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Dezbaterea sarcinilor de plan 
pe 1967 la I. C. 0. Petroșani
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simț economie sporit
• Muncă perseverentă, con

tinuă, nu în salturi
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întreprinderea comunală orășe
nească: este un sector cheie în 
otice localitate. Această întreprin
dere are sarcini multiple. Ea asi
gură zilnic toaleta orașului; ea 
reduce cheltuielile inutile de timp 
ale oamenilor prin mijloacele sale 
de transport; ea asigură locuitorii 
orașului cu apă, le înlesnește de
plasarea pe străzi curate, bine în
treținute; ea le ridică gunoiul me
najer de la domiciliu; ea face ca 
în lunile călduroase localitățile să 
respire parfumul florilor din par
curi' și alei. Cînd unul sau mai 
multe din aceste aspecte nu sini- 
pe placul Oamenilor,, la- adresa 
I.C.O. sșe . aud cuvinte nu tocmai 
măgulitoare. Nu rareori însă oa
menii care adresează cuvinte jig
nitoare. uneori chiar invecti
ve;- greșesc. Ei. nu știu sau nu 
vor să știe că la acest sector atît 
de vast și de dificil pot interveni 
și unele cauze obiective care în
greunează uneori activitatea. Pen
tru că, trebuie să recunoaștem, da
ltă în activitatea I.C.O' Petroșani 
apar deseori perturbări, ele nu 
sînt dumai de ordin intern, tehnic 
sau organizatoric, deși de multe 
ori sînt de acest fel, ci se dato
rează și unor cauze externe. Cînd 
încercăm să analizăm activitatea 
acestor oameni care au condiții nu 
prea ușoare de muncă și mai puțin 
avantajoase de viață decît sala- 
riații' altor întreprinderi trebuie să 
avem în vedere și specificul mun
cii lor.

Nu încerc să scuz lipsurile I.C.O. 
Petroșani care sînt totuși destul 
de .multe, iar afirmațiile de mai 
sus nu sînt gratuite. La ele m-au 
coftdus discuțiile din adunarea sa- 
lariațllor acestei întreprinderi în 
care s-a analizat activitatea de 
anul trecut și s-au dezbătut sarci
nile de plan pe anul ’967. Refera
tul pe această temă a fost prezen
tat de • directorul întreprinderii, 
ing. Nicolau Ștefan.

fie la

Anul 1966 — s-a subliniat în re
ferat — a marcat îmbunătățirea 
activității 
cuți. Sub 
de partid 
bunătății
cut gradul de .exigență al salaria- 
ților, Spiritul lor de răspundere și

I.G.Q. față de anii tre- 
conducerea organizației 

din întreprindere s-a îm- 
Stilui de muncă, a cres-

Dumitru GHEONEA
,/

(Continuare în pag. a 3-a)

Pe schele și
Au venit pe șantierul 

din Vulcan în vara a- 
nului trecut, după ce 
terminaseră profesiona
la. La Deva, în școală, 
învățaseră bine partea 
teoretică. Făcuseră și
practică. Dar tainele
meseriei de zidar aveau 
să le învețe mai bine 
abia după repartizarea. 
ia brigadă. Comunistul 
Ban Ștefan îi primise 
cu căldură și se ocupa ' 
de ei împreună cu cei- 

' lalți membri ai brigăzii 
Sale. Ambruș losif, Fi- 
ran Vasile și Kiș Alar 
dar le erau „bobocilor" 
prin preajmă ori de cite 
ori se întindea un strat 
de mortar, se punea un 
rînd de cărămidă sau 
se încărca ori drișcuia 
un perete.

Asta la început. Lu
crările executate de ei

Anul XIX Citiți în pag. a 4-a
XXIV Nr. 5358

200 000 de feroviari argenti-

Vineri nieni âu declarat grevă.

13 ianuarie Protest al Misiunii de legă-

1967 . tură a înaltului Comanda-
ment al Armatei Populare

4 pag, 25 bani Vietnameze.

Construcția nou
lui microraion 
din Petroșani ia 
o amploare tot 
mai mare. Primul 
bloc cu 10 etaje 
și 66 apartamente 
se află in plină 
glisare — mai 
mult de jumătate 
fiind deja ridicat. 
Pentru buna des
fășurare a muncii 
se folosesc be
toane încălzite și 
protejarea pere
ților proaspăt tur
nați printr-o per
dea de foi de 
polietilenă. Dato
rită măsurilor lu
ate, glisarea blo
cului se poate 
desfășura și în 

toiul iernii

în bancă
erau însă de 
Deci li se putea 
tiza cu încredere 
de lucru. Cei doi 
Croitoru loan și 
Constantin, au i 
de fiecare dată îndemî- 
nare; conștiinciozitate.

. La blocurile D 1, D 3 
și D 12 din Vulcan mun
ca, lor fusese . notată cu 
un .calificativ bun la 
recepție. Au: urmat alte 
blocuri, alte note bune. 

Acum Zidarii. Croitoru 
loan și Dincă Constan
tin sînt și elevi seraliști 

’la Liceul -din Vulcan.
Notele pe care le pri
mesc la școală se asea
mănă cu cete din pro
ducție.

Aceștia sînt doi din
tre tinerii hărnici ai 
Vulcanului:

calitate, 
repar- 

> sector 
i tineri, 
; Dincă 
dovedit

Joi dimineața a sosit în Capitală 
b delegație guvernamentală a Re- 
publieii Socialiste Federative Iu
goslavia condusă de Aleksandar 
Grlicikov, membru al Vecei Exe
cutive Federale care va participa 
la lucrările celei de-a III-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iugos- 
lave de colaborare economică.

(Agerpres)

afacerilor externe al

In dimineața aceleiași zile, au 
început ■ lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică, 

Delegația română este condusă 
de Gheorghe Rădulescu, ..vicepreșe
dinte al. Consiliului de Miniștri, 
iar delegația iugoslavă de Aleksan
dar Grlicikov, meftibru al Vecei 
Executive Federale.

Ministrul
Republicii Socialiste România, Gor- 
neliu Mănescu, a primit joi dimi
neața pe ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, - Joseph Luns. 
Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri privind dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări.

La amiază. Corneliu Mănescu a 
oferit un dejun în cinstea • minis
trului afacerilor externe al Olan
dei. . - ,

După-amiază, ministrul olandez 
a fost primit- de Gheorghe Râdu- 
lescu,. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii- So
cialiste România. -(Agerpre

IORDACHE IULIAN
Vulcan

La Uricani a început săparea
unui nou put de mină

minieră 
început 
nou o- 

Este

La exploatarea 
din Uricani au 
lucrările la un 
biectiv industrial, 
vorba despre construirea
unuia dintre cele mâi 
mari puțuri de la aceas
tă mină. Turnul puțului, 
care va avea o înălțime 
de peste 50 de metri, va 
fi construit din beton 
și sticlă. Instalația com
plet mecanizată va a- 
vea în final o capacitate

de extracție de 4 000 
tane de cărbune pe 
Ea va lucra la o adînci- 
me de aproape 600 de 
metri cu o viteză de 12 
metri pe secundă.

Pe acest put de mină 
—. care va fi terminat 
anul viitor — se va ex
trage întreaga producție 
de cărbune a minei din 
Uricani. ; Actualele pu
țuri de mină vor fi fo- 

• losite ca puțuri auxiliare.

de 
zi.

SPITALUL UNI
FICAT PETRO
ȘANI. Medicii 
secției de chirur
gie pregătindu-se 
pentru contravi- 

zita de seară

Prima oră de curs nu în
cepuse încă. Profiting de cele 
cîteva minute, copiii cu fe
țele îmbujorate de sănătate 
se zbenguiau prin curtea Li
ceului din Petrila. Doar 
sala de cursuri a clasei

de lacrimi, 
ei se da o 
rămînă la 
De învățat

in 
a 

V-a, o fetiță sta tristă. Aș
tepta cu sfială și teamă în
ceperea cursurilor, iar pe 
obrajii ei palizi se rostogo
leau boabe mari 
In adîncul ființei 
mare bătălie. Să 
ore sau să fugă ?
nu învățase , nimic, era flă- 
mîndă și obosită, iar cărțile 
aceln’ frumoase, pe care ie 
primise gratuit la începutul 
anului .școlar, nu se aflau în 
bancă.' înainte însă ca .ea să , 
poată lua o hotărîre, elevii 
au intrat în clasă, iar . după 
puțin timp și-a făcut apari
ția și diriginta clasei. Aceas
ta a cuprins cu privirea pe 
toți elevii. S-a oprit mai stă
ruitor pe chipul palid și trist 
al fetiței.

— Ce-i cu tine, Silvia ? 
Mareș Silvia a tresărit ca 
vinovată.

— Iar nu ți-ai făcut lec
țiile ?

— Nu le-am făcut tovară
șă dirigintă și nici cărțile nu 
le am la mine.

— Se poate, Silvia, să fii 
atît de neglijentă? Va tre-

o

bui să fii mai exigentă față 
de tine însuți, mai sîrgpin- 
cioasă la învățătură.

— N-am putut lua cărțile . . Elena și; Mareș loan. . 
și nici învăța fiindcă mămică. 
le-a închis în casă și n-a mai 
venit de două zile......................

Aflînd cum stau lucrurile, 
diriginta a luat fetița și a

Spre a elucida problema 
pînă-lp capăt au fpst chemați 
la sfat, părinții Silviei, Mareș

0 FETITA
A VENIT

1FARA CÂRTI
i âL.H

mers cu ea la Sfatul popu
lar din Petrila. Aici fetița a 
povestit pe-ndelete 
ma ei lipsește zile 
acasă lăsînd-o pe 
De fapt tragedia
început cu un ăn și Jumătate 
în urmă cînd mărul discor
diei a fost azvîrlit în familia ■ 
lor.

cum ma- 
întregî de 

drumuri. 
Silviei a

— Cunoașteți, cred,, situa
ția fetitei, dar dumneavoas
tră ca părinți ce ați' făcut ?

— Eu îi dau 300. de 
lunar a răspuns tatăl.

Și, dînd această sumă, 
tăi ■ Silviei .consideră, .că 
face pe deplin datoria de.pă
rinte.: Tatăl Silviei lucrează 
la mina Lonea și este, apre
ciat ca un muncitor bun. 
Colectivul în mijlocul căruia 
muncește, , organizația de 
partid de aici va trebui să ,iș 
poziție însă împotriva ațițyj- 
dinii înapoiate pe care o are 
în calitate de părinte, să-l 
facă să înțeleagă că» are o- 
bligalia să se ocupe de edu
carea propriului său copil.

— Fetita a stat la mine 
destul, -a spus mama' Silviei, 
de azi înainte, s-o țihă cine 

. vrea.. Eu aici o las și zi- 
cînd acestea a plecat. De 
față era: și Mareș Margaretă, 
bunica Silviei. Ochii albaștri 
ai, bunicii s-au umplut de la
crimi. ■ Nu- putem s-o lăsăih 
pe drumuri, o luăm la noi 
a intervenit ea.

lei

ta- 
își

D GftISAN
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ȘAPIE VOINICI AU ÎNVINS
E noapte. Pămîntul, acope

rit de hlamida albă a zăpezu, 
doarme adine. Doar cînd și 
cînd se aude cite o ciocănitu- 
ră metalică. Aca.'ă, oamenii 
dorm, cu visele adîncite in 
ziuă de miine.

...Toată noaptea a nins cu 
fulgi mari. Mai înspre dimi
neață fulguiala s-a oprit. Ce
rul s-a înseninat ca un cris
tal presărat cu stele. Vîntul a

■
început să se vinzoleasgă ca 
un șarpe la poala^ îrțtroienită 
a pădurii ce se afla în apro-

de acționare c

trosnească lem- 
să crape pietrele 
ca ăsta! — zise 
Timișan Gheor-

pierea stației 
funiculartîlui.

— Au să 
nele și au 
pe un frig 
muncitorul
ghe, colegului său Sava Petre. 
Și în timp, ce discutau, un 
zgomot ii făcu să întrerupă 
firul discuției. Motorul trăitu
lui se opri, armonizîndu-se cu 
liniștea adincă :a împrejurimi
lor, a nopții, iar cupele' funi- 
cularului rămaseră suspendate 
în aer ca miște mogîldețe ne
gre prinse parcă pe bolta în-

FRIGUL ț 
stelată. „Tăcerea" motorului 
îi contrarie' pe muncitori, con
stituind pentru . ei „primă 
simptomă". Dar' asta nu pu-’ 
tea fi un~ indiciu precis pentru 
stabilirea „diagnosticului".

Nu era însă timp de pier
dut. Timișan desfăcu carcasă, 
de la motorul de 55 kW al 
trăitului de acționare.

— Rulmenții !... îngăimă el

Valeriu COANDRĂȘ

(Continuate in pag. a 3-a)
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Bilanțul primului trimestru Accent pe menea instructivă
Pentru a avea o oglin

dă fidelă 7 a rezultatelor 
activității desfășurate in 
primul trimestru in școli, 
pentru a vedea dacă a- 
ceste rezultate satisfac 
sau constituie un sem
nal de alarmă, am între
prins un raid prin citeva 
școli. Ne-am oprit asu
pra cîtorva aspecte ale 
muncii instructiv-educa- 
tive, furnizate de însăși 
discuțiile pe care le-am 
avut cu tovarășul Pără- 
ianu Simion, șeful sec
ției de învățămînt, cu 
unii directori de școli, 
cadre didactice sau de... 
statistica cataloagelor. 
Rezultatele mulțumitoare 
In unele locuri și con
trare așteptărilor in al
tele le consemnăm în 
pagina de față.

Interval nostru cu tovarășul Pârâianu, 
Simion, vicepreședinte al Sfatului popular o- 
rășenesc Petroșani, șeful seefiei de învâțâ- 
mînt.

—- Am dori să caracterizați, în 
citeva cuvinte, cum s-a desfășurat 
procesul instructiv-educativ în pri
mul trimestru în școlile din Valea 
Jiului și rezultatele obținute ?

— Statistic situația se prezintă 
astfel; procentajul de promovare 
la clasele I-1V este de 88,25 la 
sută, la clasele V-VIII de 73 la su
tă, la IX-XI de 71,43 la sută, iar Ia 
școala elementară de muzică și 
arte plastice de 97 la sută. Deci 
media de promovare pe Valea Jiu
lui este de 81,13 la sută.

— Considerați satisfăcătoare a- 
ceastă medie ?

— Statistic, aș putea spune, este 
aproape mulțumitoare. Am spus 
aproape, pentru că noi avem în ve
dere că nu ucrăm cu date pur 
statistice ci cțj cel mai fin mate
rial, cu cel uman. Ori la noi, un 
procent cit de mic nerealizat, fiind 
vorba de copii, înseamnă un rebut 
inadmisibil pentru societate. Și 
apoi în spatele unor cifre globale 
se ascund și o serie de deficiențe 
din activitatea noastră.

— Probabil că ne veți vorbi des
pre aceste deficiențe.

— Firește. Dar mai întîi mă voi 
opri asupra unor aspecte pozitive 
din activitatea noastră.

Datorită măsurilor luate de că
tre Secția de învățămînt și traduse 
în viață de directorii de școli și 
cadrele didactice, activitatea in- 
structiv-educativă s-a desfășurat, 
în majoritatea școlilor în mod or
ganizat, pe baza planurilor de 
muncă întocmite din timp și apoi 
discutate și îmbunătățite în con
siliile pedagogice. Exemple multe 
pot fi date și în această direcție. 
Dar nu voi enumera decît citeva 
școli și anume : Școala generală 
nr. 5 Petrila, 3, 4, 5 și 6 Petroșani, 
Școlile din Vulcan și Lupeni și în 
general toate liceele. La rîndul lor, 
cadre didactice ca : Pricop Euge
nia, Bîcoi Evdochia, Stoica Corne
lia, Bucur Gheorghe ș.a. și-au în
tocmit din vreme planurile calen
daristice ținînd lecții de calitate, 
interesante, atractive. Și pentru că 
a venit vorba de cadrele didactice 
care s-au evidențiat în activitatea 
la catedră mai putem da încă mul
te alte exemple, de la fiecare școa
lă și la fiecare disciplină : Simio- 
nescu Constantin, Grigorescu Gri- 
gore, Nicuiescu Eugenia, Giurgiu 
Maria, Bîrcă Pa vel, Pătrașcu Moise. 
Bădău Victor, Groza Liviu, Voicu- 
lescu Margareta, Dărăbanț loan, 
Cherciu Nicolae, Maister Cecilia, 
Băbeariu Maria, Daniel Lucia. Ti- 
țescu Maria, lațenco Maria, Bor- 
de'a Viorica, Bartha Eugen și alții.

— Aminteați mai înainte și 
despre unele lipsuri.

— Intr-adevăr. Noi mai avem 
încă multe lipsuri. Ați reținut, pri
mul trînțestru s-a încheiat cu un 
procent de promovați de 81,13 la 
sută ceea ce după părerea noas
tră nu este satisfăcător. Desigur că 
cea mai mare vină pentru această 
situație o poartă elevii care și-au 
neglijat învățătura. Dar, sincer

PBEIIKĂ SPBt HAI BINt 
SAU SIMMAlBt A1ABMĂ?
• Afenjie asimilării cunoștințelor 
de câtre elevi • Lipsuri care frînea- 
za desfășurarea în bune condiții 
a procesului instructiv-educativ în 
școli • Exigenta nu numoi fata de 
elevi dar și fata de noi înșine.

Rezultate bune dar...

vorbind, nu numai ei sînt vino- 
vațl. Mai avem și noi cadrele di
dactice multe lipsuri. De exemplu, 
în urma controalelor efectuate pe 
teren, cu ocazia asistentelor la ore, 
a cercetării caietelor de teme, a 
lucrărilor de control cît și a celor 
trimestriale s-a constatat că la 
școlile generale nr. 5 Petrila, 3 și 
6 Petroșani, liceele Uricani, Vul
can etc. sînt elevi care nu și-au în
sușit cunoștințele necesare cerute 
de programă. La școlile din Jieț, 
Cimpa, Cîmpu lui Neag, Bărbă- 
teni, Banița, nr. 5 și 6 Petroșani 
etc, elevii și-au însușit în mod teo
retic cunoștințele gramaticale dar 
le aplică greu în scris și oral.

■Sau, cum-e' cazul la matematică 
unde, elevii și-au însușit o. serie 
de deprinderi de calcul dar nu 
reușesc să analizeze logic o pro
blemă, sâ efectueze operații fără 
ajutorul profesorului. Desigur 
că aceste aspecte care vizea
ză slaba pregătire a elevilor 
își au cauza și în activitatea ne
satisfăcătoare desfășurată de unii 
învățători și profesori. De mențio
nat însă că rezultatele slabe se 
datoresc nu atît necunoașterii me
todicii cît mai ales lipsei de pre
gătire a cadrelor didactice. In alte 
cazuri, depășirile programei șco
lare, lipsa de chîbzuire în alege
rea timpului adecvat pentru lecții, 
metoda dictării folosite de unele 
cadre didactice, exigența scăzută 
a unor învățători și profesori în 
aprecierea cunoștințelor ca și exi
gența dusă la extremis, toate aces
tea sînt departe de a contribui Ia 
pregătirea temeinică a elevi’or. Si 
lista lipsurilor nu s-a încheiat : 
sînt cadre didactice ca Iuga Tere
zia, Asaftei Vasilica, Nuțiu Vio
rica, Păunescu Georgeta, Cernea 
Victorița ș.a. care întîrzie sau ab
sentează de la ore. Ș-au altele : no
tarea neritmică a elevilor, feno
men remarcat la toate școlile; a- 
precierea nejustă a cunoștințelor 
elevilor; neefectuarea de ore de 
consultații sau meditații; munca 
nesatisfăcătoare a unor diriginți 
au fost alte cauze, care au avut 
drept rezultat rămînerea în urmă 
la învățătură, bilanțul nesatisfă
cător pe primul trimestru.

— Am reținut faptul că în con
vorbire ați folosit cuvîntul NOI. 
Ii dați vreun înțeles mai larg ?

— Bineînțeles. Am folosit inten
ționat cuvîntul „noi“ înțelegînd prin 
acesta și secția de învățămînt care 
răspunde de întreaga muncă de 
îndrumare din școli. Și deci...

— Deci și secția de învățămînt 
poartă o parte de vină pentru re
zultatele nesatisfăcătoare ?

— Desigur. Și nu o voi ocoli. 
Noi considerăm (secția — N.N.) că 
nu ne-am îndeplinit decît în parte 
sarcinile ce ne revin în îndruma
rea și controlul procesului instruc
tiv-educativ, ne-am ocupat puțin 
de organizarea activității didac
tice în școli, de aplicarea și par
curgerea programelor școlare, de 
ajutorarea cadrelor didactice ti

nere. Am controlat un număr mic 
de școli și mai ales activitatea di
rectorilor. Nu sîntem mulțumiți: 
procentajul de promovați pe pri
mul trimestru școlar din acest an 
este cu ceva mai mic decît țel de 
anul trecut, pe aceeași perioadă.

— Și ce v-ați propus în noul 
trimestru pentru a se îmbunătăți 
situația la învățătură ?

— Am întocmit un plan de mă
suri în acest sens. Firește, măsu
rile luate vizează în primul rînd 
lichidarea lipsurilor din primul 
trimestru și deci îmbunătățirea 
continuă a procesului instructiv 
educativ.

PAREREA A
La prima întrebare : „Cum apre- 

ciați rezultatele primului trimes
tru ? — tovarășii directori Bende 
și Tițescu au dat același răspuns : 
bune. Tovarășul Bende, directorul 
Școlii generale nr. 2 Petroșani, chiar 
a precizat: procentul de promovare 
s-a îmbunătățit cu 2,25 la sută fa
ță de aceeași perioadă a anului 
școlar trecut. O precizare : la Școa
la generală nr. 2. procentul este de 
80 la sută, iar la nr. 4 de 81 la 
sută. Concluzia : ambele școli sînt 
sub procentul realizat pe Valea 
Jiului (?!).

In continuare tov. Ștefan Bende 
ne-a spus : „Rezultatele obținute 
se datoresc în primul rînd stră
daniei depuse de către colectivul 
nostru didactic. S-au ținut cu re
gularitate meditații și consultații 
cu elevii rămași în urmă la învă
țătură. De asemenea, toate cadrele 
didactice au fost cuprinse în di
ferite forme de studiu : în cadrul 
comisiilor metodice ori în învăță- 
mîntul ideologic".

Tov. Constantin Tițescu, directo
rul Școlii generale nr. 4 Petroșani:

Oglindă a muncii lor, notele bune obținute în primul trimestru declanșează bucuria elevilor 
Anca Mariana, Balea Cornel și Brutaru Maria din clasa a IV-a A a Școlii generale nr. 6 Petroșani șl do
rința de a obține rezultate și mai bune fn noul trimestru.

Analizînd desfășurarea procesu
lui instructiv-educativ pe baza con
cluziilor interlocutorilor noștri din 
școlile vizitate, desprindem ușor 
ideea că, deși s-au făcut pași îna
inte, concretizați în rezultatele ob
ținute, mai este mult de lucru. 
Comparativ cu primul trimestru al 
anului trecut, procentajul de pro
movați a scăzut. Tov. prof. Voicu- 
lescu Margareta, directoarea Liceu
lui din Lupeni explică procentajul 
nesatisfăcător pe școală prin dezin
teresul elevilor față de principala 
lor îndatorire — învățătura. Cam 
aceeași părere și-au exprimat-o și 
ceilalți directori de școli. Tov. 
Păunescu Dumitru, directorul Șco
lii generale nr. 1 Lupeni: „Părinți 
și elevi dezinteresați, lipsa unui 
control riguros al desfășurării me
ditațiilor, exigență mare". Tov. Bîl* 
dea Alexandru, director adjunct 
al Liceului din Vulcan: „Neglija
rea studiului de către elevii din 
clasele mari, promovarea cu ușu
rință din clasa a X-ă într-a Xl-a". 
Tov. Gheroiu Titu, director adjunct 
la Școala generală nr. 5 Petrila: 
„Elevii vțniți din alte localități 
sînt sub nivelul cerințelor noas
tre; familii dezorganizate și de aici 
copii nesupravegheați".

Din aceste relatări rezultă o se
rie de lipsuri, care ar putea fi li
chidate prin intensificarea muncii 
educative la clasă și în afara clasei. 
Sîntem de acord și cu acele cadre 
didactice care susțin că unii elevi

DOI DIRECTORI DE ȘCOLI
„Noi am pus un accent deosebit, 
bineînțeles, pe lîngă învățătură, pe 
disciplină. Pentru această legă
tura eu părinții a fost indispen
sabilă. In ședințele cu aceștia au 
au fost citați elevii care nu învață 
și sînt indisciplinați. Cu această 
ocazie au fost date îndrumări con
crete părinților asupra felului cum 
trebuie să șe ocupe de copiii lor.

Pentru evitarea aglomerării e- 
levilor în ultima perioadă a tri
mestrului, s-a cerut tovarășilor 
profesori să dea lucrările de con
trol înainte de perioada tezelor. 
Au fost ajutați în mod special e- 
levii rămași în urmă la învăță
tură".

Ați avut cumva și lipsuri ?
Tov. Ștefan Bende: „Da. Iată c i- 

teva : nu s-a ținut o evidență per-, 
manentă de către diriginți a elevi
lor cu rezultate slabe, nu s-a luat 
atitudine suficient de combativă 
împotriva elevilor care întîrzie și 
absentează de la ore; profesorii nu 
au făcut totul pentru a ajuta elevii 
care prezintă deficiențe în asimi
larea cunoștințelor". 

nu știu, nu vor să învețe, dar s-a 
făcut totul pentru cunoașterea psi- 
ho-pedagogică a elevilor, a proce
deelor care să fie folosite în ra
port cu personalitatea copiilor, pen
tru a-i obișnui pe aceștia cu stu
diul ? Cum s-au preocupat de ri
dicarea nivelului la învățătură al 
claselor lor diriginții: Codreanu 
Marioara, Rădulescu Stela, Florea 
Maria de la Școala generală ,nr. 1 
Lupeni; Stănilă Elena, Bîja Elena, 
Vitan Maria și Antoce Maria de la 
Liceul Vulcan,- Grăjdan Constanța, 
Mihăilă Viorica de la Școala ge
nerală nr. 5 Petrila; Tămășan Ele
na și Berar Maria de la Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani, care au 
mulți elevi corigenți în clasele pe 
care le conduc ?

Printr-o pregătire mai temeinică 
pentru lecții, prin conștiinciozitate, 
printr-un control și o îndrumare 
minuțioasă a orelor educative de 
dirigenție, prin canalizarea muncii 
în spre formarea unor deprinderi 
de muncă independentă la elevi, 
prin întărirea eficienței lecțiilor, se 
poate ajunge la rezultate mult mai 
bune. Buna pregătire a elevilor din 
clasele a VIII-a și a Xl-a trebuie 
să stea în atenția tuturor cadrelor 
didactice. Dacă planurile de mă
suri întocmite de direcțiunile șco
lilor vor fi respectate întocmai, da
că munca educativă va intra pe 
făgașul cerut, situația la învățătură 
a elevilor în trimestrul acesta și 
la sfîrșitul anului va fi cu totul 
alta.

Tov. Constantin Tițescu: „Ace
leași lipsuri au fost și la noi".

Ce v-ați propus pentru noul tri
mestru ?

Ștefan Bende: „Urmărirea frec
venței Ia cursuri a elevilor de 
către diriginți și învățători; în
tocmirea unei evidențe speciale a 
elevilor corigenți pentru a fi mai 
des verificați și ajutați în cadrul 
unor meditații speciale; continua
rea pregătirii elevilor din clasa 
a VIII-a pentru examenele de ad
mitere în licee și școli profesio
nale; aducerea la cunoștința pă
rinților, zilnic, a notelor obținute, 
iar diriginții vor verifica săptă- 
mînal caietul de elev cu notele ob
ținute și semnătura părintelui de 
luare la cunoștință.

Constantin Tițescu : „Ținerea li
nei evidențe stricte a elevi
lor cu note mici; aducerea opera
tivă la cunoștința părinților a aba
terilor de la disciplină cît și a no
telor obținute; lunar, în careul 
școlii, vor fi scoși în fața colegilor 
lor, elevii cu note mici ș.a.‘‘.
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Se pot îmbunătăți relațiile I.C.O cetățeni
(Urmare din pag. 1)

la
8,5 
ale

inițiativă. întreprinderea și-a de
pășit sarcinile de plan la produc
ția globală cu 4,6 la sută, iar 
producția din efort propriu cu 
la sută. Din cele 6 sectoare
I.C.O. Petroșani, doar Lupeniul nu 
și-a realizat planul pe anul trecut, 
celelalte sectoare l-au realizat și . 
chiar depășit.

Au existat însă și lipsuri pe care 
vorbitorii le-au relevat tocmai 
pentru a le lichida în acest an. 
O problemă frecventă în discuții 
a fost indisciplina ce se manifestă 
acut la unii salariați : șoferi, taxa
toare, controlori de bilete, lucră
tori la salubrizare etc. Sînt cazuri 
cînd unii lucrători de pe autobuze 
discută necuviincios cu călătorii, 
alții întîrzie sau lipsesc nemo
tivat de la lucru, nu-și îndeplinesc 
atribuțiile de serviciu. Abaterile 
de 
în 
de 
se 
meni, cu 
așa cum susținea tovarășul Stoica 
Nicolae —situația ar fi fost alta. 
Tovarășul Stoica a adus în discuție 
și un alt aspect al 
din activitatea 
sînt forțe de 
losite rațional.

la disciplina muncii au condus 
1966 la nu 
sancțiuni.
lucra

mai puțin de 461 
E prea mult. Dacă 
atent cu acești oa- 

mult discernămînt —
mai
mai

deficiențelor 
întreprinderii : deși 

muncă, ele nu-s fo- 
Se lucrează în sal-

o fctlță a venit FĂRĂ Cărți LA școală
(Urmare din pag. 1)

bunici- 
adevă- 
copilă-

JSilvia s-a mutat în casa 
lt>r. Sub îngrijirea lor de 
rați părinți, și-a recăpătat 
ria de care o privaseră ambii pă
rinți. Prin grija sfatului popular, 
ea a fost transferată de la liceu 
la școala nr. 2 din Lonea spre a 
fi mai aproape de noua locuință. 
Bunica merge deseori la școală să 
vadă cum învață. - Supravegheata 
îndeaproape, avînd condiții de pre
gătire, înconjurată cu dragoste și 
atenție de profesori și elevi. Sil
via a făcut unele progrese la în
vățătură. Cit despre mamă, de luni 
de zile ea nu și-a exprimat nici 
măcar dorința să-și vadă fiica, iar 
tatăl, care trăiește sub același a- 
coperiș cu Silvia, nu-și prea bate 
capul cu educarea ei. Este adevă
rat că bunicii au devenit părinții 
nepoatei, dar e aceasta o soluție ? 
Părinții n-au oare obligația de a 
se ocupa de educația copilului lor ? 
Au 1 Și dacă soții Mareș nu simt 
aceasta în adîncurile conștiinței, 
societatea noastră ar trebui să-i 
oblige.

Mama a greșit, 
dar tatăl ce a făcut ?

Dupâ 13 ani de căsătorie, soții 
Mareș s-au despărțit. Soția ajunse
se la concluzia că nu-și iubește 
soțul. N-a interesat-o faptul că Sil
via, copilul lor, rămîne pe dru-

ȘAPTE VOINICI
AU ÎNVINS FRIGUL

(Urmare din pag. 1)

privindu-l pe Sava. Trebuie 
să chemăm echipa de lăcătuși. 

■ ...Ora 5 dimineața. Zăpada 
mare îngreuna mersul celor 
7 lăcătuși de revizie porniți 
să repare avaria. Fețele lor 
transpirau infruntînd din greu 
nămeții. Dar trebuia 
grăbească. Funicularul 
na. Asta însemna că 
culbuta sterilul, că se 
ceau perturbații în 

să se 
stațio

na se 
produ-

procesul 
de producție al sectorului de 
investiții de la mina Urlcani. 
Zincă Florea, Bădoiu Gheor
ghe, Ninu Grigore, Melnero- 
vics Vilhelm, Teodor Emil, 
Righel Nicolae și Făgaș Ianăș, 
șapte oameni temerari, s-au 
prins intr-o luptă dîrză cu nă
meții și cu frigul. Intr-o ju
mătate de oră au ajuns sus.

Petroșani.
vorbitori, printre care to- 
Smidt Martin, Bora Aurel,
Iosif, Weber Francisc au

turi și astfel nu se pot umple golu
rile de pe parcurs. Problema indis
ciplinei în muncă a fost subliniată 
și de tovarășii Velciov Ștefan, Bora 
Aurel, Semaschievici Nicolae, Ni- 
colau Ștefan, Cotoț Iosif din partea 
Biroului Comitetului orășenesc de 
partid

Alți 
varăsii 
Tolați 
motivat greutățile întîmpinate de 
transportul în comun prin lipsa 
unor mașini și utilaje, prin nea- 
provizionarea ritmică cu mate
riale, piese de schimb, benzină, 
prin plecarea unor șoferi în locuri 
de muncă mai avantajoase. Din 
alte discuții a reieșit că trebuie să 
se acorde mai multă importanță 
reparațiilor și întreținerii vehicu
lelor; toți saiariații să manifeste 
exigență sporită față de ei înșiși; 
fiecare să intervină operativ acolo 
unde situația o cere, pe fiecare să-l 
stăpînească spiritul economiilor. 
Lucrări de calitate și la timp, re
ducerea risipei de materiale și a 
timpilor morți, exigență și opera
tivitate, simț de răspundere și o 
disciplină liber consimțită — iată 
cîțiva djntre factorii care stau la 
baza îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan pe 1967 la I.C.O. Pe
troșani.

Participanții la discuții, salariați 

murL Ținea cu tot dinadinsul să-și. 
refacă viața, Că pentru aceasta și-a 
sacrificat căminul, și-a îndepărtat 
propriul copil, nu avea importan
ță. Evident, cum vede Mareș Elena' 
„refacerea vieții" nu încadrează cu 
vremurile noastre, cu societatea în 
care trăim la baza căreia stă trăi
nicia familiei și nu destrămarea ei. 
Clar, 
însă 
cut ? 
pede 
Și-a 

mama a grești grav. Se pune 
întrebarea: Dar tatăl ce-a fă- 
Mareș loan s-a consolat re- 
cu destrămarea căminului, 

găsit o altă femeie cu care
trăiește nelegitim și de la care aș
teaptă un copil. Trăiește sub ace
lași acoperiș cu părinții lui și cu 
Silvia dar nu-și găsește timp să se 
ocupe de ea. Din nou, întrebare: 
Ce garanții oferă Mareș loan că 
se va ocupa de educarea copilului 
pe care-1 așteaptă, sau îl va ne
glija ca pe Silvia ? El nu trebuie 
să uite nici un moment că 
ția" de tată 
pundere față 
societate.

Soții Mareș 
bine de un 
instanța nu a pronunțat încă sen
tința de divorț, ei și-au croit deja 
drumuri diferite în viață. Că aces
tea vor fi netede sau spinoase, ră- 
îhîne de văzut. Cert este însă fap
tul că de creșterea și educarea Sil
viei nu-i absolvă nimeni, iar o- 
pinia publică le înfierează cu tărie 
atitudinea de părinți mai răi decît 
vitregi.

„func- 
implică o mare răs- 
de familie, față de

sînt despărțit! de mai 
an și jumătate. Deși

Au scos cu repeziciune din 
genți sculele necesare. Au cer
cetat cu atenție fiecare piesă, 
fiecare parte componentă a 
motorului. Din cauza defectă
rii rulmenților s-ă produs și 
o frecare la stator, distrugîn- 
du-se astfel izolațiile bobinei. 
.4 fost frig dar s-a muncit cu 
căldură. După calculul maiștri
lor Stoi Constantin și Onu 
Ioan numai circa 40 de vago- 
neți n-au putut fi culbutați la 
timp. Dovadă că intervenția 
echipei de 
perativă.

Timișan 
uitîndu-se 
lemn și fier a pilonilor ce ți
neau prins într-un clește ca
blul pe care alunecau din nou 
cupele încărcate cu piatra 
scoasă din adîncuri. 

lăcătuși a fost o-

a zîmbit mulțumit. 
Id împletitura de

ai întreprinderii, și-au exprimat 
părerea că sarcinile de plan pe 
1967, deși sporite față de anul tre
cut, sînt mobilizatoare, pe deplin 
realizabile. Ei s-au angajat în 
acest an să muncească mai temei
nic, mai organizat, să le realizeze 
și depășească pentru ca firma în
treprinderii să nu mai fie știrbită, 
pentru ca toată lumea să fie mul
țumită, iar în dialogul I.C.O. — ce
tățeni să precumpănească elemen
tele pozitive.

<~ț-(uitoiiias, m& aii/J ?
Tu ești omul care 

poate multe. Scrii cu 
stiloul tău „fermecat" 
polițe de milioane de 
lire și cînd dispari tu 
dispare și scrisul, ră- 
mînînd pe poliță doar 
numele tău enigmatic; 
scoți din buzunar un 
aparat minuscul și, la 
comanda ia, apar din 
aer un elicopter ori c 
macara care te scot 
oricînd din primejdie. 
Scoate-mă și pe mine 
din șanțurile în care 
am căzut. Nu, șanțul 
nu l-a săpat cine știe 
care detectiv celebru 
care dorea să te prin
dă în vreo cursă. Nu-s 
nici gazetarul Fandor 
și nici polițistul Juve. 
Sînt un cetățean cu 
domiciliul stabil în 
strada Independenței 
din cartierul Aeroport 
Petroșani. Așadar șan
țul n-a fost săpat nici 
pentru ca să 
in el și nici 
săpat cei doi 
sus. L-a săpat 
conștrucții-montaj din 
Valea Jiului al șantie
rului Electromontaj Si
biu acum 40—50 de 
zile în urmă cu scopul 
de a poza în el cablul 
electric pentru ilumi
natul stradal. L-au să
pat pentru nu știu ca-

re considerente înainte 
de d se încheia anul 
trecut. (Gurile rele 
spun că ar fi avut ne
voie de ele ca să poată 
raporta ceva producție 
valorică, „la închide
rea ediției". Au adus 
în acest scop și tam
burele cu cabluri în 
cartier). De cind l-au 
săpat (sau mai bine

MICROFOILETON

zis le-au săpat, că sînt 
șanțuri și pe o parte 
și pe alta a străzii) au 
trecut așadar 40—50 
de zile. Le-au umplut 
apele, apoi apa s-a 
transformat în gheață. 
Spre norocul meu, a 
dat un ger strașnic și 
căzînd în șanț m-am 
oprit pe gheața destul 
de groasă. Am uitat 
să-ți spun că eu de 
4—6 ori pe zi trebuie 
să sar peste șanț și, 
știi și tu^ că cine sa
re... șanțuri multe cade 
o dată intr-unui. Eu 
am căzut și nu mai 
pot ieși. Trimite-mi și 
mie macaraua sau eli
copterul sau oricare 
dintre instalațiile tale 
teribile să mă scoată 
din șanț.

cazi tu 
nu l-au 
de mai 
lotul de

Rodnicie în activitatea inovatorilor
In anul ce ș-a încheiat, la pre- 

parația Lupeni s-au înregistrat 94 
de propuneri de inovații dintre 
care s-au aplicat 52 iar recompen
sele plătite inovatorilor se ridică 
la suma de 34 000 lei.

Dintre inovatorii fruntași ai 
preparației îi amintim pe Cran- 
ciova Ioan; Szabo Dominic, Enciu 
Gheorghe. Florea Oliviu, Pascu 
Dumitru, Hagău Vasile, Furnade 
Cornel și mulți alții care au con
tribuit din plin la realizarea 
celor 366 000 lei economii post 
calculate. Dintre inovațiile apli
cate pe 1966 se pot evidenția : 
..Alimentarea flotației cu șlam din 
spălătorie prin pompare într-o

STOK HOLM

Romania R.D. Germană: 14-14
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 

Aseară, în 8 orașe suedeze s-au 
disputat primele întîlniri din cadrul 
celei de a 6-a ediții a campionatu
lui mondial masculin de handbal în 
7. Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit din tribunele cochetei săli 
„Eriksdalhalien" din Stockholm cel 
mai așteptat meci al preliminariilor : 
România — R. D. Germană. La ca

A

In cîteva rînduri
PRAGA 12 (Agerpres). — Intre 

30 ianuarie și 1 lebruarie se vor 
deslășura la Praga campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei. Pînă în prezent, la 
întreceri și-au anunțat participarea 
sportivi din 11 țări: Anglia, Bul
garia, R. D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Olanda, România, Polonia, 
Suedia, Iugoslavia, Ungaria și 
U.R.S.S.

★

BELGRAD 
prima rundă

12 (Agerpres). — In 
a turneului zonal pen

T E L E V I Z I
13 ianuarie

18,00 Pentru copii: Ala-bala. 
' Pentru pionieri și șco

lari : Peceți și file în
gălbenite. Cărți rare și 
manuscrise la Biblioteca 
Centrală de Stat. 
Publicitate. 
Ora exactă. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul circulației ru
tiere.

18,50
18,58
19,00
19,20

că tu ai 
misterios 
polițe de 
lire fără

pentru 
stilou

Și 
acel 
cu care scrii 
milioane de 
să ți se scadă vreoda
tă din cont, scrie-le și 
celor de la Electro- 
montaj o situație de 
plată, pentru respecti
vele lucrări începute 
și lăsate baltă, care să 
nu le adauge nimic în 
cont. Ba dimpotrivă să 
le retragă din cont. Să 
le retragă valoarea 
manoperei pentru să
parea șanțurilor amin
tite căci și așa au fost 
niște bani aruncați pe 
apa sîmbetei; cînd se 
vor hotărî să pozeze 
cablurile, șanțurile vor 
fi din nou pline cu 
pămîntul de pe mar
gini.

Mă auzi Fantomas ? 
Trec pe recepție.

P. S. Să treacă 
grabă pe recepție 
conducerea lotului 
Valea Jiului
tierului ElectromonLj 
Sibiu. Nu de alta dar 
banii risipiți din bu
zunarul statului nu se 
mai trec la capitolul 
pierderi; asta a,., tre
cut. Se recuperează din 
buzunarele risipitorilor.

de
Șt 

din 
al șan-

TH. MARCUȘ

singură treaptă" (autori Moldovan 
Ioan, Avramescu Liviu și Ciula 
Vasile); „Modificări Ia centrifuga 
nr. 2 (autor Cranciova loan); „Mo
dificarea roților libere la decan- 
toarele cu acționare periferică" 
(autor Hagău Vasile).

Toate inovațiile acceptate sînt 
în stare de funcționare (mai puțin 
acelea care au fost scoase din 
cauza schimbării fluxului tehno
logic). Avem convingerea că har
nicul nostru colectiv se va strădui 
și în anul 1967 să contribuie cu o 
mai mare eficiență la dezvoltarea 
mișcării de inovații.

Ing. Iuliu KILYEN 
preparația Lupeni

egalitate : 14—14

la ora 20,30, la 
țării noastre în- 

Canadei. Stațiile 
vor transmite, pe

patul unui joc pasionant, în care 
scorul a fost modificat în ultimele 
secunde, întîlnirea a luat sfîrșit cu 
un rezultat de 
(7-7).

Astă seară, de
Boerlange echipa 
tîlnește formația 
noastre de radio 
programul I, desfășurarea meciului.

Simbătă este zi de odihnă.

tru titlul mondial de șah de pe 
Vrnjocka Banja reprezentantul Ro
mâniei, Florin Gheorghiu cu negre
le a remizat în 21 de mutări cu 
Fuchs (R. D. Germană). Alte rezul
tate : Lengyel (Ungaria) — Barczay 
(Ungaria) remiză, Matanovici (Iu
goslavia) — Ivkov (Iugoslavia) re
miză, Jansa (Cehoslovacia) — Pach- 
man (Cehoslovacia) remiză, Kostro 
(Cehoslovacia) — Hindle (Anglia) 
remiză, Gunarsson (Suedia) — Zui- 
dema (Olanda) întreruptă. In runda 
doua Florin Gheorghiu îl va întîlni 
pe Matanovici.

U N E
19,30
19,40
20,00
21,00
21,15

22,00
22,45
23,00

Desene animate. 
Cintă Jean lacobescți. 
Săptămâna.
Avanpremieră.
Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice: Jur
nal de bord (VII).
Film : „Musica viva“.
Telejurnalul de noaptet 
închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
14 ianuarie

SUMARUL

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL 
Sport; 7,15 In ritm de vals; 7,30 
Muzică ușoară; \ 8,00
PRESEI; 8,10 Cîntă Lili Creangă 
și Sultan Paraschiv; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui; 9,35 „Viers și strune" — emi
siune de folclor; 9,46 Suita pentru 
pian de Alexandru Pașcanu; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Cînte- 
ce de leagăn; 10,15 Cîntece cio
bănești și jocuri populare; 10,30 
EMISIUNE MUZICALĂ PENTRU 
ȘCOLARI; 10,55 Pagini din lite- 
.ratura clavecinului; 11,20 REVIS
TA LITERARĂ RADIO; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 Legen
dele Olimpului pe scena lirică;
12.30 Piese corale de Achim Stoia; 
12,45 Răsfoind un album de mu
zică ușoară; 13,15 Din repertoriul 
orchestrei de studio a Radiotele- 
viziunii; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
Intermezzo cu muzica ușoară; 15,00 
Melodii populare; 15,20 Caleidos
cop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Piese instrumentale;
16.30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 17,00 Coruri bărbătești; 
17,10 Mituri și legende; 17,40 Mu
zica și literatura; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICA, FAN-. 
TEZIE; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARĂ; 20,20 Sporț;
20.30 Concert de melodii româ
nești (partea a Ii-a); 21,05 LINDA 
VESELĂ; 21,35 Ritmuri tinerești; 
20,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,20 De Ia dan
surile bunicilor, la cele ale ne
poților; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CIWMATOGRAFF
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Fantomele se grăbesc; Republica: 
Femeia nisipurilor; LONEA — 7 
Noiembrie: A fost cîndva hoț: 
CRIVIDIA: Ce s-a întîmplat cu 
Baby Jane; LUPENI — Cultural: 
Minunata Angelica.

i

întreceri neeticiale te ithl 
pe piftiile din Paring

Pîrtiile din Paring au găz
duit zilele trecute întreceri 
neoficiale de schi contînd 
pentru deschiderea actualului 
sezon. S-au întrecut cei mai 
buni schiori aparținînd aso
ciațiilor, din Petroșani : Voin
ța, Parîngul și Școala spor
tivă. întrecerile au constat, 
dintr-o probă de fond pentru 
juniori și slalom special pen
tru juniori și seniori.

Iată pe primii trei clasați 
la fiecare din aceste 
probe :

Fond juniori: locul I 
man Dionisie, urmat de
gheru Ion și Macarie Aurel, 
toți de la școala sportivă.

Slalom special: locul I Acs 
Alexandru
șani; Boda Moise 
Victor, ambii de 
sportivă Petroșani; 
nior, iar următorii

De notat că la buna desfă
șurare a concursului, o con
tribuție deosebită au adus-o 
cadrele de specialitate de la 
I.C.F. București aflate în pre
zent în Paring.

două r

Kal- 
Ma-

Petro-Voința
și Mihuț 

primul se- 
juniori.

Școala



STEAGUL ROȘU

VIETNAMUL DE SUD

Operația militară din delta Mekong 
s-a soldat cu un „eșec total"

SAIGON 12 (Agerpres). — In pri
ma săptămînă a lunii ianuarie, e- 
fcctivele americane în Vietnam au 
crescut cu încă 6 000 de militari, 
ceea ce, după cum informează a- 
genția France Presse, ridică la 
395 000 numărul total al trupelor 
S.U.A. dislocate în Vietnamul de 
sud. La acestea, precizează agenția 
citată, se adaugă cei 53 000 de mi
litari aparținînd celorlalte țări im
plicate direct în agresiunea împo
triva poporului vietnamez (Coreea 
de sud, Australia, Noua Zeelandă 
și Filipine).

Cea mai mare parte a celor șase 
mii de soldați și ofițeri sosiți în 
Vietnamul de sud au fost dislocați 
în delta fluviului Mekong, unde, 
pptrivit noii tactici elaborate de 
comandamentul american de la Sai

Protest al Misiunii de legătura
a înaltului [omandamenl al Bruiatei Populare Vietnameze
HANOI 12 (Agerpres). — Intr-o 

telegramă adresată Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Vietnam, Misiunea de le
gătură a înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze pro
testează împotriva sosirii în Viet
namul de sud a generalului Earle 
Wheekv, președintele Comitetului 
mixt' al șefilor de stat major al 
S.U.A. Ih telegramă se precizează, 
pe baza unor surse occidentale, că 
generalul Wheeler intenționează să 
inspecteze bazele militare america
ne din Vietnamul de sud și să aibă 
convorbiri cu generalul William 
Westmoreland, comandant-șef al 
armatei americane în Vietnam, a- 
supra etapelor viitoare ale extin
derii și intensificării războiului. De 
altfel, se spune în continuare în 
telegramă, Wheeler a sosit în Viet
nam în momentul invadării deltei

In industria vest-germană 
recesiunea a devenit 
realitate

BONN 12 (Agerpres). — Ultimul 
raport al Asociației federale a in
dustriei din R.F.G. apreciază că 
„recesiunea a devenit deja o rea
litate în industria vest-germană“ 
In raport se spune : „Experiența 
ultimelor 18 luni arată că mijloa
cele de influențare a afacerilor si 
a situației economice nu au fost, 
într-o viziune de perspectivă, des
tul de clar determinate pentru a 
îndrepta evoluția pe calea dorită 
și' a asigura o oarecare expan
siune".

VA / / ÎN GH1Ț1TÂ FIRMA ROOTES ?
Infiltrarea capitalului 

atnerican în industria 
britanică, proces ce se 
desfășoară în ultimul 
timp pe o scară tot mai 
largă, apare cu o deo
sebită pregnanță în- 
țr-una din cele mai im
portante ramuri, și a- 
nume industria automo
bilelor, încă o firmă 
britanică și anume gru
pul Rootes, este pe cale 
a fi acaparată de ma
rele monopol american 
Chrysler, al treilea ca 
mărime în industria au
tomobilelor din S.U.A.

Intre Rootes și Chrys
ler există de cîțiva ani 
aranjamente financiare 
în virtutea cărora com
pania americană a pre
luat 45 la sută din ac- 
'iunile grupului Rootes. 
Noile oferte făcute în 
rezent prevăd o injec

tare de încă 20 milioa- 
te lire capital american 
n firma britanică, ceea 

gon, vor înlocui trupele saigoneze, 
care de acum înainte urmează să 
participe exclusiv la operațiuni de 
„curățire" a satelor sud-vietnameze. 
In deltă, s-a afirmat la Saigon, va 
fi lansată acțiunea „Deck House 
five" ce va marca o „ofensivă 
spectaculoasă împotriva forțelor pa
triotice".

Spre dezamăgirea inițiatorilor ei, 
operația, ca de altfel și cele ante
rioare ei, s-a soldat cu un „eșec 
total" (A.F.P.), din lipsă de... pa- 
trioți, care, după ce au lansat cî- 
teva atacuri surpriză, s-au repliat, 
încît unitățile americane, ce se de
plasează greu într-un teren inac
cesibil ca cel din Vietnamul de 
sud, au trebuit să se mulțumească, 
ca bilanț al unei întregi săptămîni, 
cu... 20 de arme capturate.

Mekongului, care marchează o 
nouă treaptă a escaladării războiu
lui de agresiune purtat de S.U.A. 
în Vietnamul de sud.

BiflSiNi Eitmiti 
PENTRU PROSPEETJREA 
ZKĂHIUTEIOII UE AUR

NOVOSIBIRSK 12 (Agerpres). 
Oamenii de știință din Siberia 
au folosit o mașină electronică 
pentru prospectarea zăcăminte
lor de aur. „Instruirea" mași
nii s-a făcut în Siberia răsări
teană pe un teritoriu puțin stu
diat al unei zone aurifere. Du
pă aceasta, ea a fost verificată 
pe un sector binecunoscut din 
aceeași zonă. Examenul a a- 
rătat că mașina detectează ză
cămintele aurifere în 85 de ca
zuri dintr-o sută, adică intr-o 
proporție mai mare decît omul.

Cu ajutorul mașinii a fost 
întocmită o hartă de prognoză 
a zăcămintelor de aur de pe 
un vast teritoriu din Siberia 
răsăriteană.

Pentru incercarea mașinii e- 
lectronice întreaga suprafață 
studiată (mai multe sute de km 
pătrați) a fost împărțită în 600 
de pătrate. Datele cu privire 
la structura geologică a aces
tor parcele au fost codificate, 
transpuse în fișe perforate si 
introduse în mașină.

ce va aduce companiei 
americane peste 50 la 
sută din pachetul de ac
țiuni și ca urmare con
trolul absolut asupra 
grupului Rootes.

Ținînd seama că alte 
două firme din Marea 
Britanie — Ford și 
Vauxhall — se află mai 
de mult în mîini ame
ricane, acapararea gru
pului Rootes ar face ca 
jumătate din producția 
de automobile din Ma
rea Britanie să fie con
trolată de capitalul a- 
merican. Situația aceas
ta a produs vii îngrijo
rări în opinia publică 
stîrnind nemulțumire, 
în primul rînd în rîndul 
muncitorilor de la gru
pul Rootes. Sindicatele 
acestora protestează îm
potriva înstrăinării fir
mei. cerînd o interven
ție imediată a guvernu
lui pentru a împiedica 
introducerea controlului

american. Muncitorii cer 
să se aplice o alterna
tivă britanică și anume 
să fie investit capital 
din bugetul statului ast
fel încît Rootes să de
vină o firmă național' 
zată, eu directori numiți 
de guvern. In urma -nu
meroaselor presiuni e- 
xercitate de salariat 
grupului Rootes, o se
rie de deputați labu
riști au anunțat că vor 
ridica această problemă 
săptămînă viitoare în 
Camera Comunelor.

In același timp, Con
siliul de administrație 
al grupului Rootes a a- 
mînat anunțarea noilor 
aranjamente cu Chrys
ler pînă cînd examina
rea chestiunii în Came
ra Comunelor va fi în 
prealabil epuizată. Se 
crede că o dată cu re
luarea lucrărilor parla
mentare^ ministrul teh
nologiei, Anthony Dedg-

200 000 de feroviari 
argentinieni 
au declarat greva

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
Aproximativ 200 000 de feroviari 
argentinieni au declarat joi o gre
vă de 24 de ore, pentru a protesta 
împotriva proiectului guvernamen
tal de reformă a căilor ferate din 
Argentina. Greviștii sînt nemulțu
miți că guvernul a trecut la o nouă 
reglementare a muncii și la reor
ganizarea transportului feroviar, fă
ră să se consulte cu reprezentanții 
organizațiilor sindicale. Proiectul 
guvernamental lovește direct în in
teresele muncitorilor, deoarece pre
conizează concedieri, precum și re
duceri de salarii și pensii. La gre
vă participă cele două sindicate din 
căile ferate argentiniene „Uniunea 
Feroviară" și „Fraternitatea".

Nou incident la frontiera 
dintre Siria și Izrael

DAMASC 12 (Agerpres). — Un 
nou incident a avut loc miercuri 
Ia frontiera dintre Siria și Izrael. 
la punctele situate în apropierea 
satelor arabe Dirbachin (Siria) și 
Noueitira (Izrael). Schimbul de 
focuri a durat mai bine de o oră. 
Incidentul a încetat numai după 
intervenția Comisiei internaționale 
pentru armistițiu.

Opinia piihliiJ din [olumliia ie pronunță 
pentru normalizarea relațiilor tu țările sotlaliste

BOGOTA 12 (Ager
pres). — Importante 
ziare și mari indus
triași, comercianți, pre
cum și reprezentanți ai 
diferitelor cercuri ale 
opiniei publice colum
biene se pronunță .pen
tru normalizarea rela
țiilor cu țările socia
liste. „Această norma
lizare, scrie ziarul „El 
Tiempo"', ar fi utilă,

deoarece ar contribui 
la lărgirea pieței ex
terne pentru mărfurile 
noastre, ar deschide 
largi perspective schim
burilor în domeniul 
culturii, sportului, ști
inței și învățămîntului".

„Este important să 
înțelegem faptul că a 
renunța la comerțul și 
la relațiile cu țările 
socialiste înseamnă a

Platforma electorală
a Partidului Comunist din Japonia
TOKIO 12 (Agerpres). —• Parti

dul Comunist din Japonia a dat 
publicității platforma sa electo
rală în vederea alegerilor pentru 
Ctamera Inferioară a Dietei japo
neze. In politica internă, platfor
ma cheamă alegătorii la luptă îm
potriva politicii partidului de gu
vernământ, împotriva actualului 
sistem . electoral pentru revizui
rea constituției și pentru crearea 
unui guvern de coaliție democra- 

wood Benn, în atribu
țiile căruia intră aceas
tă problemă, va expune i 
în Camera Comunelor 
atitudinea guvernului. 
După cum reiese' din a- 
precierile cercurilor po
litice, se pare că nu 
este de așteptat o îm
potrivire a guvernului 
la încheierea tranzacției 

Chrysler. Muncitorii 
de la grupul Rootes cer 
să se organizeze o întîl- 
nire zilele acestea între 
delegații lor cu membri 
ai Camerei Comunelor 
și cu lideri ai sindica
telor pentru a prezenta 
punctul de vedere co
mun și cererea comună ‘ 
în acțiunile lor de pro
test împotriva intențiilor 
companiei Chrysler de 
a înghiți firma brita
nică.

LIVIU RODESCU 
corespondentul Agerpres 

la Londra

Secretarul de sfat al S. U. A. a răspuns; 
„Nu sînt de acord cu U Thant“

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
In comisia senatorială pentru pro
blemele externe, condusă de sena
torul William Fulbright, au în
ceput audieri în legătură cu situa
ția internațională și politica ex
ternă a Administrației. Miercuri, 
în cadrul unei ședințe închise, în 
fața membrilor comisiei a luat cu- 
vîntul secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk.

După ședință, Rusk a fost ru
gat să comenteze recenta declara- a

„Avangarda** comandamentului 
N.A.T.D. a început 
să sosească în Belgia

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
Fără a mai aștepta încheierea lu
crărilor de construire a clădirii nou
lui Comandament suprem al forțe
lor N.A.T.O. din Europa, care se 
desfășoară în localitatea Casteau, 
„avangarda" acestui comandament 
a și început să sosească în Belgia. 
După cum s-a anuntat la Bruxelles, 
primul grup de ofițeri ai Coman
damentului, alcătuit din 60 de per
soane, se vor transfera din Franța 
la una din cazărmile din orașul 
Mons, în prima jumătate a lunii 
ianuarie, urmînd ca, în februarie, 
să mai sosească 100 de persoane.

menține înapoierea în 
industria și agricultura 
Columbiei", a declarat 
diplomatul columbian 
Hector Chiarri, iar di
rectorul Asociației agri
cultorilor, Apolinar 
Diaz, a precizat că re
lațiile cu țările socia
liste vor contribui „la 
lărgirea sortimentului 
exportului columbian și 
la îmbunătățirea situa
ției balanței de plăți", 

tică. Pe plan extern, Partidul Co
munist cheamă la lupta pentru a- 
bolirea așa-zisului Tratat de se
curitate japono-american, pentru 
promovarea unei politici de pace, 
independență și neutralitate.

Partidul Comunist din Japonia 
candidează în 123 de circumscripții 
electorale. Printre candidați figu
rează și președintele Comitetului 
Central. Șanzo Nosaka. Luînd cu- 
vîntul la mitingul electoral din 
prefectura Sukivabashi, din To
kio, Nosaka a declarat că alege
rile generale din Japonia, vor fi o 
importantă luptă politică. Ele vor 
stabili dacă Japonia va continua 
actuala linie politică a Partidului 
liberal-democrat sau vor constitui 
un pas pe calea democratizării, a 
luptei împotriva politicii reacțio
nare și războinice, pentru inde
pendență, pace și o viață mai bună 
pentru poporul japonez.

Intlloire între Waiter Ulbricht 
li 1. 1. OreciRn

BERLIN 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Walter Ulbricht, 
l-a primit pe mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării. La 
întîlnire au participat Erich Ho
necker, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G.. și genera
lul de armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul apărării naționale al R.D.G. 
Au fost discutate problemele de 
interes reciproc. 

ție a secretarului general al O.N.U., 
U Thant, care și-a exprimat de
zacordul față de afirmațiile ofi
cialităților americane potrivit că
rora Vietnamul de sud ar constitui 
o zonă vitală pentru securitatea 
S.U.A. „Nu sînt de acord eu 
U Thant", a ■ răspuns secretarul de 
stat al S.U.A.

♦ BERLIN. In ultimii patru 
ani, agricultura Republicii De
mocrate Germane a fost în
zestrată cu 25 000 de tractoa
re. In aceeași perioadă, numă
rul secerătorilor a sporit de 
la 11 380 la 16 000. In anul 
1966, 8.1 la sută din suprafața 
cultivată cu cereale a fost re
coltată cu combine.

+ NEW YORK. Un grup 
de 66 de personalități ale cle
rului protestant din S.U.A. a 
adresat un mesaj președinte
lui Johnson în care cere în
cetarea necondiționată a bom
bardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam. Apelul 
a fost semnat de membri ai 
Consiliilor executive directoa
re pentru acțiune socială, ai 
Consiliilor bisericilor, preoți 
și conducători ai Consiliilor 
misionarilor.

> COPENHAGA. Firma da
neză „Karl Koeyer" din loca
litatea Aarhus a făcut cunos
cut că a pus la punct un nou 
procedeu de fabricare a hîrtiei. 
Astfel, apa necesară pentru 
producerea hîrtiei este înlo
cuită cu aer, iar masa fibroa
să este preparată prin mijloa- 
.ce electrostatice. Prin acest 
procedeu se îmbunătățește Ca
litatea unor sorturi de hîrtie 
și scade prețul de cost aii a- 
cestora.

+ MADRID. Acțiunile gre
viste ale șoferilor de camioa
ne din Spania s-au soldat cu 
o victorie. Greviștii au obți
nut satisfacerea unora din re
vendicările lor cu privire la 
majorarea salariilor,

♦ MONTEVIDEO. Potrivii 
statisticilor date publicității de 
Ministerul Economiei, costul 
vieții a crescut în cursul anu
lui 1966 în Uruguay cu 50 la 
sută.

+ DAMASC. Tribunalul mi
litar extraordinar întrunit în 
orașul Alep a pronunțat sen
tința de condamnare la moarte 
împotriva a doi mari latifun
diari din Siria care opunîndu- 
se efectuării reformei agrare, 
s-au făcut vinovați de asasina
rea a trei cetățeni care au 
participat la operațiunile de 
confiscare a pămînturilor mo
șierești și de împărțire a lor 
țăranilor.

+ OSTRAVA. Agenția 
C.T.K. anunță că epidemia de 
gripă care a bîntuit in regiu
nea Moravia din Cehoslovacia 
și a afectat 138 000 de persoa
ne este in descreștere. . Se 
micșorează cazurile de îmbol
năvire în special la copii. Pe 
de altă parte, s-a constatat că 
după gripă la pacienții în 
virstă se produc anul acesta 
complicații.

< BUDAPESTA. In Unga
ria cea mai scăzută tempera
tură din iarna aceasta a fosț 
înregistrată miercuri, Cînd în 
orașele Zalaegerszeg și Na- 
gykanizsa, la Szolnok și Sze
ged (sudul Ungariei) s-a a- 

1 juns la minus 23 de grade, 
iar în alte localități din țară 
mercurul a coborît - la minm' 
20 de grade.
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