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ANGAJAMENTELE
SE REALIZEAZĂ

Primele 2 luni ale acestui an 
au, fost încheiate cu un fru
mos buchet de realizări de că
tre colectivul întreprinderii fo
restiere Petroșani. Sarcinile de 
plan au fost depășite la produc
ția globală cu 22,6 Ia sută, la 
producția marfă cu 3,1 Ia sută, 
iar Ia productivitate cu 5,5 la 
sută. La aceste realizări și-au 
adus contribuția toți muncito
rii, inginerii și tehnicienii din 

. cadrul întreprinderii, care sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, au reușit să învingă 
greutățile provocate de iarnă 
și să dea peste plan 3 500 m c 
diferite sortimente de lemn, 
iar la export, din produsele 
care au avut asigurată desfa
cerea, s-a dat peste plan 600 
и c lemn de construcție ru
rală.

Concomitent cu realizările pe 
cele 2 luni, lucrătorii forestieri 
din Valea Jiului, au desfășurat 
o largă muncă pentru asigu
rarea condițiilor necesare rea
lizării angajamentelor de în- 

'■ trecere luate în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a P.C.R.

înzestrarea întreprinderii cu 
noi utilaje (tractoare cu re
morci monoaxe, instalații u- 
șoare cu cablu I.U.C.j de înal
tă tehnicitate și productivitate, 
au condus ia realizările fru
moase obținute.

’ Pentru ca ritmul de produc
ție să fie același și pe trimes
trul 
derii
ca: 
faza 
și despicat — ca să se asigu
re transportul cu un număr 
redus de muncitori, stocuri la 
instalațiile mecanice — ca să 
permită funcționarea continuă 
a acestora; încheierea de con
tracte în acord global cu mun
citori; exploatarea la rind a 
parchetelor; folosirea la capa- 

, citate a mijloacelor de trans- 
ț. port

întregul colectiv de lucrători 
al întreprinderii se angajează 
să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i stau în față.

П, conducerea întreprin- 
a hiat o serie de măsuri 
asigurarea de stocuri în 
apropiat — lemn rotund

Vizita tovarășilor Jănos Kădăr 
în țara noastră

siliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent ai C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petre Blajovici, membru supleant 
al Comitetului Executiv1 al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Florian Dănălache, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.C.R.-București, Ianoș Fazekaș, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Comeliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.CJR., ministrul afacerilor ex
terne, Mihail Roșianu, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R. P. 
Ungară, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri și alte persoane oficiale. 

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bu
curești și membri ai Ambasadei. 

(Agerpres)

al Repu- 
la 10 

noastră, 
tovarășii

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri 
blicii Socialiste România, 
martie au sosit în țara 
intr-o vizită de prietenie,
Jănos Kădăr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și 
Gyula Kâllai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., preșe
dintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
conducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Ungare au fost întimpinați 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Centra] al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Birlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con-

ACTUALITATEA
• La magazinul de 

mobilă din Petroșani 
au sosit ieri 3 noi gar
nituri de mobilă cu o 
linie modernă 
cameră combinată, 
bucăți dormitoare 
va-30", 
fragerie 
precum 
totalii.

pentru
10 

„II- 
5 garnituri su- 

tip „Bilea" 
și 19 bucăți

• Colectivul Teatru
lui de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani pre
zintă miine, ia ora 19, 
spectacolul „Simple co
incidențe" de Paul E- 
verac.

tăzi, la ora 17, o dis
cuție pe tema „Ce de
prinderi folositoare se 
pot cultiva la copii".

• Pe stadionul spor
tiv Jiul din Petroșani 
a avut ioc ieri meciul 
amical de fotbal din
tre echipele Jiul și Mi
nerul Aninoasa. Intil-
nirea a luat siirșit cu i 
rezultatul de 4—1 in ■ 
favoarea Jiului.

i 
i i

• La clubul muncito
resc din Vulcan este 
programată pentru as-

constructorilor 
în centrul ora
șe conturează 

Vladimirescu,
Aici

Tudor
blocuri înalte ce în- 
acum 266 apartamen- 
apartamente sînt deja 

re-

Gheorghe Catrinoiu 
și Ion Boștină (timplari), 
fost terminată. Profitînd 

favorabil, o dată cu gli- 
început și executarea fa-

condusă de Alexandru

blocul D 3, se lucrea- 
săparea fundației blo-

Lucrările au fost 
prima parte a 
către brigada 
de Constantin 
săpătorilor au

în- 
lu- 
de

Gi- 
in- 

apă

Roadele hărniciei 
încep să se vadă și 
șului Lupeni. 
noul cartier 
care cuprinde 
sumează pină 
te; alte 66 de
gata de predare, așteptîndu-și 
cepția.

Alte 132 apartamente se află în 
lucru; blocul D 3 cu 10 etaje și 
66 apartamente fiind într-un stadiu 
avansat. Datorită hărniciei brigăzi
lor conduse de Tudor Sandu, Ni
colae Avram, Pavel Piscureanu (be- 
toniști), Constantin Alexandru (fie- 
rari-betoniști), 
(dulgheri), 
glisarea a 
de timpul 
sarea, s-a
Iadei blocului de către constructorii 
din brigada 
Pop.

Alături de 
ză intens la
cului D 4 care va fi ridicat cu ace
eași metodă ca blocurile celelalte 
din seria D — cu parter plus IC 
etaje — adică cu ajutorul cofraje- 
lor glisante.

După cum se știe, în orice car
tier nou de locuințe, o problemă 
importantă este alimentarea cu apă. 
De aceea, s-a trecut și la construi
rea unei noi conducte de alimen
tare cu apă a cartierului T. Vla
dimirescu.
cepute încă din 
nii februarie de 
săpători condusă 
ca, iar în urma
trat pe traseu instalatorii de 
conduși de Haralambie Moroșan, 
care au și montat aproape 100 me
tri liniari de conductă.

In ce privește planul de predări, 
șeful șantierului Romeo Mandero, 
ne-a informat că anul acesta se 
vor da în folosință 286 apartamen
te și o nouă centrală termică, din 
care, în cinstea celei de-a 45-a a- 
niversări a creării P.C.R., 132 a- 
partamente.

Valentin CÎRSTOIU
corespondent

Utecistul Nicoa- 
ră Traian este 
elev în anul III 
la Grupul școlar 
minier Petroșani. 
In practica 
producție ce o 
ce în atelierul 
lectromecanic 
minei Lonea
remarcă prin lu
crări care vădesc 
cunoștințe temei
nice și dragoste 
față de muncă.

de 
fa- 
e- 
al 
se

Ing. BĂDICA NICOLAE 
director I. F. Petroșani

TREZEȘTE-TE, RADULESCULE !

aici a 
drama 
pornit

răul,început 
familiei, 
pe urmele 

în primul rînd la u-
propunîndu-mi să stau

sesi-

Soția m-a părăsit, iar de co
pii cine să aibă grijă ? Asta 
mă face să beau și eu uneori 
și să mai lipsesc așa cîteoda- 
tă de la serviciu.

— Dar unde se află soția «
— Nu știu și nici nu vreau 

să mai știu de ea. E o femeie 
care nu mă înțelege.

In timp ce făcea această 
afirmație, pe chipul său se 
putea citi că nu spune ade
vărul. Știa foarte bine unde 
îi era soția și pentru ce mo
tiv, cum știu de altfel și ve-

ei. Mi-a spus medicul că va 
trebui să stau încă mult timp 
aici.

Interesîndu-mă de sănăta
tea bolnavei, medicul Pe- 
treanu Cornel, șeful dispen
sarului T.B.C. mi-a declarat: 
„Intr-adevăr boala tovarășei 
Rădulescu Angela este des
tul de gravă. Suferă de plă- 
mîni. Va trebui să stea sub 

circa 6 
însă va 

viață liniș- 
dureri su-

PE TEME

DE EDUCAȚIE

ce
n-a 

vre
ai ci

La redacție a sosit o scri
soare semnată de mai mulți 
salariați de la U.R.U.M.P. In 
ea este vorba de tovarășul 
T. Rădulescu, muncitor har
nic, tată a cinci copii, în 
viața căruia în ultima vre
me s-a înrădăcinat adînc pa
tima beției.

De
toată 

Am
Zării, 
zină,
de vorbă cu Rădulescu. Era 
absent de la serviciu. M-am 
deplasat atunci la domiciliu. 
Intrînd în bucătărie m-a în
văluit un iz neplăcut de mu
cegai și alcool. Pe masă coji 
și fărămituri de pîine. Alături 
o bucată de slănină și citeva 
stiale goale. Pe jos urme de 
cenușă, cărbune, semne 
dovedeau că podeaua 
fost măturată de multă 
me. Negăsind pe nimeni
am intrat în dormitor. Dezor
dinea de aici întrecea pe 
cea din bucătărie. Un pat 
nefăcut pe care erau arunca
te claie peste grămadă dife
rite obiecte de îmbrăcămin
te. Pe scaune borcane, vase 
și alte ustensile gospodărești 
Tolănit pe pat. cu hainele 
pe el, se afla cel căutat. Tre- 
zindu-se, m-a privit cu 
presie de nedumerire, 
explicat scopul vizitei.

— A... sînteți de la

o ex-
I-am

gaze- 
tă. Vă rog să mă scuzați că 
m-ați găsit dormind dar să 
știți, aseară am avut niște 
musafiri.. Ne-am cinstit și noi 
cu... un pahar. S-a oprit pu
țin apoi a continuat. Cît pri
vește sesizarea colegilor mei 
să nu-i dați nici o importan
ță. Ei au obiceiul să exage
reze. Că mai beau cîte ceva, 
e adevărat, doar oameni sîn- 
tem. Vedeți dumneavoastră, 
am și eu necazurile mele.

cinii care mi-au relatat ade
vărata stare de lucruri.

Pe soție am găsit-o inter
nată la dispensarul T.B.C. 
din localitate. Am intrat în 
vorbă.

— Soțul meu nu a fost tot
deauna așa. Deși nu se cu
vine să vorbesc de rău des
pre cineva cu care ți-ai îm
părtășit viața mai bine de 14 
ani, dar nu mai pot îndura 
umilirile la care am fost su
pusă. Sînt bolnavă și istovi
tă. Lacrimile vărsate de mi
ne și copii nu se vor putea 
șterge niciodată. Numai eu 
știu cum ara reușit să asigur 
în ultimele săptămini copiilor 
o bucată de pîine și o îm
brăcăminte sumară. Pe el nu-1 
interesează decît băutura și 
prietenii. Familia pentru el 
o povară, 
spital, se 
M-a bătut 
pentru că
bani pentru băutură Mă gîn- 
desc însă mereu Ia copii. Ce 
pot să fac eu acum centru

Că am ajuns la 
datorește tot Iui.
și m-a alungat 

nu-i puteam da

îngrijirea noastră 
luni. După ieșire 
trebui să ducă o 
tită, fără emoții,
fletești. Bineînțeles că trata
mentul medicamentos va tre
bui continuat încă ani de-a 
rîndul".

Cu mezinul familiei, Dănuț. 
m-am întâlnit în stradă. L-am 
întrebat 
mei.

— Da, 
răspuns, 
dauge : 
de noi,

Mergînd pe firul acestor 
dureroase constatări, m-am 
deplasat la U.R.U.M.P., locul 
de muncă al lui T. Rădules
cu solicitând părerea tovară
șilor în mijlocul cărora 
crează. Iată doar cîteva 
părerile tovarășilor săi 
muncă.

Chezu Nicolae — forjor. 
Ne cunoaștem, de mici copii. 
Am crescut și am umblat la 
școală împreună. Are un su
flet bun. In uzină s,-a dovedit 
a fi un muncitor destoinic. 
Cînd nu se află sub influen
ta alcoolului, merită toată 
considerația și stima , noastră. 
In schimb cum pgne mîna pe 
bani, nu-1 mai poți reține. 
In tovărășia băuturii uită de 
familie, de serviciu, de tot. 
Pentru aceasta îl condamn 
cu toată tăria.

G. ZOLD

dacă simte lipsa ma-

și încă mult, mi-a 
dar a ținut să a- 

„Tăticu n-are grijă 
vine acasă beat".

firul
constatări,

lu- 
din 
de

fContinuare in pag. 3-a)

Unu, doi, trei... unități, zeci... 
In fotografie, eleva Blaga 

Angela din clasa I A de 
Ia Școala generală nr. 5 Pe- 
trila în fața mașinii de socotit.

PE LINIA
UNOR 

TRADIȚII
Liceul din Petroșani a crescut 

numeroase generații de elevi că
rora le-a asigurat o pregătire te
meinică și le-a deschis perspecti
va continuării cu succes a studi
ilor in institutele de invățămint 
superior.

Bazîndu-ne pe o tradiție care 
pină acum n-a fost niciodată dez
mințită, ne-am adresat tovarășului 
Bădău Victor, directorul școlii, ru- 
gindu-l să ne vorbească despre 
rezultatele obținute la sflrșifpl a- 
cestui trimestru. Iată ce ne-a re
latat :

„Conducerea Liceului Petroșani a- 
preciază că la sfîrșitul trimestrului 
II se vor obține rezultate muit mai 
bune în procesul instructiv-educativ 
decît în primul trimestru. Deși si
tuația nu este pe deplin clară la 
toate clasele și la toate disciplinele, 
considerăm că se vor înregistra 
progrese simțitoare atît în ceea ce 
privește numărul elevilor promovați 
la toate materiile, cît mai ales în 
privința mediilor bune și foarte 
bune.

In acest trimestru s-a folosit mai 
pe larg materialul didactic la orele 
de geometrie plană și în spațiu, la 
fizică, la capitolele „Dinamică și sta
tică" la clasa a IX-a, la electrici
tate în clasa a X-a, la „Optică" în. 
clasa a XI-а. S-au organizat mai 
multe lecții de laborator la obiec
tul chimie, ajutîndu-i pe elevi să în
țeleagă mai bine legile mișcării fi
zice și chimice a materiei. Folosirea 
mijloacelor moderne, audio-vizuale 
în predarea geografiei, . științe
lor naturale și a. istoriei i-a 
ajutat pe elevi să înțeleagă mai 
bine fenomenele naturii și ale so
cietății, a ridicat mult caracterul 
educativ^emotiv al lecțiilor.

Datorită faptului că în trimestrul 
I pregătirea elevilor pentru teze a 
fost slabă, în acest trimestru pro
fesorii au acordat mai multă aten
ție pregătirii tezelor, organizînd mai 
multe ore de sistematizare și apro
fundare a cunoștințelor, rezolvînd 
mai multe probleme la matematică, 
fizică și chimie, mai multe exerciții 
de compunere la literatura română 
și de aplicare a regulilor grama
ticale la limbile străine. Datorită 
acestor preocupări notele la teze, 
la multe materii sînt mult mai
bune decît în trimestrul L

(Continuare In pag 2-a)



la g ora de curs înaintea încheierii trimestrului.

Foarte scurt. In comparație 
cu primul, trimestrul al П-lea 
s-a scurs pe nesimțite. Situat 
Ia mijlocul «nulul școlar, el 
poate fl considerat cel mai im
portant, întrueft ajută cadrelor 
didactice și elevilor să-și con
centreze atenția și eforturile 
spre acele probleme care nu 
și-au găsit o rezolvare mulțu
mitoare.

Despre bilanțul acestui tri
mestru, ca și despre perspecti
vele pe care le deschide pen
tru încheierea anului școlar 
am stat de vorbă cu 5 direc
tori de școli.

Redăm fu pagina de față re
latările lor.

PE LINIA
UNOR TRADIȚII

PRELUDIUL TRIMESTRULUI II

(Urmare din pag. l-a)

ОЫеейтѵІ principal х

CONSOLIDAREA
SUCCESELOR

In acest trimestru s-a 
ținut o mai strînsă le
gătură cu părinții elevi
lor. Participarea părinți
lor elevilor cu mai mul
te corigente la plenara 
Comitetului U.T.C. pe 
școală din 27 ianuarie 
1966 a făcut să crească 
mărit simțul de răspun
dere al acestor părinți 
fată de pregătirea și 
comportarea copiilor lor.

Munca instructiv-edu- 
caiivă ar fi fost mult 
mai rodnică dacă orga
nizația U.T.C. ar fi spri
jinit mai mult acțiunile 
întreprinse in vederea 
ridicării nivelului la în- 
vățMură al elevilor.

Nici din partea unor 
părinți nu am primit 
sprijinul necesar. Mani
festarea automul turnir ii 
«nora, tendința altora de 
« lua apărarea copiilor 
lor în cazurile de aba
teri de la disciplină, 

de supraveghere a 
ttoqmhii liber, irosirea 
timpului cu plimbări 
motile, cu vizionări de 
fîfane nerecomandate de 
«coală, pot avea și au 
in multe cazuri urmări 
grave asupra situației la 
învățătură. Mulți elevi 
rămin corigenți din vina 
părinților, care nu-i su
praveghează, nu se in
teresează de rezultatele 
muncii lor, nu țin legă
tură cu diriginții clase
lor.

După ploaie, vreme bună

Bordea Viorica, 
adjunctă a școlii, 
cunoscute cu a- 
cîteva din măsu-

In primul trimestru, Școa
la generală nr. 1 din Petro
șani n-a avut motive să se 
mîndrească cu rezultatele ob
ținute la învățătură, cu atît 
mai mult, cu cît la unele cla
se, jumătate din elevi au ră
mas corigenți.

— Pe trimestrul acesta — 
ne-a declarat tovarășul Dan- 
cu Ioan, directorul școlii — 
voa avea rezultate mai bune 
dectt în cel anterior.

Tovarășa 
directoarea 
ne-a făcut 
cast prilej 
rile mai importante pe care 
conducerea școlii le-a luat 
In vederea îmbunătățirii pro- 
ceeulw instructiv-eduoativ.

In primul rind, a sporit e- 
xigența față de pregătirea 
pentru lecții a fiecărui pro
fesor și învățător, precum și 
preocuparea pentru asigura
rea accesibilității cunoștințe
lor predate. Conducerea șco
lii și-a intensificat munca de 
îndrumare și control și a în
tocmit o evidentă săptămîna- 
1* a notelor slabe pe clase, 
reușind astfel să cunoască 
mai îndeaproape evoluția cla- 
«efor și să ia măsurile co
respunzătoare.

S-a întărit în mod simți
tor legătura școlii cu fami-

Munca elevilor, efor
turile depuse de ei în 
scopul, însușirii temeini
ce a cunoștințelor este 
departe de a fi mulțu
mitoare.

Sînt multi care negli
jează munca școlară, nu 
învață decît în ultimele 
zile ale trimestrului sau 
care, după primirea unei 
note bune, socotesc că 
și dacă primesc două 
note insuficiente o să le 
iasă o medie de trecere. 
Unii consideră că este 
suficient să cunoască 
doar aîteva lecții din 
materia trimestrului, că 
fac destul dacă învață 
o oră pe zi.

Acestora le recoman
dăm să folosească judi
cios timpul liber în sco
pul îmbogățirii cunoștin
țelor lor, să citească 
mult, să-și lărgească o- 
rlzontul cultural".

Rezultate apropiate
De la tovarășul Bende, directorul Școlii generale nr. 2 

Petroșani am primit următorul răspuns:
Făcînd o comparație Intre procentajul de 86 la sută ai 

elevilor promovați pe trimestrul I și cal de pe trimestrul II 
se constată că rezultatele sînt foarte apropiate. Ținînd cont 
,de greutățile tntîmpinate în acest trimestru, considerăm că 
rezultatele sînt mulțumitoare.

O parte din elevii corigenți pe trimestrul I au fost cu
prinși în cadrul semiiuternatului unde, zilnic, sub suprave
gherea cadrelor de serviciu au pregătit lecțiile pentru a 
doua zl.

Pentru îmbunătățirea situației de sfîrșit de an, urmează 
ca în trimestrul III, elevii care au lacune în cunoștințele do- 
bîndite să fie cuprinși în ore speciale de meditație și con
sultație.

e-
șila școală

u-observat 
în sistemul 
ritmicitatea 

această pro-
supusă unei 
într-un con- 
în care s-a 

nOtei ca

lia. In ședințele cu părinții 
s-a Insistat asupra asigurării 
unui regim zilnic de muncă 
în măsură să echilibreze 
forturile elevilor 
acasă.

Pentru că s-au 
nele deficiențe 
de notare și în 
notării elevilor, 
blemă a fost 
dezbateri largi 
siliu pedagogic 
subliniat valoarea 
stimulent, ce unitate de mă
sură a muncii elevului.

Un ajutor prețios a primit 
conducerea școlii din partea 
organizației de partid care a 
analizat într-o adunare gene
rală deschisă activitatea di- 
riginților pentru ridicarea ni
velului Ia învățătură.

Tovarășa Bordea ne-a mai 
relatat că s-au întîmpinat u- 
nele greutăți în 
comodității unor 
re la Jumătatea 
efectuaseră prea 
te la domiciliu și care nu ți
neau legătura cu 
c« predau la clasa 
conduc.

Greutăți se mai 
și din partea unor 
dactice care încă mai consi
deră că activitatea de cu
noaștere a individualității fie-

învingerea 
diriglnți ca- 
trimestrului 
puține vizi-

profesorii 
pe care o

întâmpină 
cadre di-

SI PERSPECTIVELE
APROPIATE

1. Cum apreciațl rezultatele obținute pe 
trimestrul al Il-lea în comparație cu primul ?

2. Ce forme deosebite de activitate 
folosit Tn acest trimestru și care a fost 
ffeiența lor ?

atl
8-

3.
4. 

tima

Ce greutăți ați întîmpinat?
Ce învățăminte se desprind pentru 

etapă a anului școlar ?
ul

5. 
lor ?

Ce părere aveți despre munca elevi 
Este mulțumitoare ?

ГЧ4

un 
die- 
ca- 
ex- 
ast-

cărui elev în parte este 
accesoriu de care se pot 
pensa. Mai sînt diriglnți 
re se mulțumesc să se 
prime despre unii elevi 
fel: „de ce n-or fi învățind, 
nu pricep". Aceasta denotă 
că nu au pătruns încă per
sonalitatea elevului și dacă 
nu știu de ce nu învață, nu 
vor găsi nici calea prin care 
să-i determine să învețe.

Pentru următoarea etapă a 
anului școlar, pentru înche
ierea lui cu succes, colecti
vul didactic își propune in
tensificarea activității de cu
noaștere a individualității e- 
levilor în vederea dezvoltă
rii interesului acestora pen
tru învățătură.

De asemenea, munca în 
salturi, pentru notă, lipsa stu
diului individual și superfi
cialitatea care au încă rădă
cini adinei vor reține și pe 
mai departe atenția conduce
rii școlii. Pentru înlăturarea 
lor este nevoie de muncă, 
perseverență și optimism. Gă 
aceste atribute există la școa
la nr. 1, o confirmă și rezul
tatele trimestrului al Il-lea.

Pagină realizată 
de N. Cherciu

Bine într-o parte și rău într-atta
a- 

Li
din 
re-

Ultima convorbire am 
vut-o cu tovarășul Groza 
viu, directorul Liceului 
Petrila. Referindu-se fa 
zultatele obținute pe acest 
trimestru, dinsul a mențio
nat că la clasele V—Vf/I, 
munca a dat mai multe roa
de, deoarece și eforturile co
lectivului didactic au fost 
îndreptate cu precădere spre 
aceste clase. Orientarea n-a 
fost intimplătoare, ci 
in vedere taptul că 
mul trimestru elevii 
clase n-au desfășurat 
vitale satisfăcătoare, 
există mulțumirea că 
nia n-a fost zadarnică.

Nu același lucru se poate 
spune, in schimb, despre u- 
rte/e clase de la mediu care 
continuă să se mențină la un 
nivel scăzut, prezenlind o si
tuație îngrijorătoare. Este 
vorba de clasele 
nă și a XI-а A. 
tovarășul Groza 
următoarele :

„Aceste clase sînt conside
rate cele mai slabe din școa
lă, deoarece 
cadența nici 
tru.

Slabe s-au 
cepul și slabe au rămas și 
acum. Urmărindu-le mai în
deaproape. am ajuns la con
cluzia că vina principală o

a avut 
in pri- 
acestor 
o acti-
Acum 

străda-

a X-a uma- 
despre care 
ne-a spus

nu și-au găsit 
în acest trimes-

arătat de la în-

a avut loc cu clteva zile în
Ci s-a

Deoarece convorbirea noastră cu cal cinci directori 
urmă, ea n-a urmărit să stabilească procentual situația ia învățătură a elevilor, 
sprijinit pe unele aprecieri cu caracter general, care încearcă să definească activitatea 
didactică în ansamblu și să prefigureze de pe acum perspectivele încheierii In bune con- 
dițiuni a anului școlar.

Cursurile celui de-al doilea trimestru se tncheie abia mîine. După ce tn sălile de 
cursuri, în laboratoare pi pe coridoare se v« așterne iarăși liniștea, profesorii șl învăță
torii se vor aduna în consilii pedagogice pentru a face bilanțul muncii depuse în 
această penultimă etapă a anului școlar șl pentru a stabili direcțiile șt coațimtul 

z activității viitoare.
Roadele, după cum ne-au încredințat interlocutorii noștri, slnt mai bane dectt in 

primul trimestru.
Aceasta nu înseamnă însă că ultimul trimestru va fi mai ușor. Dimpotrivă. efor

turile trebuie să fie amplificate și mai mult pentru ca sftrșitul anului școlar să se 
transforme Intr-o adevărată sărbătoare a recolte Ier bogate.

— La Școala generală 
nr. 1 din Petrila — a 
spus tovarășa directoare 
Daniel Lucia — bilanțul 
primului trimestru a fost 
următorul: 90 lâ sută 
promovați pe «coală.

— Rezu/fate bune, am 
remarcat.

—- De, dar nu ne-au 
putut mulțumi pe deplin 
și de aceea ne-am pro
pus ca în trimestrul a- 
cesta să consolidăm suc
cesele obținute și eă le 
îmbogățim ou altele noi. 
Ajunși le 
etape de 
dată pot 
ceea ce 
am și realizat: situația 
la învățătură este mai 
bună.

In aceet trimestru s-a 
pus un accent deosebit 
pe completarea goluri
lor din cunoștințele ele
vilor. Pentru aceasta s-au 
organizat are de medi
tații, îndeosebi, la limba 
română și matematică 
—- discipline pretențioa
se, unde elevii 
nă mai multe 
Pentru elevii 
s-au organizat 
consultații, dar 
anumite perioade,

o
constatate

capătul unei 
muncă încor- 

să afirm că 
om prevăzut

întjmpi- 
greutăți, 
mediocri 
ore de 

numai tn 
așa 

după cum o reclamau 
lacunele constatate în 
cunoștințele lor. In sco
pul eficacității acestui 
sistam, conducerea școlii 
a trasat dirigintilor sar
cina de a intensifice le
gătura cu familiWe elevi
lor în cauză.

Intre greutățile întîm- 
pinate în trimestrul al 
Il-lea se poate scoate în 
evidență frecventa slabă

poartă elevii fiindcă nu a- 
cordă atenția cuvenită stu
diului individual, dar o ma
re parte din vină revine și 
dirigintilor.

Să luăm, de pildă, clasa a 
X-a umană, la care este di
riginte tovarășul Bardan Mi
hai. Deși i-am recomandat să 
organizeze plenare comune 
cu părinții, elevii și profeso
rii clasei, nu a realizat nici- 
una. In plus, n-a urmărit e- 
voluția clasei, preocupările și 
necazurile elevilor, n-a ini
țiat nici o consfătuire cu pro
fesorii care predau la această 
clasă și a întreținut o slabă 
legătură cu familia. Cum să 
obții rezultate dacă nu te 
sprijini pe ajutorul părinților, 
dacă nu cunoști 
ți s-au încredințat 
propii de el ?

Iată unde cred 
află cauza insucceselor aces
tei clase,

Intr-o situație similară se 
află și clasa a XI-а A. 
este dirigintă tovarășa 
coveanu Marla, Dfnsa 
face altceva decît să se 
gă că elevii nu învață. Dar 
s-a întrebat vreodată de ce 
nu învață î Nici nu-i va fi 
ușor să descopere cauzele, 
deoarece este distantă fată 
de elevi, nu se apropie de 
ei și nid de părinți. Cu mai 

elevil care 
*1 nu te a-

eu c6 se

unde 
Cor 

nu 
pim-

de . cînd 
elevului — care

a unor elevi care pro
vin din familii dezorga
nizate. De pildă, Stancu 
Minei din clasa a Vil-a 
este elev al școdii noas
tre de abia din trimes
trul al Il-lea, 
mama
este In divorț — a pă
răsit domiciliul conjugal 
din localitatea Subcetate 
și s-a stabilit in orașul 
Petrila. Tovarășa Stancu 
este muncitoare la sera 
din Subcetate și fece 
zilnic naveta cu trenul, 
lipsind de acasă toată 
ziua. Elevul este lipsit 
de controlul părintesc, 
vagabondează, Cu toete 
măsurile luate frecvența 
elevului la cursuri a ră
mas aceeași, iar situația 
la învățătură n-a suferit 
transformări. Acesta este 
doar unul din cazurile 
care Ilustrează destul de 
elocvent rolul pe care-1 
are familia în formarea 
unui tînăr și aportul pe 
care îl aduce la spriji
nirea procesului instruc- 
Ыѵ-eduoativ desfășurat 
de către cadrele didac
tice. Vom continua cu 
mai multă perseverentă, 
cu mai mult simț de răs
pundere orele âe medi
tații, de consultații, dind 
importantă deosebită pre
gătirii elevilor de clasa 
а ѴШ-a, în al căror pro
gram de meditații se vor 
mai adăuga două disci
pline : istoria și geogra
fia. Cit privește munca 
elevilor, aceasta nu va 
fi mulțumitoare dacă nu 
va avea la bază stadiul 
individual.

mult tact pedagogic; ar în
lătura multe din necazurile 
pe care i le pricinuiește a- 
ceastă clasă și ar avea mai 
multe satisfacții.

Aș vrea in încheiere să 
vorbesc despre un aspect ca
re mi se pare cel puțin ciu
dat, dacă nu lipsit de o 
reală. Mă refer la prof 
care trăiesc cu convingerea 
că obiectul lor este cel mai 
important dintre toate. Așa 
este cazul cu chimia. Depar
te de mine gîndul de a mi
nimaliza importanța ei. dar 
nu mi se pare de loc potrivit 
cum procedează tovarășul 
profesor Bara Arpad. Dinsul 
predă două ore, iar in a treia 
ascultă, producînd supraîn
cărcarea elevilor. Apoi deși 
în manual există 14 formute 
chimice, pretinde elevilor 29. 
Si Inci un aspect Asisttnd 
la discutarea lucrărilor scrise 
la clasa a IX-a B, printre 
cauzele cere au 
13 gote de 3 și 
vq Mă si aceea 
cu isc materia 
tr„>strul L

Cu alte cuvinte, ei i-a pro
movat și tot el Ii acuză acum 
că nu cunosc materia.

In trimestrul următor, efor
turile noastre trebuie 
îndreptate în direcția 
rării acestor carențe".

generat cele 
4 a fost in
el elevii nu 
parcursă in

să fie 
înlătu-
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SPORT•SPORT
b preajma meciului de fotbal 
dbbv Jiul Petrila și Rapid București

După o suită de me
ciuri de verificare, e- 
chipa Jiul Petrila va 
avea duminică prima 
confruntare oficială din 
noul sezon fotbalistic, 
întilniod, intr-un meci 
din cadrul „Cupei Ro
mâniei", redutabila for
mație Rapid București 
Cartea de vizită a par
tenerilor de joc nu mai 
necesită o prezentare 
amănunțită. Totuși tre
buie să amintim că e- 
chipa feroviară este 
cotată la ora actuală 
printre cele mai bune 
formații de fotbal din 
tara noastră. Din rin- 
durile acestei echipe 
fac parte numeroși ju
cători cu experiență 
în jocurile internațio
nale, component! ai lo
turilor reprezentative.

După recentul turneu 
întreprins în Iran, un
de n-au cunoscut în- 
frîngerea, rapidiștii de
plasează la Petroșani 
cea mai bună garnitu

ră a lor, din care nu 
vor lipsi C. Dan, Mo- 
troc, Greavu, Ionescu, 
Dumitrlu, Codreanu și 
alții. Ei sînt hotărîți să 
nu-și precupețească e- 
forturile în vederea cu
ceririi mult invidiatului 
trofeu : „Cupa Româ
niei".

In vederea acestei 
confruntări, Jiul Petri
la s-a pregătit cu mul
tă atenție. Cunosrfnd 
valoarea adversarului, 
fotbaliștii de la Jiul vor 
lupta cu ardoare pen
tru obținerea unui re
zultat cit mai bun ca
re să confirme locul I 
ocupat de echipă la 
sfîrșitul turului cam
pionatului. Meciul cu 
Rapid București consti
tuie și un prilej de ve
rificare a potențialului 
echipei sub toate as
pectele în preajma re
luării campionatului.

Avem certitudinea că 
duminică stadionul Jiul 
va cunoaște un ade

Joc de verificare la Vulcan
Ziua cînd se va de semnalul în

ceperii returului campionatului re
gional de fotbal se apropie. Echi
pele din Valea Jiului, participante 
la campionat, fac pregătiri intense, 
susțin meciuri amicale, iar antreno
rii fac ultimele retușuri în vede
rea remedierii deficientelor. Minerul 
Vulcan a susținut cel mai recent 
meci de verificare avînd ea parte
ner de joc pe Știința Petroșani. In 
dorința de a verifica întregul lot, 
antrenorul Științei a folosit în pri 
ma repriză formația de bază, iar 
în cea de a doua, garnitura se
cundă.

Avînd avantajul terenului și al 
suporterilor. Minerul Vulcan a în
ceput partida cu mult aplomb. 
Avînd în jucătorul Unguroiu, nou 

TRUSTUL MINIER „OLTENIA" - 
CRAIOVA

Angajează de urgentă
penfru Exploatarea minieră Horă ști și Exploata» 
rea minieră Leorda, din bazinul minier Valea 

Metrului muncitori calificafi în meseriile de : 

miner 
ajutori mineri 
electricieni de mină 
lăcătuși de mină

Se asigură imediat locuință cores* 
punzătoare în blocurile exploatărilor, 
în funcție de numărul membrilor fa* 
miliei.

Doritorii se pot adresa direct Exploatării miniere Horățtl 
cu sediul in Horăști, raionul Ștrehaia, regiunea Oltenia și 
Exploatării miniere -Leorda cu sediul în comuna Ploștina, 
raionul Ștrehaia. regiunea Oltenia,

A N U Ж Ț
0. L I. PRODUSE iUDUSTRIALE PETROSAUl

Angajează șefi de magazine 
pentru magazinele din Petroșani și Vulcan

Informații mai amănunțite se pot lua de la ser
viciul personal al O.C.L.-ului, str. Republicii nr. 102, 
etaj II, camera 27.

vărat record de spec
tatori' veniți din toată 
Valea Jiului și care 
vor ști să-și susțină cu 
ardoare echipa, să a- 
plaude fazele frumoase 
create de ambele for
mații. In același timp 
sîntem convinși că toți 
componenții echipei 
Jiul nu-și vor precu
peți eforturile pentru a 
sb ridica la nivelul va
loroșilor lor adversari, 
spre a mulțumi prin jo- 
cud practicat pe miile 
de suporteri.

Cei ce vor fi pre- 
zenji pe stadion dumi
nică doresc să vadă un 
frumos spectacol fot
balistic, o întrecere, 
desfășurată in limitele 
unei depline sportivi
tăți.

Le dorim fotbaliștilor 
de la Jiul succes în a- 
cest dificil examen.

C. MATEBSCU 
0. CRIȘAN

component al lotului, un bun coor
donator, vulcăinenii au evoluat bi
ne, au tras mult și bine la poartă. 
In minutul 13, Unguroiu pătrunde 
în careul de 16 metri și înscrie 
printr-un șut puternic la firul ierbii. 
Studenții ripostează prompt și în 
minutul 30 obțin egalarea printr-un 
gol spectaculos înscris de Muntea- 
nu. Șapte minute mai tîrziu, stu
denții urcă scorul la 2-1 prin Pa
pură, scor cu care se încheie prima 
repriză.

La reluare, studenții joacă cu a 
doua garnitură dînd posibilitate gaz
delor să egaleze prin Vlad. Demnă 
de remarcat este deplina sportivitate 
în care s-a desfășurat întîlnirea.

T. MOCUTĂ 
corespondent

Cercul de croi
torie al clubului 
muncitoresc din 
Uricani, condus 
de priceputa mal- 
storiță Patalita 
Maria, este frec
ventat de nu
meroase tinere 
dornice de a pă
trunde în tainele 
confecționării ro
chiilor, lenjeriilor 
dt și a costu
melor pentru co
pii.

TREZEȘTE-TE, RĂDULESCULE I
(Urmare din pag. l-a)

Olaru Gheorghe, directorul Uzinei 
de reparat utilaj minier Petroșani. 
Acest om ne-a dat mult de furcă. 
Penfru absentele nemotivate repe
tate eram pe cale să-l" desfacem 
contractul de muncă. Aveam de 
fapt tot dreptul. AnaMzî-nd însă si
tuația familiei lui, ne-am mulțu
mit doar cu aplicarea unor sanc
țiuni disciplinare. Am hiat și o 
altă măsură : Ca fantilia lui să poa
tă profita de salariu i-atn pus în 
vedere ca în fiecare zi de plată să 
se prezinte împreună cu soția la 
urină. Ne-a ascultat. Astfel, timp de 
un an de zile salariul lui l-a ri
dicat soția. Aceasta a fost o 
perioadă de acalmie. N-am auzit 
în acest timp nimic rău despre 
T. Rădulescu. Din contră a ajuns 
chiar să fie evidențiat în muncă. 
Ne-am bucurat și ca urmare am 
luat hotărîrea să ridicăm „restric
ția". Atît a așteptat. A doua ®i du
pă salariu a fost „lipsă la apel". 
Este lesne de înțeles de ce a lip
sit de la serviciu. . .

Sîrbu Sofronie, secretarul comi
tetului de partid: Atitudinea îna
poiată a lui T. Rădulescu fată de 
familie, a pus organizația de partid 
din care face parte în situația să 
acționeze, T. Rădulescu trebuia 
readus pe c^lea cea bună. Comu
niștii au făcut tot ce le-a stat în 
putință. L-au sfătuit, l-au criticat 
și în ultima instanță, cînd au vă
zut că tot nu se îndreaptă, l-au 
sancționat cu vot de. blam cu a- 
verlisment. Acest ajutor ni s-a pă
rut că a avut efect, că l-a trezit 
la realitate. Un timp și-a văzut de

PROGRAM DE RADIO
12 martie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii populare: 
5,40 Polci șl mazurdl interpretate 
de fanfară; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,10 Două melodii interpre
tate de Bobby Lind; 6,22 Jocuri 
populare; 6,30 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier,- 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Bună 
dimineața, cîntec I; 7,45 In undă... 
melodii distractive; 8,00 SUMARUL 
PRESEI,- 8,08 Muzică populară; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9,30 Sfatul medicului; 9,35 Inter
pret! români de operă; 1£>,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Uverturi și 
fantezii — muzică de estradă; 10,30 
Roza vînturilor; 11,00 Simfoniettă 
de Ion Dumitrescu; 11,30 Cîntă Vlad 
Dionisie și Florea Cioacă; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Cu microfo
nul prin sălile de concert ale Ca
pitalei; 12,45 REVISTA REVISTELOR 
ECONOMICE; 13,00 Arii din opere 
și operete; 13,15 „Pe ogoarele-nfră- 
tita" — program de cîntece, 13,30 
Sultă de șlagăre; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,08 Răspunsuri mu
zicale iubitorilor de folclor; 14,50 
Piesa „Rondena" de Albehiz; 15,00 
Muzică de estradă; 15,20 Soliști de 
muzică populară din diferite regiuni 
ale tării; 15,40 Cîntă corul Ansam
blului folcloric al Sfatului popular 
al Capitalei, 18,00 RADIOJURNAL; 
16,20 Arii din operete; 18,30 Emi
siune muzicală de Ia Moscova; 17,00

treabă. De îndată însă ce am slă
bit controlul și atenția, ne-a scăpat 
iarăși din mină. Consecințele Ie 
cunoaștem cu toții. Totuși T. Ră
dulescu nu este un om pierdut. 
Salvarea acestui tovarăș trebuie să 
fie o cauză a întregii organizații 
de paTtid de Ia U.R.U.M.P., a tu
turor saLariațikxr.

Pe Scurt acestea sîint faptele și 
isprăvile tale. Acestea sîht păre
rile familiei și ale tovarășilor tăi 
de muncă. Fapte și păreri care te 
acuză fără cruțare. De aceea te 
întrebăm : CE AI DE GlND SĂ 
FACI ? Pină cînd vrei să diuci a- 
ceastă viată l Organizația de bază, 
comuniștii au încercat să te ajute.

Modernizarea și reutilarea 
rețelei sanitare
Ministerul Sănătății și Prevederi

lor Sociale continuă modernizarea 
și reutilarea rețelei . medico-sani- 
tsre, prin dotări cu aparatură și 
produse tehnico-medicale perfecțio
nate. Această importantă acțiune 
este înlesnită și de faptul că in
dustria noastră a realizat în de
cursul șesehalului 205 produse de 
specialitate — 114 aparate medicale 
și 91 instrumente și diverse alte 
utilaje.

Laboratoarele vor primi în cursul 
anului aproape 1 000 etuve termo- 
reglabile, microscoape de cercetare, 
centrifuge unghiulare, termostate 
hidraulice, precum și 60 autostații

Melodii populare; 17,15 RADIO- 
SIMPOZION; 17,35 Muzică ușoa- 
ră cu Ilinca Cwbacev șl Nico- 
iae Nițescu; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 ÎN JURUL GLOBU
LUI; 18,13 Cîntec, joc și vo
ie bună; 18,30 ȘTIINȚA, TEHNICĂ, 
FANTEZIE; 19,00 Moment dansant;
19.30 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Melodii lirice; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Program de romanțe; 21,15 Invi
tație ța dans; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport,- 22,20 Suită de rit
muri; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 Piese instru
mentale; 8,00 Coruri din opere; 
8,18 Muzică ușoară; 8,30 Călătorie 
muzicală prin regiunile patriei; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 9,30 
Strauss și Waldteufel,- 10,00 Cînte
ce pentru cei micii 10,30 Din cele 
mai cunoscute melodii populare; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,07 
Muzică din opereta „Farmecul unui 
vals" de Oscar Strauss; 11,30 Pie
se instrumentale de George Enes- 
cu; 11,45 Arii din opere; 12,00 
„Pastel sonor" — muzică ușoară;
12.30 Cîntă orchestra de muzică 
populără „Doina Argeșului" din Pi
tești; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Caleidoscop muzical; 14,00 
Pagini din opera „Werther" de 
Massenet; 14,30 Melodii ascultate 

Dar tu, în loc să-ți vezi de fami
lie și muncă, ai preferat să te a- 
funzi mai adînc în mocirla decă
derii. știai că soția ta e în spital 
și că suferă, iar tu în loc s-o îm
bărbătezi te-ai dedat la chefuri. 
Zilnic îți vezi copiii vagabondînd 
pe străzi în loc să meargă la școa
lă, iar tie nu-ți pasă de nimic. Este 
timpul să reflectezi asupra situa
ției deplorabile în care ai ajuns. 
Ești la marginea prăpastiei, iar fa
milia ta se află în pragul destră
mării. Încă nu e tîrziu. Trezește-te 
la realitate! Reflectă asupra atitu
dinii tale și opreșle-te înainte de 
a fi prea tîrziu I E în interesul 
tău, al familiei, ai societății.

pentru recoltare de sînge. Unitățile 
stomatologice vor fi dotate cu 350 
instalații dentare, 100 aparate 
roentgen și alte numeroase utilaje 
de specialitate.

Pentru acordarea asistenței antitu- 
berculoase vor fi trimise regiunilor 
50 aparate și 22 caravane necesare 
controalelor mieroradiofotograflce. 
Sute de electrocardiografe, o mie 
de tensiometre cu mercur vor fi 
repartizate pentru explorări func
ționale, iar unităților de specialitate 
— instalații pentru asistentă chi
rurgicală, fizioterapică etc.

(Agerpreș)

mereu cu plăcere; 15,00 RADIOJUR
NAL.. Sport; 15,10 Concertul în 
Re major pentru corn și orches
tră de loșeph Haydn; 15,30 De la o 
melodie la alta; 15,45 CARNET 
PLASTIC; 16,00 Poeme simfonice 
de compozitori români; 16,30 DE 
CE? DE UNDE? DE CÎND?; 17,00 
RADIOJURNAL. Sport; 17,20 Dan
suri din operete; 17,30 Capodopere 
ale literaturii; 18,00 Avancronica 
muzicii la radio; 18,20 Din începu
turile discului; 18,30 Anunțuri, re
clame și muzică; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 19,03 Scurt concert de 
muzică populară; 19,30 Ediție ra
diofonică — Mihail Sadoveanu; 
19,50 Muzică de dans; 20,45 Scri
itori la microfon: ADRIAN MA- 
NIU; 21,00 RADIOJURNAL,. Sport; 
21,20 Muzică de dans; 21,45 Mic 
dicționar de muzică ușoară; 22,45 
Dansează acest ritm cu Chubbv 
Checker,- 23,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,07 Din creația mozartia- 
nă; 23,50 De la tango la shake,- 
0.52 BULETIJM DE ȘTIRI; 0,55 Con
tinuăm dansul; 1,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
12 martie

/

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Procesul de la NQrnberg; LONEA ■ 
Cartierul veseliei; LIVEZENT: Geu- 
deamus igitur; ISCRONI: Samba; 
CRIVIDLA: La patru pagi da iu- 
firat.
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PREZENTE ROMANEȘTI
НИ6*Ь!Кі io (Agerpres). — 

La 7 nartie a. c. Televiziunea 
finlandeză a transmis piesa 
.Com; Leonida fată cu reac- 
îssunea" de Ion Luca Caragia- 
ie, pusă în scenă de regizorul 
Kaark> Hiltunen.

☆
BRUXELLES 10 (Agerpres). 

!■ cadrul unor manifestări

[eremonia luni targoiiloi „Sinaia" 
un u (onsliBieslt aenlru România

LONDRA 10. Corespondentul A- 
gexpres. Liviu Rodescu, transmite : 
La șantierele navale „Sir James 
Laing and Sons Ltd" din Sunder
land a fost lansat cargoul „Si
naia", care se construiește pentru 
România. La ceremonia lansării au 
participat: Alexandru Lăzăirescu,
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Marea Britanie, Con
stantin Rădulescu, șeful Agenției 
economice române la Londra, mem
bri ai ambasadei, precum și Allan 
J. Marr, președinte și director ge-

Complot secesionist 
descoperit

SANAA 10 (Agerpres). — In- 
tr-un mesaj difuzat de postul de 
radio Sanaa, Hassan Al-Amri, pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Yemen, a anunțat că în țară a fost 
descoperit un complot secesionist 
prin care se urmărea separarea 
părții de nord și de sud a Yeme
nului. Premierul yemenit a afirmat 
că autorii complotului sînt puși „în

Franța

„Săptămîna 
gîndirii marxiste"

PARIS 10. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
In sala Mutualite din Paris s-a 
deschis la 9 martie „Săptămîna gîn
dirii marxiste", organizată de Cen
trul de studii și cercetări marxiste, 
condus de prof. Roger Garaudy, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Francez. Este, pen
tru a cincea oară (din 1962) cînd 
în Franța au loc astfel de cicluri 
de conferințe-dezbateri.

Anul acesta în cadrul Săptămînii 
gîndirii marxiste vor fi discutate 
diferite aspecte ale temei generale 
— demografia.

Printre personalitățile care par
ticipă la această manifestare se 
mimară : Waldeck Rochet, secreta
rul general al P.C. Francez, Fran
cois Mitterrand, președintele Fede
rației stîngii democrate și socia
liste și alții. ai Partidului național unionist.

Actualizări politice braziliene
BRASILIA 10 (Agerpres). — Pro

cedura legală pentru alegerile ce 
urmează să se desfășoare în Bra
zilia în septembrie și octombrie 
1966, pentru desemnarea, prin vot 
indirect, a unui număr de 11 gu
vernatori de state și a președinte
lui țării, a fost deschisă miercuri. 
Cu acest prilej partidul „Mișcarea 
democratică braziliană" (M.D.B.), 
reprezentând opoziția, a depus sta
tutul său la Tribunalul electoral 
suprem. Cel de-al doilea partid „A- 
lianța națională pentru reconstruc
ție" (AR.E.NA.) care reprezintă 
majoritatea favorabilă actualului 
regim, își va prezenta, la rîndul 
sin, statutul pînă la data de 15 
martie. Aceste partide, singurele 

consacrate poeziei, organizate 
de Ministerul Educației Națio
nale și al Culturii din Belgia, 
poetul Radu Boureanu a ținut 
recent în sala Residence din 
Bruxelles, în fața unui nume
ros public, o conferință despre 
poezia românească.

neral al șantierelor, alți reprezen
tanți ai conducerii, muncitori, teh
nicieni și ingineri, care au lucrat 
la construirea navei, precum și un 
numeros public.

Cargoul „Sinaia", care are o ca
pacitate de circa 14 800 tone-regis- 
tru, urmează să fie livrat în vara 
aceasta. Pe același șantier, pe cala 
alăturată, a intrat în construcție și 
cel de-al doilea cargou contractat 
pentru țara noastră „Predeal", ca
re urmează să fie livrat în toamna 
acestui an.

în Yemen
serviciul imperialismului și elemen
telor reacționare".

★
O delegație oficială yemenită, 

condusă de Hassan AI-Amri a ple
cat joi la Cairo, unde va avea în
trevederi cu autoritățile din R.A.U. 
privind reluarea lucrărilor confe
rinței de la Harad pentru regle
mentarea situației din Yemen. Ab
dul Rahman Iriani, conducătorul 
delegației republicane la această 
conferință, a declarat că delegații 
republicani doresc să reia dialo
gul de la Harad pentru a asigura 
stabilitatea în Yemen și că ei sînt 
hotărîți să apere regimul republi
can.

Di-n localitatea saudită Jeddah se 
anunță că R.A.U. și Arabia Saudită 
încearcă să scoată din impas lucră
rile conferinței de la Harad în
cheiate fără rezultat la sfîrșitul a- 
nului trecut datorită poziției ob
strucționiste pe care s-au situat de
legații regaliști. In acest scop, cele 
două țări mențin un contact per
manent cu părțile interesate, iar 
rezultatele consultărilor urmează 
să fie anunțate intr-un viitor a- 
propiat.

Demisia ministrului
afacerilor externe

KHARTUM 10 (Agerpres). — A- 
genția Reuter anunță că Mohamed 
Ibrahim Khalil, mi-nistrul afaceri
lor externe și justiției al Sudanu
lui și-a prezentat miercuri seara 
demisia din „motive personale". 
Observatorii politici din Sudan con
sideră că demisia ar putea provo- 

recunoscute în mod legal, își vor 
împărți de acum înainte în exclusi
vitate rolurile în viața politică bra
ziliană.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, „Alianța națională 
pentru reconstrucție" contează pe 
o puternică majoritate în rîndul 
celor 573 de membri ai Congre
sului federal. Aceasta face ca, du
pă cum apreciază agenția, alegerea 
ca președinte al adusului minis
tru al apărării, generalul Arthuro 
da Costa e Silva, să fie asigurată 
în mod practic. Cit privește parti
dul de opoziție, care contează în 
special pe foștii membri ai parti
dului muncii, condus de Joao Gou- 
lart, France- Presse consideră că

INTENȚIILE FRANȚEI FATA DE
...Reacjia cercurilor 
oficiale americane

WASHINGTON 10 (Agerpres). - 
Precizările făcute miercuri de se
cretarul de stat francez pentru in
formații, Yvon Bourges, privind in
tențiile Franței față de N.A.T.O. au 

it o vie reacție în cercurile 
ef Riale americane.

Agenția France Presse relevă că 
oficialitățile americane depun o in
tensă activitate diplomatică pe lin
gă aliații lor în legătură cu acțiu
nile pe care ar urma să le între
prindă aceștia în cazul cînd Fran
ța ar adopta măsuri menite să a- 
fecteze stabilitatea N.A.T.O. Se 

precizează că președintele 
Johnson a trimis cancelarului 
Erhard și primului ministru 
Wilson mesaje al căror conți
nut însă nu a fost dezvăluit.

...Nici refuz, nici
PARIS 10 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Paris ședința Con
siliului Permanent al N.A.T.O. Cu 
acest prilej, reprezentantul S.U.A. 
la N.A.T.O., Harland Cleveland, a 
arătat că mesajele schimbate între 
generalul de Gaulle și președinte
le Johnson, al căror conținut nu 
l-a dezvăluit, prezintă din punctul 
de vedere al guvernului american 
un interes. multilateral. Cleveland 
a subliniat, totodată, că mesajul 
președintelui de Gaulle constituie 
mai de grabă o declarație în le-

Cazul Alberto Lovera
CARACAS 10 (Agerpres). — In 

urma protestelor opiniei publice si 
ale organizațiilor progresiste din 
Venezuela, Camera Deputațllor 
Congresului național a aprobat 
crearea unei comisii speciale de
semnate Să efectueze o anchetă a- 
supra împrejurărilor asasinării lui 
Alberto Lovera, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Venezuela. Agenția Prensa 
Latina anunță că toate partidele de 
opoziție din țară au aderat la o 
declarație comună în care acuză 
guvernul venezuelean condus de 
președintele Rau-1 Leoni de a fi 
„direct responsabil" de asasinarea 
acestui fruntaș al vieții publice 
venezuelene. In declarație se ara
tă că urmele găsite pe corpul lui 
Lovera atestă torturile la care a 
fost supus înainte de a fi asasinat.

al Sudanului
ca demisia întregului cabinet. A- 
ceeași agenție subliniază că în e- 
ventua-Iitatea formării unui nou 
guvern premierul Mohamed Ahmed 
Mahgoub ar putea include în vi
itorul cabinet mai multi membri 

importanța și rolul acestuia sînt 
considerabil reduse în actualul sis
tem politic dih Brazilia.

Un fapt nou în viața politică bra
ziliană a apărut miercuri în urma 
unui interviu acordat săptămînalu- 
lui „Visâo" de guvernatorul sta
tului Sao Paulo, Adhemar de Bar
ros, unul din liderii mișcării care 
l-a răsturnat de la putere pe fostul 
președinte Gdulart. El a declarat 
că președintele țării, Castelo Bran
co, „nu și-a respectat angajamen
tele de menținere a votului uni
versal, de a restabili viața demo
cratică și de a respecta ordinea 
constituțională" și din această cau
ză a hotărît să rupă toate legătu
rile cu actualul regim.

Paralel cu aceasta, ambasado
rul american la Ankara a avut 
o întrevedere de peste două 
ore cu ministrul de externe 
turc referitor la noua atitudi
ne franceză față de N.A.T.O, 
Majoritatea comentatorilor a- 
mericani consideră că poziția 
franceză creează o situație 
„dramatică" în sinul alianței, 
agravînd tensiunea disimulată 
vreme îndelungată în N.A.T.O. 

Luînd cuvîntal în fața Senatului, 
Jacob Javits, . senator republican 
din partea statului New York, a 
ținut să prevină guvernul francez 
că „dacă Franța se va retrage din 
N.A.T.O., Statele Unite vor conti
nua sarcinile alianței împreună cu 
celelalte 13 membre".

acceptare
qătură cu intențiile politice ale 
Franței, decît un program de vii
tor. El a menționat, de asemenea, că 

răspunsul provizoriu al pre
ședintelui Johnson nu ar con
stitui un refuz, dar nici o ac
ceptare de a proceda la nego
cieri.

Agenția Associated Press, citând 
surse autorizate, afirmă că în cer
curile N.A.T.O. domnește o atmo
sferă de iritare în legătură cu ho- 
tărîrile guvernului francez.

CEYLON ■. Complot 
antiguvernamental

COLOMBO 10 (Agerpres). — Mi
nistrul de stat și șeful guvernului 
ad-interim din Ceylon, J. R. Jaye- 
wardene a declarat în Camera Re
prezentanților că a fost descoperit 
un complot antiguvernamental în 
care erau implicate elemente din 
armată. Autorii lui intenționau 
să-și pună planul în aplicare în 
perioada 17—22 februarie. Ei ur
mau să asasineze o serie de mi
niștri, înalți funcționari și coman
danți militari.

VIETNAMUL DE SUD

Tabăra americano-saigoneză de la 
Ashau ocupată de

SAIGON 10 (Agerpres). — După 
lupte grele, care au durat peste 24 
de ore, tabăra forțelor speciale a- 
mericane și sud-vietnameze de la 
Ashau, situată în provincia Thua 
Tien, la aproximativ 100 km vest 
de Da Nang, a fost ocupată de for
țele patriotice în primele ore ale 
dimineții de joi — relatează a-’ 
gențiile de presă. Ultimul mesaj 
transmis de radiofonistul taberei la 
ora 4,25 (ora locală) anunța: „Zi
durile taberei sînt distruse. Forțele 
Vietcong . (patrioții) au pătruns în 
incinta taberei din mai multe părți".

Forțele armate din tabără, infor
mează agenția United Press Inter
national, au suferit pierderi grele. 
Forțele patriotice au organizat mai 
multe atacuri asupra taberei, folo
sind un puternic foc de mortiere. 
arme automate și artilerie antiae
riană.

Agenția France Presse adaugă 
că tabăra a cerut zadarnic în tot 
cursul zilei întări-ri în oameni și 
materiale, deoarece artileria anti
aeriană a patrioților, precum și 
timpul nefavorabil nu au permis 
apropierea avioanelor. La scurt timp 
după miezul nopții, după ce lup
tele încetaseră pentru un timp și 
totul părea a fi calm, la ora 1301 
radio-emițătorul taberei a anunțat 
din non că patrioții se apropie de

N.A.T.O. ȘL.
...Comentariile 
presei occidentale

PARIS 10 (Agerpres). — Mesa
jele adresate de președintele de 
Gaulle conducătorilor țărilor mem
bre ale N.A.T.O., precum și hdtă- 
rîrile Consiliului de Miniștri pri
vind poziția Franței față de N.A.T.O. 
continuă să fie larg comentate în 
presa Europei occidentale. Ziarul 
francez „La Nation" arată că

„anumite acorduri încheiate 
sub presiunea evenimentelor 
au devenit caduce, incompati
bile cu independența naționa
lă, nu numai pentru o mare 
putere ci și pentru oricare altă 
țară". Ziarul justifică poziția 
guvernului francez prin aceea 
că el nu dorește să fie atras 
într-un război de dragul „inte
grării", război in care nu ar 
avea motive suficiente de a 
participa.

Ziarul britanic „Financial Times'" 
analizînd efectele poziției franceze 

față de N.A.T.O. scrie că „dacă 
Franța va persista în atitudi
nea sa cu privire la N.A.T.O, 
ideea integrării politice euro
pene va primi o lovitură seri
oasă". Presa vest-germană a 

reacționat în mod diferit la pozi
ția Franței față de NAT.O. Ziartil 
„Koelnische Rundschau" apreciază 
că inițiativele franceze privind o 
reformă a NAT.O. creează o si
tuație dramatică în sinul alianței". 
Fără să-și ascundă îngrijorarea, se- 
mioficiosul „Frankfurter Algemeine 
Zeitung" adoptă o atitudine mai 
prudentă. „Declamațiile nu folosesc 
la nimic. In mod practic, situația 
este următoarea: noi avem baze 
de aprovizionare în Franța și fran
cezii au divizii în Germania (occi
dentală). Vreun ca situația să se 
mențină așa cum este. Dacă de 
Gaulle dorește să înlocuiască ba
za atlantică prin tratate bilaterale 
va trebui să discutăm cu el. Am 
putea numi aceste convorbiri a- 
tlantice, dar în realitate vor fi în
tâlniri franco-vest-germane. Diplo
mația franceză orchestrează poli
tica sa cu măiestrie"

forțele patriotice
perimetrul taberei, aflîndu-se la 
numai 100 metri și distrugînd re
țeaua de sîrmă ghimpată. Mesajele 
ulterioare menționau un puternic 
tir de mortiere urmat de serioase 
lupte corp la corp în interiorul ta
berei.

DEMITEREA 
GENERALULUI THI

SAIGON 10 (Agerpres). — Po
trivit știrilor transmise de agen
țiile de presă, generalul Nguyen 
Chanh Thî, comandantul primei 
regiuni militare a regimului de la 
Saigon, a fost demis joi din func
țiile sale în urma unei ședințe a 
Directoratului militar. înainte de 
începerea reuniunii principalilor 
șefi militari, la Saigon au fost in
stituite măsuri speciale de securi
tate. Se relatează că în timp ce 
avioane „Skyraiders" efectuau rai
duri deasupra orașului, care blin
date și baterii aeriene au hiat po
ziție în punctele strategice ale Saî- 
gonuluL

Citind unele cercuri din capitala 
si jetnameză, agenția France 
Presse consideră că actuala situa
ție se datorește unei „crize inter
ne" care a izbucnit în sinul direc
toratului militar de ia Saigon
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