așa cum 
primise dispoziția. Ii a- 
duse pe circulariști și pe 
cei de la granturi. Le 
explică în citeva cuvin
te situația.

— Să trecem la fapte, 
propuse șeful de echipă 
Parpală V asile.

îndată se echipară cu 
pelerine din magazia de
pozitului. Ploaia cădea 
fără întrerupere. Mun
ca devenea din ce în ce 
mai grea. Dar toate a- 
cestea nu împiedicau cu 
nimic dorința muncito
rilor de a-și face dato
ria. Vagoanele au fost 
descărcate la timp. Mun
citorii Vilcică Varvara, 
Mamare Grigore, Perniu
V asile, 
pescu
V asile 
ria ca

Rață loan, Po- 
Grigore, Trancă 
și-au făcut dato- 
întotdeauna.

COANDRĂȘ VALERIU 
elev

— Decada cadourilor 
pentru femei, organiza
tă între 27 februarie 
și 8 martie de către Mi
nisterul Comerțului In
terior, în cinstea Zilei 
internaționale a femeii, 
coincide cu începerea 
sezonului de primăva
ră, care în natură, ca 
și în activitatea comer
cială aduce un suflu 
nou — ne-a declarat 
tov. Moraru loan, di
rectorul O.C.L. Produse 
industriale Petroșani.

Oricine vizitează ma
gazinele noastre în a- 
ceste zile, este plăcut 
impresionat de bogăția 
articolelor 
telor de 
varietatea 
Mărfurilor 
magazine, 
ce, li se t 
noi.

Pentru 1 
unitățile 
desfacere, 
dourilor constituie 
mijloc de mobilizare 
pentru asigurarea unej 
mai bune aprovizionări 
a magazinelor cu măr
furi specifice sezonu
lui de primăvară, pre
zentarea atrăgătoare a 
acestora și, bineînțeles, 
deservirea atentă, civi
lizată a cumpărătorilor.

■ și sortimen- 
mărfuri, de 

desenelor. 
: existente în 
pe zi ce tre- 

adaugă altele

lucrătorii 
noastre 
Decada

din 
de 

ca- 
un

Detada cadourilor 
pentru femei, fiind or
ganizată în preajma Zi
lei internaționale a fe
meii, se axează în spe
cial pe aprovizionarea 
și desfacerea articole
lor pentru femei.

O dată cu aprovizio
narea operativă a ma
gazinelor, în fața co
lectivelor unităților 
noastre stă sarcina asi- • 
gurării unei deserviri 
exemplare, manifestării 
unei atitudini pline de 
atenție și solicitudine 
față de cumpărători. 
Adesea, în fața bogă
ției sortimentelor, cum
părătorul se decide 
mai greu. Cu experien
ța ce o au, vînzătorii 
trebuie să îndrume și 
să sfătuiască pe cum
părători în alegerea 
mărfurilor și articoleloi 
care întrunesc bunul 
gust și cerințele.

Vitrinele au îmbrăcat 
și ele haine primăva- 
ratice. Inlîlnim în ele 
adevărate palete de 
culori, realizate din 
noile țesături pentru 
primăvară, întîlnim noi 
sortimente de confec
ții, tricotaje, articole 
de galanterie, ceasuri, 
bijuterii și articole de 
menaj la care se mâi 
adaugă sortimente bo

gate în produse cos
metice, discuri, sanda
le, pantofi și nelipsite
le mărțișoare.

Pentru a veni- în 
sprijinul cumpărători
lor, în multe magazi
ne se alcătuiesc pache
te de cadouri. 1

In decada cadourilor 
pentru femei, pe lin
gă nenumărate raioane 
speciale, bazare «i ex
poziții, ne-a ^puș" în 
continuare tov. Moraru 
loan, organizăm și o 
unitate a noutăților și 
cadourilor în magazinul 
de-confecții pentru ie. 
mei din centrul orașu
lui nostru.

Considerînd că orica
re din articolele de 
îmbrăcăminte poate 
constitui un cadou plă
cut, ne-am preocupat 
de obținerea unor sor
timente noi de confec
ții. Vom pune în vîn- 
zare, cu acest prilej a- 
celeași sortimente de 
confecții în toate ma
gazinele de specialitate 
din Valea Jiului.

Decada cadourilor 
pentru femei începe 
peste două zile.. Lucră
torii din unitățile noas
tre au datoria să asi
gure reușita acestei ac
țiuni.

ACTUALITATEA
• In sala sa 

troșani, Teatrul 
„Valea Jiului" 
mîine, la ora 19, 
tacol cu piesa 
asta a dormit 
(Amphitrion) d
herme Figuieredo.

din Pe- 
de stat 
prezintă 
un spec- 
,In casa 
jn zeu" 
? Guil-

sala palatului cultural 
din Lupeni, piesa în trei 
acte „Cu cine mă 
de Aurel Storin.

4 Topografii pe 
calea ferată. • Teatrul de stat 

Turda prezintă azi, 
ora 17 și la ora 20,

din 
la 
în

• Pe terenul de 
bal din Petrila a 
loc ieri un meci amical 
de fotbal între echipele 
Jiul (cat. B) și Știința 
Craiova (cat. A). Partida 
a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 1—1.

mult decît

împreună cu 
de la uzină.

putut
— Atunci, 

în fața 
țări EL.

— Nu I 
Aș vrea 
ghesuiala

îndrăznească. 
pe diseară, 

poștei — ho-

— protestă EA. 
să evităm în
de pe strada

cu yirsta și gindurile 
lor. EL revizuia în min
te, -înfrigurat 
Petroșaniului 
să-și dea seama ajunse 
în fața unui sistem in
solubil de ecuații. Par-

geografia 
și fără

discret

EL e disperat.
EA, mai 

atît...
Plecaseră 

o zi înainte
EL i-a prins gingaș mi
na întrebind-o :

— Ne vedem diseară ?
EA i-a zîmbit într-un 

anumit fel și EL a în
țeles.

— Unde ? Preferi un 
Ulm ?

— O, dar neatent 
ești 1 Nu observi că a 
venit primăvara ? O 
plimbare într-o seară de 
primăvară timpurie...

EL o ascultă fascinat. 
Era mai mult decit at fi

INTILNIREA DE ADIO
principală. Undeva, pe 
o străduță mai singura
tică, să fim doar noi doi 
și luna...

EL era amețit de bu
curie. Abia putu șopti:

— Unde ?
— Unde vrei tu.
Da, trebuia găsită o 

stradă frumoasă, la fel

curgea cu gindul strada 
după stradă, incepind cu 
cele pe care le cunoș
tea mai bine'ca să alea
gă una. De fiecare dată 
nu se putea hotărî.

Ii veniră în gînd, mai 
întîi, străzile cu nume 
pitoresc. Aleea Florilor, 
bunăoară. O străduță

care se strecoară 
printre blocurile cartie
rului Carpați și 
sportivă „Jiul". Iși aminti 
însă că pe această alee 
a fost îngropat, nu de 
mult, un cablu și din loc 
în loc, șanțul cască a- 
menințător la trecător 
ochiuri de noroi și apă 
clocită.

— Nu ! Spuse EL a- 
păsat și EA îl privi — 
speriată, bănuind un re
fuz. EL era însă absor
bit de căutări și gindul 
îi zbură în cealaltă par
te a orașului. Iși aminti 
de strada care duce spre 
mina Dilja unde ar pu
tea ii ascultate șoaptele 
apelor Jiului. Dar numai 
o clipă, căci imediat îi 
veni să se pedepsească

arena

pentru un astiel de gînd. 
Doar cu citeva zile în 
urmă: trecuse pe aici și 
în dreptul autobazei 
D.R.T.A. rămăsese înnă
molit pînă la glezne de 
nu mai știa încotro s-o 
apuce. Bine că la doi 
pași a găsit o cișmea. 
Acolo și-a spălat nu nu
mai pantofii, ci și man
șetele pantalonilor...

— Nu I
EA tresări, iar, îngri

jorată.
EL căuta infrigurat. 

Reveni din nou în car
tierul Carpați, dar în 
cealaltă parte, printre 
blocurile dinspre Live-

B. IONESCU

(Continuare în pag. 3-a)

avut

începe o nouă zi de muncă.



CUM FUNCȚIONEAZĂ MECANISMUL
X Flecare ooi este apreciat după 

маса pe care o desfășoară. Manea 
efowlai se exprimă îfl notele primi* 
te penta învățătură. In ce caută 
valoarea netei ca stime lent ?

2. Сшп stimulați elevii la învățătu
ri 7

X Care este rolul educativ al notei ?

4a Are vreo legătură ritmicitatea în 
notare cu ridicarea nivelului la în
vățătură ?

NOTARII ELEVILOR

5. Este just să i se pună notă u- 
nui elev pentru o singură întrebare ?

Im. iu шіі

Cine nu știe că o vorbă bu
nă, un indemn cald, o apre
ciere sinceră sint tot atitea 
mijloace prin care poți crea 
buna dispoziție a cuiva, îi poți 
stimula încrederea în forțele 
proprii!

Dimpotrivă, o vorbă arunca
tă la întîmplare, o apreciere 
fără dlscernămînt, o ironie us
turătoare sînt 'de natură să 
dezarmeze, să demobilizeze un 
om, să-I facă să sufere, să-i 
piară dispoziția pentru toată 
Ziua sau pentru mai multă 
vreme.

In procesul de învățămînt 
nota exercită asupra elevului 
o influență care afectează în
totdeauna resorturile sale psi
hice, deoarece ea reprezintă 
unitatea cu care se măsoară 
munca sa, Dacă este obiectivă 
ți corectă, nota are un efect 
pozitiv, de încurajare și im
bold în muncă. Ea are însă un 
efect negativ și descurajau! 
dacă nu corespunde nivelului 
și calității cunoștințelor ele
vului, fie că e micșorată prin- 
tr-o severitate exagerată, fie 
că e mărită in raport cu a- 
cest nivel prlntr-o indulgență 
neîntemeiată sau printr-o in
diferență dăunătoare.

Notarea1 2 3 4 5 elevilor nu este o 
chestiune atît de ușoară cum 
s-ar părea la prima vedere. Ea 
Implică din partea profesoru
lui sau învățătorului mult dis- 
cernămint, tact pedagogic și 
o profundă cunoaștere a parti
cularităților psihice ale elevi
lor.

1. Răsplata imediată a muncii e- 
levului este nota. Nota bună acor
dată pentru răspunsuri bune dă 
satisfacție elevului, stimulează sîr- 
gulnța lui în obținerea altor rezul
tate asemănătoare, ridică prestigiul 
elevului în fața clasei. De aseme
nea, nota bună dată cinstit unui 
elev care, în general, nu are re
zultate bune (din diferite motive) 
îl încurajează, îi dă încredere în 
forțele proprii, îl ambiționează.

Neta rea dată unui elev bun con
stituie un șemn de alarmă pentru 
el în sensul de a recupera mate
rialul neînsușit. O notă rea dată 
unui elev încrezut îl trezește la 
realitate.

2. Respectarea principiului „în
sușirea conștientă și activă" în 
timpul predării stimulează elevii în 
studiul independent ceea ce con
stitute baza obținerii cunoștințelor 
temeinice.

Stimulez elevii la învățătură 
printr-o notare cinstită, fără idei 
preconcepute, Nu am împărțit ele
vii pe categorii de note fixe. Mă 
străduiesc să înlătur factorii de or
din subiectiv care influențează no
tarea. Nu am „perioade bune și 
rele". Fiecărui elev care răspunde 
intr-un fel sau altul îl spun ce mo
tive mă determină să aștept mai 
mult de la el. Și, în general, elevii 
se străduiesc să transforme părerea 
în realitate.

Notarea justă, cinstită, fără păr
tiniri sau idei preconcepute are 
influentă asupra viitorului cetățean.

3. Nerespectarea rolului educa
tiv al notei duce la descurajarea 
celor neîndreptătiți, la delăsarea 
celor priviiegiați și la indisciplină 
din partea celor îndrăzneți.

4. Elevii au continuitate în stu
diu ca și profesorul în cerințe.

Este necesară o evidență a notă
rii în măsura în care elevul nu 
poate calcula din timp cînd va fi 
ascultat. Media trimestrială să o- 
glindească just cunoștințele elevu
lui din trimestrul respectiv, nu nu
mai o parte din cunoștințele sau 
în cazul cel mai rău, o singură 
lecție.

5. Dacă întrebarea sintetizează 
mai multe cunoștințe, dacă apelea
ză la spiritul de dlscernămînt al 
elevului, Ia posibilitatea lui de a 
crea, îl încurajez netîndu-1 cu notă 
mare.

Notă rea nu dau pentru o singu
ră întrebare deoarece există mulți 
factori subiectivi care influențează 
răspunsul elevului șl nu am sigu
ranța dacă răspunsul oglindește cu
noștințele lui. Unii elevi gîndesc 
așa de încet, îneît nici nu reușesc 
să înțeleagă de ce au fost poftiți 
jos așa de repede. Alti elevi no

Despre complexitatea acestei 
probleme răspund la ancheta 
noastră cîteva cadre didactice 
de la școlile din Valea Jiului. 
Iată răspunsurile lor la între
bările puse de anchetă:

M. йіийг INIHL
1).  In munca școlară nota acordată 

elevului are o dublă însemnătate. 
In primul rînd, oferă profesorului 
mijlocul, relativ am putea zice, de 
a cunoaște cuantumul de cunoștințe 
asimilate de elevi din cuprinsul 
unți lecții sau al unui sistem de 
ІМІМ, calitatea acestor lecții, calita

tea cunoștințelor, felul cum ele de
vin deprinderi de viață pentru fie
care elev. Cu ajutorul notei se sta
bilește o ierarhizare a elevilor pe 
trimestre sau sfirșit de an în ra
port cu cunoștințele dobîndite.

In al doilea rînd, nota constituie 
un stimulent pentru elevi în asimi
larea cunoștințelor predate și con
sider această latură educativă a 
notei ca cea mai importantă. Din 
năcate,, rpulți dintre noi neglijează 
aceșștă latură și privesc nota nu
mai ca unitate de măsură. Dar ca 
nota să-și atingă scopul ca stimu
lent, trebuie să fie obiectivă, justă, 
să oglindească perfect munca de
pusă de elev, să fie justificată în 
fata colectivului clasei de către 
profesor. O condiție esențială pen
tru aceasta este ca profesorul șă 
fie constant în aprecierea și nota
rea cunoștințelor. O exigență exa
gerată uneori sau o toleranță neîn
găduită în acordarea notelor, în 
funcție de dispoziția de moment a 
profesorului, nu poate fi dectt dău
nătoare și nota își pierde caracterul 
său educativ.

2) . Stimularea elevilor la învăță
tură e o problemă de tact peda
gogic. Trezirea interesului la elevi 
pentru disciplina pe care o predăm 
constituie primul factor care sti
mulează elevii la învățătură. Nu 
încape îndoială că la aceasta se 
mai adaugă și alte probleme: pre
gătirea temeinică a profesorului 
pentru fiecare lecție, folosirea u- 
nui limbaj accesibil tuturor elevilor 
etc.

Acordate cu pricepere și tact, 
notele contribuie la stimularea ele
vilor la învățătură. Scoaterea la 
răspuns a unui număr de elevi, no
tarea lor după expunerea cunoștin
țelor și neglijarea restului clasei 
în timpul verificării, e un fapt 
care anulează valoarea stimulativă 
a notei. Fixarea din timp a unui 
număr de elevi care să fie notați, 
verificarea frontală, cu atenția în
dreptată spre cei vizați și notarea 
lor la sfîrșitul verificării, dinami
zează clasa, face ca notele să-și 
atingă scopul pentru care au fost 
introduse în activitatea didactică. 
Elevii vor înțelege astfel că nota, 
deși în sine nu este și nu tre
buie să fie un scop, este totuși sti
mulent care diferențiază munca.

Acordarea notelor în funcție de 
păreri subiective și orientarea după 
aprecierile colegilor de la alte dis
cipline duc la descurajarea elevu
lui, la pierderea autorității profeso
rului respectiv și la scăderea rolului 
stimulativ al notei.

3) . De aceea, profesorul trebuie 
să nu piardă din vedere rolul edu
cativ al notei. Nota stimulează ele

vii la învățătură, îi orientează du
pă exemplul profesorului, spre a- 
precierea obiectivă a faptelor din 
societate, contribuie la ridicarea 
prestigiului profesorului.

4) . Notarea ritmică este o condi
ție esențială în ridicarea nivelului 
la învățătură. Notarea zilnică a u- 
nui număr mai mare sau mai mic 
de elevi și într-o ordine care nu 
trebuie să devină o regulă pen
tru elevi — uneori ei știu cfnd 
le vine rîndul la răspuns — face 
ca elevii să fie permanent pregă
tiți. Socotesc greșită practica unor 
cadre care predau un număr oare
care de lecții și apoi fac verifica
rea cunoștințelor punînd note.

5) , A nota un elev pentru o sin
gură întrebare este o practică com
plet greșită. Răspunsul la o între
bare poate fi satisfăcător sau nu 
și aceasta nu oglindește pregătirea 
în ansamblu a elevului

■
1) . Nota oglindește rezultatul mun

cii elevului. Ea poate încuraja și 
descuraja. Profesorul o folosește ca 
stimulent, pentru a determina ele
vul să învețe și mai mult, să vadă 
că a învins greutățile, c-a făcut un 
pas înainte, sau că se menține la 
nota maximă, obținută de la început. 
La clasele mici mai poate servi și 
ca mijloc de întrecere între elevi, 
ceea ce duce la ridicarea procesu
lui de învătămînt.

2) . La 1. franceză stimulez elevii 
fn diferite feluri :

a) Concursuri (jocuri airactive 
pentru a vedea pe cel care scrie 
mai bine, citește sau răspunde mai 
bine): 

b) Lucrez totdeauna 
clasai

CU toată

C) Laud mai eles pe elevii slabi,
care fac progrese;

d) Acord note bune chiar și la
lecția nouă, elevilor care sînt
mai puțin activi, dar care răspund 
bine, justificînd de ce am dat nota,.

e) Caut pe părinții ai căror copii 
s-au ridicat, îi felicit că s-au 
ocupat de ei și îi rog să recom
penseze pe copii pentru notele ob
ținute;

f) Folosesc magnetofonul imprl- 
mînd pe bandă mai mulți elevi și 
evidențiez pe cel mai bun. Promit 
reluarea exercițiilor cu magnetofo
nul, dacă vor învăța totdeauna bine;

g) Am promis înființarea unui cerc 
de franceză, din care pot face 
parte cei ce învață bine franceza. 
Mulți doresc să intre în acest cerc.

O notă poate să descurajeze, să-l 
facă pe elev indiferent. Elevii neapre- 
ciați just devin pasivi. Același 
rezultat, cînd alți elevi sînt notați 
cu note pe care nu le merită.

3) . Notă trebuie să demonstreze 
că munca este răsplătită totdeauna 
după cantitate și calitate.

4) . Ritmicitatea în notare își are 
efectul ei: elevii sînt copii și tre
buie să știe că sînt controlați.

5) . întrebarea nu este pusă just, 
Depinde de întrebarea care se pune 
unui elev. Dacă este o întrebare de 
conținut, atunci se pune notă. Da
că este o întrebare care nu afec
tează conținutul, ci numai un de
taliu, care a scăpat memoriei și 
nu gîndirii, atunci nu se pune 
notă.

Sînt împotriva celor care pun 
întrebări „încuietoare" elevilor ne
disciplinați pentru „a-i învăța min
te".

Se poate pune notă pentru • 
șiqgură întrebare, unui elev pe

care vrei să-l încurajezi. Să nu șc 
abuzeze. 

M. АВДІІіа MOIII

IN LOC DE CONCLUZII
Răspunsurile la ancheta noastră dezvăluie unele puncte 

de vedere contradictorii, ceea ce dovedește că notarea și 
aprecierea cunoștințelor elevilor constituie de multe ori 
elementul nevralgic al procesului de învățămînt.

Iu vederea îmbunătățirii sistemului de notare, socotim 
potrivită o dezbatere mai largă a acestei teme și, de aceea, 
solicităm și părerea altor cadre didactice cu experiență. 
Din confruntările de opinii, procesul de învățămînt va aVea 
numai de cîștigat. Așadar, așteptăm să ne scrieți.

tați pentru o singură întrebare, 
speculează situația, se justifică în 
fata părinților și astfel în lec să 
găsim în familie Un ajutor găsim 
un dușman.

Mă străduiesc să fiu calmă în 
ascultare, să ajut elevii și mai ales 
să-i cunosc, să nu încurajez lenea, 
să nu obișnuiesc elevii șă învețe 
lecția numai pe jumătate, în spe
ranța ajutorului meu.

M. І00 М(«І]

2.' Este greu să folosești nota ca 
stimulent pentru elevii slabi la mai 
multe materii, deoarece aceștia nu 
au fost preocupați de a obține 
note bune însă e și mai greu la 
mijlocul unui capitol sau cînd sîn- 
tem la capitole ce au o strînsă le
gătură cu cele pe care aceștia nu 
le-au însușit.

Un elev care obține note bune, 
începe să fie privit altfel de către 
colectivul clasei, capătă încredere 
în forțele sale, și în profesor, iar , 
materia nu i se va mai părea- 
inaccesibilă. Am încercat șl eu șă 
folosesc nota oa stimulent, îndrep- 
tîndu-mi atenția in mod deosebit 
spre cîțiva din elevii clasei a V-a 
care erau mai slabi la matematică 
și care lipseau deseori nemotivat 
de la școală. După ce l-am scos de 
cîteva ori la tablă, le-am dat cîte 
o notă bună, deși cunoșteam că 
au lipsuri mari' din capitolele an
terioare. I-am prezentat, pe fiecare, 
clasei ca elemente pe care ne vom 
baza în viitor la ora de matemati
că, asigurîndu-i că și ei au dreptul 
de a primi nota 10.

Cu cîteva zile în urmă, om exa
minat din nou acești elevi din toa
tă materia се-am predat-o pe acest 
trimestru și am abținut răspunsuri 
bune șl foarte bune pe care le-am 
notat corespunzător.

Toți acești elevi doresc de fieca
re dată să răspundă, să lucreze* 
exerciții ia lecțiile noi și asta do
vedește că au început să fie preo
cupați de matematică — dovedește 
că nota pe care le-am dat-o inițial 
și atenția ulterioară — a făcut să 
le sporească încrederea în forțele 
lor și în accesibilitatea acestui o- 
biect.

M. №l№il3 ML
5). In notarea elevilor trebuie să 

fim atenti pentru a nu face favo
ruri sau părtiniri, deoarece elevii 
slabi se descurajează șl nu mai în
vață, motivînd că oricît s-ar pre
găti, ei nu primesc note mari.

Consider ca este just să li șe 
pună elevilor notă și pentru o sin
gură întrebare cu condiția ca în
trebarea respectivă să fie formulată 
în așa fel, îneît să cuprindă pro
blemele cele mai importante dintr-un 
capitol.

De asemenea, întrebarea respecti
vă să ceară elevului multă ju
decată.
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Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții

Cheltuieli inutile
din valoarea timp
Ancheta noastră pe tema cheltuielii inutile de timp vi

zează de astă dată două aspecte diferite, dar care au fast 
rezolvate in același mod: birocratic.

(Urmate din pag. J-a)

sită pe schelele vastului șantier al 
țării, înalță trainicele și impună
toarele construcții ale socialismului.

Consfătuirea Ia care participăm, 
precedată de ample dezbateri Ia 
regiuni, în întreprinderi și șantie
re de construcții, în institutele de 
cercetări și proiectări, la care au 
participat zeci de mii de munci
tori, tehnicieni, ingineri și arhitecți, 
face parte din metodele de muncă

Solemnitatea înmînârii 
unor ordine si titluri 

9

ba Palatul Consiliului die Stat al 
Republicii Socialiste Românie a a- 
vut loc joi la amiază solemnitatea 
lumânării unor ordine și titluri.

Au participat tovarășii Ghivu 
Stoica, Stefan Voitec, Constanta 
Grftdun, acad. Ihe Murgulescu, Gri- 
gore Geamănu, Gheorghe Stoica 
precum și membri și membri suple- 
anți ai G.C. al P.G.R., oameni de 
știință și cultură.

Pentru merite deosebite în opera 
de construire’ a socialismului s-a 
înmânat ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I acad. 
Ștefan Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. A fost 
înmânat tov. Ștefan Voicu, redac
tor șef al revistei „Lupta de Clasă", 
erdtaud „23 August" clasa I, pentru 
«jctivitate îndelungată in mișcarea 
Muncitorească și merite deosebite 

specifice conducerii partidului nos
tru de a se consulta în mod nemij
locit cu cei ce dau viață hotărîrilor 
partidului.

Sîntem convinși că participant!) 
la consfătuire vor analiza temeinic 
toate aspectele muncii de cerceta
re, proiectare și execuție, vor a- 
răta lipsurile și greutățile existen
te, vor face propuneri prețioase 
menite să îmbunătățească substan
țial activitatea de construcții-mon- 
taj. Prin participarea activă la Iu- 

în opera de construire a socialis
mului.

Pentru merite deosebite în opera 
de construire a socialismului a 
fost conferit „Ordinul Muncii" cla
sa I tov. Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Sculptorului Gheorghe D. An- 
ghel i s-a conferit titlul de „Artist 
al Poporului din Republica Socia
listă România", pentru activitate în
delungată și merite deosebite în 
domeniul artelor plastice.

După înmînarea înaltelor distinc
ții tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, în nu
mele C.C. al P.C.R. și al Gonsiliu
lui de Stat a felicitat călduros pe 
cei decorați, urîndu-le noi succese 
în activitatea viitoare.

A răspuns acad. Ștefan Nicolau.
(Agerpreș) 

crările consfătuirii, lucrătorii din 
construcții vor aduce și pe această 
cale o contribuție însemnată la 
realizarea luminosului program e- 
laborat de partid pentru desăvîrși- 
rea construcției socialismului in pa
tria noastră.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, declar 
deschise lucrările primei Consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din construc
ții și urez deplin succes desfășu
rării ei.

După alegerea secretariatului și 
a comisiei de redactare, tovarășul 
Petre Blajovici, membru supleant 
al Comitetujlui Executiv al C.C. al 
P.G.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat rapor
tul cu privire la activitatea de con
strucții și sarcinile ce decurg din 
Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al P.G.R.

După-amiază lucrările consfătui
rii s-au desfășurat în următoarele 
secții: construcții industriale și a- 
grozootehnice; locuințe și clădiri 
social-culturale,- construcții hidro
tehnice și gospodărirea apelor; dru
muri, căi ferate și poduri; sistema
tizarea teritorială, urbană, rurală și 
gospodărie comunală; materiale și 
prefabricate pentru construcții și 
instalații; planificarea, organizarea 
și controlul în construcții.

Lucrările continuă.
(Agerpreș)

A

lomnniiia il unii ti forța 
al iiratrallol

— In primăvara anului trecut — 
ne-a povestit T. T. din Petroșani — 
am fost amendat pentru exces de 
viteză cu motocicleta. Considerind 
sancțiunea prea mare în raport cu 
fapta, am contestat-o la tribunei!. 
Contestația mi-a fost respinsă și de 
la tribunal m-am oprit direct la 
C.E.C. unde am depus suma res
pectivă în contul indicat în proce
sul verbal de contravenție. Cu asta 
am considerat chestiunea încheia
tă. Dar n-aur înșelat. In luna no
iembrie a anului trecut, la trei luni 
după achitarea sumei, mi-a parve
nit o înștiințare de plată pentru 
aceeași contravenție, din partea 
secției financiare a Sfatului popu
lar Petroșani. Două drumuri și am 
lămurit lucrurile, Peste trei săptă
mâni altă înștiințare de plată. De 
astă dată era taxa pentru motoci
cletă pe două trimestre plus 50 lei 
amendă pentru netnscriere la im
punere. Alte drumuri la secție fi
nanciară, alte parlamentari pentru 
a-i lămuri pe cei de acolo că am 
solicitat impunerea chiar la aceas
tă secție cu luni în urnă și că nu 
există nici un motiv să fiu amen
dat pentru neprezentare la impu
nere.

★
Sînt două cazuri strict autentice. 

Mai sînt, firește, și altele, pe care 
n-o să le consemnăm în rîndurile 
de față. Vom face doar o remarcă: 
cum de mai poate exista atâta bi

A N U W T
I. P. I. P. Livezeni angajează illECAMCI 
AUTO cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea respectivă.

Relafii suplimentara se dau la sediul I.P.I.P. 
Livezeni, telefon inter 5

rocrație la unii funcționari de la 
sfaturile populare care au menirea 
să rezolve cu promptitudine și com
petență solicitările, dorințele oame
nilor muncii și nu să-i pună pe 
drumuri. Pentru că timpul e o va
loare,- timpul costă bani,- SĂ N® 
IROSIM TIMPUL OAMENILOR.

HM mi tare puri...
Cetățeanul Mircea V. din Petrila 

și-a cumpărat nu de mult un ara
gaz, Motiv de bucurie (mat ales 
pentru soție). Dar bucuria a foșt 
de scurtă durată, căci aragazul n-a 
vrut să ardă. Era defect din fa
brică. Cetățeanul s-a adresat Sfa
tului popular Petrila cu rugămin
tea de a interveni la I.C.R.M. sau 
O.CjL. pentru efectuarea reparației. 
Cererea a fost rezolvată „urgent": 
I.C.R.M. va raporta de înlăturarea 
defecțiunii în termen de... 15 rile. 
In mai puțin de 15 zile nici că se 
putea rezolva. (Rezoluția aparține 
tovarășului vicepreședinte Mistrik).

Așadar aragazul lui Mircea V. 
nu mai arde gazul; prin rezolva
rea care a dat-o acestei cereri vi- 
cele, vor putea arde liniștit gazul 
vreme de 15 zile cei de la І.СЖМ. 
cărora le-a fost adresată această 
hârtie. Dacă nu cumva posesorul 
aragazului va afla între timp a so
luție mai eficientă.

„Umbrela" care și-a pus-o tova
rășul Mistrik rezolvînd astfel o 
cerere este o „umbrelă" sub care 
plouă ca și în apartamentele de la 
Vulcan amintite în numărul de ieri. 
Numai că sub această „umbrelă" 
nu plouă cu apă...

întâlnirea
La odihnă și tratament

Față de aceeași perioadă din a- 
nul trecut, în primul trimestru al 
acestui an, de la mina Petrila vor 
pleca la odihnă și tratament cu 10 
mineri mai mult. Printre minerii 
care și-au petrecut concediul de 
odihnă în diferite stațiuni balneo
climaterice din țară în acest an șe 
numără Văncilă Marin, Stan loan, 
Verdeți Mihai, Dobreanu Mihai, 
Josan loan, Croitoru Gheorghe. Nu
mai în luna martie a. c. de la mi
na Petrila vor fi trimiși la odihnă

și tratament 64 de oameni ai mun
cii. Aproape zilnic, pe adresa co
mitetului sindicatului minei Petrila 
sosesc de la Călimănești, Căciula- 
ta, Herculane, Govora și alte sta
țiuni balnoo-climateriice din țară 
zeci de scrisori, în care minerii își 
exprimă satisfacția și mulțumirea 
pentru condițiile optime de odihnă 
și tratament de care se bucură.

PETRU GĂINĂ 
corespondent

(Urmare din pag. l-a)

zeni. Dar nu găsi ceea 
ce dorea. Ziua, cînd tre
cea pe aici rămînea ne
plăcut impresionat de 
lăzile de gunoi răstur
nate în jurul cărora se 
agită cîrduri de găini. 
Scutură din cap și EA 
tresări din nou.

EL se gîndea acum la 
vreo străduță dinspre 
institut. Iși aminti însă

de adio
cum intr-o seară scăpa
se cu fuga de cîțiva 
dulăi.

— Nu l Protestă BL 
din nou.

BA îl privi contraria
tă. Nu știa ce să mai 
creadă. Vru să-i ceară 
lămuriri, dar EL era ab
sent, furat de gînduri. 
Căuta acum o nouă rută 
și se gîndi la strada ce 
trece prin dreptul hale
lor. Nu nimerise- Pe aici

circulă multe mașini și 
nu trecerea lor te supă
ră, ci mersul acela ca
re, din cauza gropilor, 
îți amintește de goana 
unor patrupezi șchiopi 
de toate picioarele. A- 
lergă cu gîndul, depar
te, spre cartierul Live
zeni. In sfîrșit, avu im
presia că găsise ceea 
ce-i trebuia, dar își a- 
minti de niște șanțuri 
astupate doar pe jumă
tate, în care fuseseră În
gropate în toamnă con
ducte, cabluri. Se văzu 
parcă, trecînd cu iubita

pe lingă o asemenea 
groapă. O alunecătură. 
un țipăt disperat și li- 
păitul pămîntului argi- 
los ce se prăbușea o 
dată cu ființa-i dragă.

— Nu l Strigă EL . tul
burat.

Și se dezmetici abia 
cînd o văzu pe EA fu
gind speriată.

— Nu I Strigă el încă 
o dată, vrînd s-o opreas
că astfel.

Dar EA dispăru pe 
după colț, și, poate, penA 
tru totdeauna...

PROGRAM DE RADIO
26 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii populare; 
5,40 „In sunete de fanfară" — pro
gram de piese distractive; 6,00 RA
DIOJURNAL. Sport,- 6,10 „Dans 
rustic" de George Епасоѵісі,- 6,22 
Jocuri executate la clarinet de Guți 
Adclf; 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 7,15 Melodii 
interpretate la muzicuță; 7,30 Due
te vesele din operete; 7,46 Pe 
teme sportive — muzică ușoară; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Program 
de cîntece populare; 8,30 La mi
crofon, melodia nreferată; 9,30 Sfa
tul medicului.- Curățenia și aerisi
rea camerei în care doarme copi
lul; 9,35 Scene din opera „Som
nambula", de Belini; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 Dansuri de estradă;
10,30 Roza vînturilor; 11,00 Poeme 
simfonice românești; 11,32 Cîntec 

și joc pe plaiul oltenesc,- 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic,- 12,10 Cu microfonul prin 
sălile de concert ale Capitalei; 12,45 
REVISTA REVISTELOR ECONOMI
CE,- 13,00 Fragmente din operete; 
13,15 Ansambluri artistice de la 
sate; 13,30 Urmărind paginile unui 
atlas muzical; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Melodii populare,- 15,00 
Muzică de estradă; 15,25 Simfonia 
a П-a în Do major de Robert Schu
mann; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
16,20 Cîntece de Aurel Giroveanu,-
16,30 Emisiune muzicală de la Mos
cova,- 17,00 Recitalul pianistului 
Corneliu Gheorghiu; 17,15 RADIO- 
SIMPOZION : Activitatea financiară 
a întreprinderilor și îndeplinirea 
planului de beneficii; 17,35 Muzică 
ușoară,- 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Pentru iubitorii operei; 18,30 ȘTI

INȚĂ TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 
Cîteva minute în compania barito
nului Willy Schneider,- 19,15 Sport;
19.30 O melodie pe adresa dvs.; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20.30 O voce țînără : Adamo; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 „Mi-ești 
dragă" — emisiune de romanței 21,15 
începem dansul; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Dans pentru toate vârstele,- 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 Suita pentru 
violă și pian de Constantin Not- 
tara,- 8,00 Muzică din opere co
mice,- 8,15 Muzică ușoară; 8,30 Mu
zică populară românescă și a națio
nalităților conlocuitoare; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,30 Muzică dis
tractivă de estradă,- 10,00 Piese co
rale de Grecianinov; 10,10 Inter
pret; români de lieduri: Dan lor- 
dăchescu,- 10,30 Viers, nai și stru
nă; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,07 
Mario Lanza și Norma Giusti — 
interpreți ai operetei „Prințul stu

dent" de Romberg; 11,30 Cvartetul 
în două părți de Sabin Drăgoi; 11,48 
Recital de operă : George Corbe- 
ni; 12,00 Bună dispoziție cu mu
zica ușoară; 12,30 Artiști amatori 
de la sate și orașe; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,08 Caleidoscop mu
zical; 14,00 Pagini alese din opera 
„Elixirul dragostei" de Donizetti;
14,30 Suită de șlagăre; 15,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 15,10 Din crea
ția clasicilor muzicii corale româ
nești; 15,30 Soliști de muzică popu
lară : Ana Pacatiuș, Ion Lăceahu și 
Constantin Busuioc,- 16,00 Muzică 
simfonică românească; 16,30 DE CE? 
DE UNDE? DE CÎND?; 16,50 Solo 
trompetă Ralph Marterie,- 17,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 17,20 Cântă 
Cleopatra Melidoneanu; 17,30 Oa
meni de seamă din istoria cultu
rii : David Emmanuel; 18,00 Avan
cronica muzicii la radio,- 18,20 Drag 
mi-e jocul românesc,- 18,30 Anun
țuri, reclame și muzică; 19,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 19,03 Programul 
orchestrei de estradă a Radiotele- 

viziunii,- 19,30 Ediție radiofonică -— 
Mihail Sadoveanu,- 19,50 Soliști și 
orchestre de dans,- 20,30 Din pîlnia 
gramofonului; 20,45 Carnet plastic,- 
21,00 RADIOJURNAL. Sport; 21,20 
Voci de azi: Rita Goor, Robert 
Merril, Ion Buzea; 21,45 Mic dic
ționar de muzică ușoară; 22,45 
Sextetul Victoria — muzică ușoa
ră; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,07 Din creația mozartiană; 23,50 
Dans în miez de noapte; 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,55 Continuăm 
dansul; 1,52 BULETIN DE ȘTIRI-

Cinematografe
26 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Amintiri din copilărie,- REPUBLICA : 
Credeți-mă, oameni; LONEA —• MI
NERUL : Judex,• 7 NOIEMBRIE : 
Bocceluța,- CRIVIDIA: Hatari; PA- 
ROȘENI ; Fiul căpitanului Blood; 
LUPENI — CULTURAL : îndrăznețul 
Pardailian.
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Loviturii de stat în Ghana
• Puterea a fost preluată de colonelul Kotolca 
ф Parlamentul și guvernul au fost dizolvate 

ф Constituția a fosf suspendată, iar președintele 
Nkrumah destituit

Sesiunea Consiliului Economic 
și Social al O.N.U.

ACCRA 24 (Ager- 
pres). — Agențiile de 
presă anunță că în di
mineața zilei de 24 fe
bruarie unități ale ar
matei sub conducerea 
colonelului Kotoka, în 
colaborare cu poliția, 
au organizat o lovitură 
de stat in Ghana. 
Ihstr-o cuvîntare radio
difuzată de postul de 
radio Accra, colonelul 
Kotoka a anunțat că 
a fost creat un Con-

suspendată, iar preșe
dintele Nkrumah, a 
fost declarat desti
tuit. Potrivit agen
ției France Presse, 
Partidul popular al con
venției a fost interzis, 
iar apartenența la a- 
cest partid este socoti
tă ca ilegală.

Conducători și un 
inare număr de mem
bri ai acestui partid au 
fost arestați. Aeropor
tul din Accra a fost în-

specială a comanda
mentului militar.

Postul de radio Gha
na face apel la calm. 
Agențiile de presă a- 
nunță că poșta, banca, 
ministerele și alte clă
diri publice au fost o- 
cupate și sînt păzite 
de unități ale armatei. 
Patrule militare moto
rizate supraveghează 
principalele căi de ac
ces spre Accra. In ca
pitală continuă schim
bul de focuri, iar gar-

siliu național de elibe
rare, parlamentul și 
guvernul au fost dizol
vate, constituția a fost

chis, iar traficul aerian 
— suspendat. Avioane
le nu pot decola sau 
ateriza fără autorizația

da personală a preșe
dintelui Nkrumah opu
ne rezistență militari
lor.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Miercuri 23 februarie au început, 
la New York, lucrările celei de-a 
40-a sesiuni a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U.

Lucrările au fost deschise de 
Philippe de Seynes, secretar gene
ral adjunct al O.N.U. pentru pro
blemele economice și sociale, după 
care s-a trecut la alegerea Biroului 
pe anul 1966. Președinte al Consi
liului a fost ales reprezentantul Al
geriei, ambasadorul Bouattoura. 
(Este pentru prima dată în istoria 
O.N.U. cînd o tară africană ocupă 
această funcție).

In funcția de prim-vicepreședinte 
a fost ales în unanimitate repre
zentantul român Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România. 
Propunerea a fost făcută de

Reprezentantul român ales în 
unanimitate în funcția de prim- 

vicepreședinte al Consiliului
delegația Cehoslovaciei și spri
jinită de delegația Uniunii 
Sovietice, Franței, Marocului, Da- 
bomeyului și Perului (aceasta din 
urmă, în numele țărilor latino-ame- 
ricane).

In cuvîntările lor reprezentanți 
ai țărilor membre ale Consiliului 
au felicitat pe reprezentantul ro
mân pentru alegerea sa, au subli
niat relațiile de prietenie și cola
borare existente între România și 
țările lor, experiența țării noastre 
în construcția economică și socială.

succesele ei în special, în domeniul 
industrializării.

Consiliul a hotărît ca reprezen
tantul român să prezideze lucrările 
Comitetului Economic al Consiliu
lui. Ca al doilea vicepreședinte a 
fost ales reprezentantul Perului, 
care — în această calitate — va 
conduce lucrările Comitetului So
cial.

Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află înscrise 34 de probleme, inclu- 
zînd dezvoltarea resurselor natu
rale, măsuri de aplicare a conven
ției împotriva discriminării rasiale, 
dezvoltarea turismului internațio
nal, desalinizarea apei de mare în 
țările în curs de dezvoltare etc. A 
început examinarea primului punct 
de pe ordinea de zi — problema 
dezvoltării industriale. Lucrările se
siunii se vor încheia la 4 martie.

Vizita unor delegații române 
în Cuba

Lupte înverșunate 
în Mozambic

.PACE ÎN VIETNAM,
D-LE PREȘEDINTEI"

Puternica demonstrație de la New York împotriva intervenției 
americane în Vietnam

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită miercuri la 
hotelul ,,Waldorf Astoria" din New 
York, unde i-a fost înmînată o dis
tincție oferită de Asociația „Casa 
Libertății", președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, s-a ocupat de si
tuația din Vietnam, reafirmînd po
zițiile cunoscute ale guvernului 
S.U.A. în această problemă. El a 
declarat că guvernul său este ho- 
tărît să continue actuala interven
ție în Vietnam. Recunoscând că 
„Lupta ar putea fi îndelungată", 
Johnson a adăugat că comandan
tul suprem al forțelor S.U.A. în 
Vietnamul de sud, generalul West
moreland, va primi toate trupele 
de care va avea nevoie.

Președintele a fost întîmpi- 
nat la intrarea în hotel de mii 
de demonstranți care și-au expri
mat opoziția față de agresiunea 
S.U.A. împotriva poporului vietna
mez. In momentul în care Johnson 
și-a început cuvîntarea, în sală s-a 
ridicat o persoană care a strigat : 
„Pace în Vietnam, d-le președinte 
dar agenți ai serviciului secret au 
evacuat-o imediat, predind-o poli
tiei. Concomitent, în fata hotelului, 
aproximativ 7 000 de demonstranți 
scandau lozinci și ridicau pancarte 
pe care era scris : „Puneți capăt 
războiului din Vietnam !", „Adu
ceți trupele acasă „Ardeți ordi
nele de concentrare !". Participan- 
fii la manifestație, care a fost or

Forjele patriotice 
și-au intensificat ofensiva 
în delta Melcongului

SAIGON 24 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore, unitățile forțelor 
patriotice și-au intensificat ofensiva 
în delta fluviului Mekong. Mier
curi după-amiază, patrioții au ata
cat mai multe posturi guvernamen
tale din provincia An Xuyen, la 
aproximativ 240 km sud-vest de 
Saigon. Un purtător de cuvînt mi
litar saigonez a declarat că garni
zoana de la Kinh Sang a suferit 
pierderi grele în ciocnirile cu pa
triot» deși în această luptă a in
tervenit și aviația americană. 

ganizată de „Comitetul profesori
lor pentru pace în Vietnam", „So
cietatea catolică pentru pace", miș
cări sindicale și studențești au de
filat timp de trei ore la intrările 
hotelului.

Manifestația s-a încheiat cu un 
miting în cursul căruia numeroși 
vorbitori au cerut încetarea ime
diată a intervenției americane în 
Vietnam. '

Gravele incidente
DAMASC 24 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că noi 
incidente s-au produs joi la Alep, 
între partizanii generalului Amin 
El Hafez, fost președinte al repu
blicii și unitățile comandate de Sa
lah Jadid, inițiatorul loviturii de 
stat care a avut loc miercuri în 
Siria.

Forțele militare trimise din Da
masc au bombardat aerodromul mi
litar din Alep și centrul de radio
difuziune al orașului. Postul difu
zează acum telegrame prin care 
forțele armate din Alep și din re-

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
BONN. La Bonn au 

început tratativele eco
nomice între reprezen
tanții Izraelului și R.F. 
Germane. Observatorii 
politici subliniază că a- 
cestea vor fi lungi și 
dificile întrucît Izrâelul 
intenționează să solici
te un nou ajutor fi
nanciar guvernului vest- 
german. Pînă în pre
zent guvernul de la 
Bonn a acordat Izrae
lului, sub diferite for
me, ajutoare în valoa
re de 3 800 000 000 
mărci vest-germane.

WASHINGTON. Pe 
poligonul din Nevada 
a fost efectuată joi o 
nouă experiență nu
cleară subterană.

NAIROBI. Președinte
le Republicii Kenya, 
Jomo Kenyatta l-a des
tituit pe ministrul con
strucțiilor și funcțiilor.

sociale, P. J. Ngei, ca
re a fost acuzat de a 
fi abuzat de funcția sa 
în dauna intereselor 
țării.

LONDRA. Subsecre
tarul O.N.U. pentru 
probleme politice spe
ciale, Jose Rolz Ben
nett, a sosit miercuri 
la Londra, unde își va 
încheia ciclul sondaje
lor întreprinse la Ni
cosia, Ankara și Atena 
în legătură cu perspec
tivele unei reanimări 
a acțiunii de mediere 
a O.N.U. în Cipru.

MADRID. Autoritățile 
judiciare spaniole, în
sărcinate cu ancheta
rea împrejurărilor mor- 
ții unuia din liderii o- 
poziției portugheze, 
Humberto Delgado, au 
lansat miercuri un 
mandat de arestare îm
potriva cetățeanului

HAVANA 24 (Agerpres). — La 
Havana a sosit delegația Academiei 
Republicii Socialiste România, con
dusă de acad. Eugen Рога, pentru 
a semna planul de colaborare ști
ințifică între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia de 
Științe dan Cuba pe anii 1966 și 
1967.

Delegația a fost întâmpinată la 
sosire de dr. Julio Le Riverend, 
vicepreședinte al Academiei de Ști
ințe din Cuba, ing. Luis l.arrogoiti 
Aloriso, membru în comisia națio
nală a Academiei de Științe din 
Cuba, și Йе alte personalități.

Tot la Havana a soSit o delega
ție de medici români, condîisă de

din Siria
giunile nordice își anunță adeziu
nea la lovitura de stat.

Reședința președintelui Haiez a 
fost complet distrusă de focul blin
datelor, dar toate eforturile depu
se pentru arestarea lui au rămas 
fără rezultat. Postul de radio Da
masc a anunțat că în timpul inci
dentelor produse în cele două zile 
care au trecut de la lovitura de 
ătat, au fost ucise 400 de persoa
ne.- Același post anunță că situa
ția este pe punctul de a fi regle
mentată.

marocan Elias Tapiero, 
pe care îl acuză de 
complicitate în asasina
rea lui Delgado.

GENEVA. Directorul 
general al Organizației 
Internaționale a Mun
cii, David Morse, a de
clarat miercuri că 
O.I.M. nu va mai a- 
Corda nici un fel de a- 
jutor Rhodesiei, atît 
timp cît în această ța
ră nu va fi instituit un 
guvern constituțional.

BUENOS AIRES. Un 
Ciclon s-a abătut joi 
asupra regiunilor ves
tice ale Argentinei 
provocînd importante 
daune materiale în 
special la Buenos Aires 
și Rosario. Potrivit pri
melor informații, două 
persoane și-au pierdu: 
viața, iar altele au fost 
rănite. 

prof. dr. Nicolae Nestorescu, care 
participă la cel de-al XI-lea Con
gres Național de Medicină și la cel 
de-al VII-lea Congres Național de 
Stomatologie care va avea loc în 
capitala Cubei. Delegația a fost în- 
tîmpinată la sosire de reprezentanți 
ai Ministerului Sănătății Publice din 
Cuba.

Politica britanica 
la „Est de 5uez“

LONDRA 24 (Agerpres). — Surse 
autorizate britanice au anunțat că 
în cadrul politicii „La Est de Suez" 
guvernul englez intenționează să 
creeze pînă în 1970 noi baze mili
tare aeriene într-o serie de insule 
din Oceanul Indian pe care le va 
folosi împreună cu S.U.A. Totoda
tă, guvernul britanic va începe în 
curînd tratative cu guvernul aus
tralian pentru construirea unor ba
ze aeriene care vor fi folosite nu
mai în cazul cînd baza de la Sin
gapore va fi abandonată. Noile ba
ze militare britanice vor fi folosi
te de bombardierele „F-lll-A" pe 
care Anglia urmează să le cumpe
re din S.U.A. în baza noului său 
program militar eșalonat pînă în 
1970.

Evenimentele din Uganda
KAMPALA 24 (Agerpres). — Pre

luarea întregii puteri în Uganda de 
către premierul Milton Obote a 
fost urmată de demisia tuturor 
membrilor cabinetului. Agenția As
sociated Press relatează că primul 
ministru ugandez a declarat că in
tenționează să conducă țara cu a- 
jutorul unui Consiliu Consultativ 
care urmează să fie numit ulterior.

După părerea lui, această măsură 
ar corespunde intereselor de pace 
și prosperitate ale poporului din 
Uganda.

In cercurile politice africane și 
în relatările agențiilor de presă se 
exprimă părerea că evenimentele

In preajma alegerilor 
din R. P. Bulgaria

SOFIA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : In ca
drul campaniei electorale din R.P. 
Bulgaria în vederea alegerilor de 
deputați în Adunarea Populară ce 
vor avea loc la 27 februarie, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. a( 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 
Conducătorul Frontului de Elibera
re din Mozambic (Frelimo), U. Si- 
mango, care întreprinde o vizită 
în Suedia a făcut presei o declara
ție, în care a arătat că între deta
șamentele mișcării de eliberare na
țională și armata portugheză, țu 
un efectiv de 40 000 de soldați și 
ofițeri, au loc lupte înverșunate. 
Potrivit declarației sale, detașamen
tele Frelimo controlează două pro
vincii din nordul Mozambicuiui, 
unde a fost înființat un serviciu 
de ocrotire a sănătății și a fost 
pusă la punct rețeaua de învăță- 
mi nt. In alte patru provincii se des
fășoară acțiuni susținute împotriva 
autorităților portugheze.

Costa Rica

Situație nelămurită
SAN JOSE 24 (Agerpres). — Ul

timele știri sosite din Coeta Rica 
arată că situația după alegerile 
prezidențiale din această țară nu a 
putut fi lămurită de tribunalul 
lectoral care urma să întreprindă 
o anchetă asupra unor fraude e- 
lectorale. Deocamdată, după cum 
anunță agenția Prensa Latina, tri
bunalul electoral din San Jose a 
refuzat cererea unor deputați ai 
partidului de guvernămînt. Partidul 
de Eliberare Națională, printre care 
și a fostului președinte Jose Figue- 
res, de a se organiza noi alegeri.

din Uganda au fost precipitate de 
conflictul politic dintre primul mi
nistru Obote și Edward Mutesa II, 
regele Bugandei, cea mai mare pro
vincie din Uganda, și președintele 
Ugandei. In ultima vreme, acest 
conflict a degenerat în acuzații la 
adresa premierului Obote, a câtor
va miniștri și ofițeri superiori de 
□ fi delapidat și transferat din țară 
însemnate sume de bani. După cum 
s-a mai anunțat, în urma unei reu
niuni a Consiliului de Miniștri, în 
cadrul căreia Obote a respins acu
zațiile aduse, cinci membri ai Ca
binetului au fost arestați, urmînd 
să li se cerceteze activitatea.

lui de Miniștri, a avut o întîlnire 
cu studenții și corpul didactic de 
la Institutul Electro-Mecamc din 
Sofia. Todor Jivkov a subliniat 
sarcinile ce revin intelectualității 
în etapa actuală și rolul progre
sului tehnic în dezvoltarea eco
nomică a tărît
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