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lui Nicoară 
din sectorul I 

Vulcan a reu 
lunile ianuarie '

Brigada 
Gheorghe 
al minei 
șit ca în 
și februarie să fie evi
dențiată 
socialistă, 
contribuit 
condus de Pop loan. Fo
toreporterul nostru., a 
surprins întregul schimb 
gata pregătit să intre 

în șut

în 
La

și

întrecerea 
aceasta a 

schimbul

a primit
Republicii

CU

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 3-a)

în-
muncitori 
Cu viteză 

hurdueîndu-se 
drum

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și ai Sfatului popular orășenesc

Note economice

reprezen- 
de partid 
ai Insti- 

și ai Mu-

plastici, cercetători 
de istorie, filologie 
din Craiova,

emoționante manifestări

CRAiCA 
deceniu 
sculptor foarte multe ori pîlnea e 

mai ales aici la magazinul

L.
de la
Constantin Brâncuși

Elisabeta, gospodina din

continuu 
A.R.E. 

Fotore- 
nostru

Moșipului
Prolog la 
poalele

n „Carpați" albas
tru înaintează cu

viteză redusă pe firul 
pîrîului Măleia. Este 
drumul care duce spre 
cabana Rusu. La volan, 
un tînăr subțirel cu 
mișcări repezi, pe nume 
Popovici Iulian. La trei 
kilometri de la ieșirea 
din Petroșani, drumul 
spre cabană rămîne în 
stingă și camionul 
cărcat
străbate, tot 
redusă, 
la tot pasul, un 
care abia se construieș
te. Ajuns in vîrful dea
lului Moșicului, Iulian 
oprește motorul, trînteș- 
te cu putere ușa cabi
nei și ajută oamenilor 
să coboare. Văile din 
jur, inclusiv semețul 
Paring, sînt încă învă
luite în ceață. Peste pu-

j.in timp, din stingă Cir- 
jei, soarele își trimite 
razele strălucitoare 
te Valea Jiului.

Din toamna lui 
sub coama dealului 
șicului se simte efer
vescența proprie șantie
relor. Atunci, aici s-a 
dat semnalul: începerii 
construcției incintei se
cundare a minei Live- 
zeni, locul pe unde vi
itoarea exploatare car
boniferă va primi ma
terial pentru susținere, 
aer proaspăt și rambleu 
și care pe hartă este 
înscris sub denumirea 
de s „Incinta Livezeni-
est“. Acum, aici, peste 
o sută de constructori 
înscriu în istoria ,ex-

împlinirea unui 
moartea marelui 

a 
prilejuit joi, în trei localități ale 
Gorjului, 
omagiale.

Artiști 
Centrului 
etnografie 
tanți ai organelor locale 
și de stat, reprezentanți 
lutului de istoria artelor 
zeului de artă al Republicii Socia
liste România au poposit dimi
neața la Hobita, unde, cu 91 de ani 
în urmă, s-a născut acel ce avea 
să devină unul dintre geniile crea
toare ale secolului nostru. Sute 
de săteni au asistat împreună cu 
oaspeții Ia solemnitatea dezvelirii 
unei plăci comemorative.

E. II. DÎLJA.

Zestrea tehni 
. a a acestei mine a trecut de 
50 milioane lei. Sînt utilaje 
necesare creșterii în ritm sus
ținut a producției.

Sînt insă și utilaje disponi
bile sau în conservare. Valoa
rea lor se ridică — pe ipțregui 
E.D.M.N. — la peste 3,4 mi
lioane lei. Este o cifră impre
sionantă care trebuie în cel 
mai scurt timp rezolvată. Re
zolvată în sensul ca utilajele 
in conservare 
funcțiune, iar 
nibile să fie 
cel mai scurt 
ploatări miniere sau în alte ba
zine ale industriei extractive.

Nu este normal ca o mină 
iinără să aibă cel mai mare ba
gaj de utilaje nefolosite din 
bazinul nostru.

să fie puse în 
cele date dispb- 
redistribuite în 

timp altor ex-

:o \ eâ

Exploatarea minie
ră Lonea este printre puținele

Secretarul 
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit. joi, 16 martie, pe ambasado
rul extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare în 
Republica Socialistă România, Joz- 
șef Vince, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a. desfășurat într-o 
atmosferă- caldă, tovărășească.

general ai Comîtetu

Plecarea în Franța 
a unei delegații 

condusă 
de Ion Cîmpeanu

Joi dimineața a părăsit Capitala,
plecînd în Franța,, o delegație con
dusă. de Ion Cîmpeanu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. De
legația va duce tratative în vede
rea dezvoltării cooperării econo
mice dintre cele două țări.

(Agerpres)

PUNEA
de la fabrica și pina la cumpărător

Bobinatorul Ște
fan Gheorghe 
este unul din lu
crătorii de nă
dejde ai secției 
curent 
de la 
Vulcan, 
porterul
l-a prins pe Ște
fan Gheorghe în 
obiectivul apa
ratului ae ' foto
grafiat în timp 
ce executa rebo- 
binarea unui ro
tor de la o loco
motivă de mină

U.R.U.M.P.

In urma unor sesizări privind calitatea pîinii, felul cum 
ajunge acest aliment pe masa consumatorului din Petroșani, 
am pornit-o, intr-un raid-anchetă prin magazinele din oraș, la 
conducerea O.C.L.-ului și apoi la fabrică.

J.a toate unitățile de pî'ne din Petroșani, cum e și firesc, 
am întîlnit cumpărători. Dar unii, deși veneau eu intenția de a 
cumpăra pîine, pînâ 
niece cu un covrig sau

la urmă renunțau și se mulțumeau să 
nici a'ît. Care or fi motivele ?

(turn-Să dam' cuvîntui cîtorva 
părători să-și spună părerea :

Dinu Maria, gospodină, din Pe
troșani :

„Pe. 
veche.
133".

Crai
Petroșani :.

..Plinea de multe ori e defor
mată. parcă . au trecut roți de că
ruță peste ea.

Voriosi Elvira, deputată în car 
tierul Constructorul :

„La noi în. cartier ppt spune că 
se găsește întotdeauna pîine proas
pătă, Tovarășa Tomescu Ana, ges
tionara unității 132 știe să se o- 
rienteze cînd face comenzile. Dar 
totuși care or fi motivele că pli
nea de la Lupeni și Vulcan e mai 
bună decît a noastră din Petro
șani, Pfinea din Petroșani nu poa
te să fie la fel de bună ca cea din 
Lupeni si Vulcan ?“.

Dincă Stan, funcționar 
C.C.V.J. :

„Cumpăr si eu pîine interme
diară. Sînt-adesea, nemulțumit.- Nu 
o dată vînzătorii din magazinul 
133 m-au

Suciu
C.C.V.J. :

;-,Pîinea 
tatea 133
fost colectată din stocurile 
lalte unități".

Și alți cumpărători ne-au 
zat - același lucru :

ia

mine din Valea Jiului unde e- 
xistă un început de preocupa
re pentru folosirea fondurilor 
de mică mecanizare pe cart* 
le pune la dispoziția între
prinderilor Banca Națională i 
R. S. România.

Cu fonduri de mică mecani
zare a fost procurată o lopaU 
mecanică, fiind utilizată la pa
rapetul C.F.I. Petriia pehtril în
cărcarea balastului și a pietre: 
concasate. Rezultatele sînt bu
ne : economie tie efectiv, pre- 
întimpinarea de cheltuieli inu
tile pentru locații, ușurare: 
muncii.

La alte exploatări miniere, 
ca de 
noasa, 
durile 
spune,
rijate de către 
derăm însă că

exemplu, la mina Ani- 
nu au fost folosite ion- 
de mică 
aici, că

mecanizare. Se 
acestea sînt di-

poate interveni, 
cu succes, și inițiativa locală. 
Nu va fi decît în folosul îm-
bunătățirii activității...

Un studiu făcut 
recent la U.R.U.M.P. scoate în 
evidență că marea majoritate 
a mașinilor-unelte din dotarea 
uzinei sînt folosite numai 1—2 
schimburi pe zi. Aceasta din 
cauza lipsei de muncitori ca
lificați.

In această problemă există 
cel puțin două soluții: la- anu
mite mașini-unelte să se trea
că — pe baza unei organizări 
Corespunzătoare a fluxului teh
nologic —• la deservirea de că
tre un muncitor calificat (sail 
de către o formație de lucru) 
a unui număr mai mare de 
mașini. A doua soluție: să fie 
intensificat ritmul de pregăti
re de muncitori calificați. Dar, 
în această privință trebuie ți
nut seama de faptul că pro
gresul tehnic actual necesită o 
temeinică pregătire profesio
nală, care nu poate fi reali
zată doar numai prin cursuri 
de calificare de scurtă durată.

Conducerea U.R.U.M.P. tre
buie să ia măsuri ca aceste 
cursuri să fie întregite- cu în- 
vățămîntul seral profesional.

servit cu pîine veche".
Alexandru, > tehnician

eare se găsește în uni- 
îmi face impresia că a 

celor-

sesi- 
pîinea cumpă

rată este veche. Din, dorința de a 
ne convinge de adevăr am intrat 
în magazia unității 133. Spre deo
sebire de pîinea veche din raf
turi, aici era pîine proaspătă din 
abundență. Un -fapt era totuși cp- 

, mun. Și în magazie și, în rafturi 
— pîine deformată. . Motivul. e 
lesne de înțeles, dacă vezi cum e 
păstrată nîineâ, aruncată una pes
te alta

Și în unitățile 7, 10. 130, 
te pusă în vînzare pîine- 
De unde provine pîihea 
Ce au de spus în legătură 
ceasta responsabilii, unităților res
pective, conducerea O.C.L. Ali
mentara ? Pentru a elucida pro
blema învechirii pîinii în magazi
nele de desfacere le-am cerut pă
rerea responsabililor , din cîteva 
unități de pîine. Iată, ce ne-au re- 
lataț • * ...

Șandru Petnița, gestionară ma
gazinul 133 Petroșani :

„Cînd am vîndut pîine caldă

131 es- 
veche. 

veche ? 
cu a-

am fost amendați cu $00 
tre Inspecția comercială, 
mercială Petroșani, de 
ntn* interzis să vindem 
dș. Așa că sîntem 

■nem în magazie 
" si să vindem cea 

avem în stocuri, 
ridică ■ cantitățile 
de către fabrică,, 
mis, 
așa".

Bordea Maria, gestionară la . u- 
nitâtea 131 Petroșani: .

„Primim pîine veche și, defor
mată pentru că noi nu avem po
sibilitatea să o verificăm la pre
luare. Recepționerul de noapte al 
O.C.L.-ului o 
Noi o găsim 
gazin".

Guia Ana,
10 Petroșani : 

„Eu preiau plinea ziua, 
despre deformări nu poate 
ba. Deși magazinul nostru 
căutăm să ne orientăm în 
de yînzările pe care 
nu rămîne pîine de la o zi 
ca să se învechească./

Purece Ileana, gestionară 
nitatea nr. 130 :

;,Eu- nu am registru, cu
rile de pîine rămase de la o zi la 
alta. Sîntem două persoane și lu
crăm pe încredere. Cînd avem 
pîine uscată 
La noi nu s-a adus 
mată. Cred că manipulatorii 
mai grijulii cînd descarcă la 
în timpul zilei".

Despre modul cum este 
cărcâtă ' pîinșa, adusă la 
în timpul nopții-, ne-arti 
din declarațiile unor* locatari ai 
cartierului Carpați. lată ce ne Spu
nea tov. profesoară Berar Maria:

„Părerea mea e că deformarea 
pîihii poate fi pusă pe seama ma- 
nipulanților. Noaptea, cînd se des
carcă pîinea, e un zgomot infer
nal. Lăzile sînt aruncate în așa fel, 
din mașină, că se trezește tot car
tierul".

Cu ocazia raidului, am cerut și 
părerea organelor de conducere 
ale O.C.I. Alimentara. Iată ce Sus
ține tov. Abalașiu Emil, șeful ser
viciului comercial la O.C.L. Aii- 
ihentara Petroșani:

„E vina fabricii, că șe aduce

iei de ;a- 
Secția co- 
asețnenea, 
pîine <eal-

nevoiți să ți- 
pîinea proaspătă 
veche pe. care o 
Dacă nu ni se 
de pîine uscată 

cum. ni ș-a pro- 
sîntem nevoiți să le. vindem

preia oricum ar fi. 
dimineața. în ma-

gestionară, la unitatea

așa că 
fi vor- 
e nou, 
funcție

le facem și
la alta

la u-

stocu-

ne-o ridică fabrica, 
pîine defor- 

sînt 
noi.

des- 
unități 

convins

Petru BREBEN

(Continuare in pag. a 3-a)



STEAGUL ROȘU

MUNCA PROFESORULUI
Din inifiativa Secției de în- 

vățămint a Sfatului popular al 
orașului Petroșani a avut loc, 
în urmă cu citeva zile, un 
schimb de experiență între 
profesorii diriginți de la șco
lile generale și liceele din Va
lea Jiului. Schimbul de expe
riență și-a propus ca scop să 
vină în ajutorul tinerelor ca
dre didactice cărora li s-a în
credințat, pentru prima dată, 
munca de diriginte. In pagina 
de față redăm cîteva aspecte, 
reieșite din dezbaterile ce au 
avut Ioc.

0 activitate 
multilaterală
Scopul educației comuniste, dez

voltarea multilaterală și armo
nioasă a tinerei generații spre a fi 
capabilă să participe activ la con
struirea socialismului se realizează 
printr-un proces complex și de 
durată. Sarcina de a dirija și 
coordona acest proces educativ 
într-o perioadă dată (anii de șco
larizare a copiilor), se încredin
țează unuia dintre profesorii care 
lucrează cu clasa, care este numit 
dirigintele clasei. In calitate de 
diriginte, profesorul este principa
lul organizator și conducător al 
colectivului clasei privit ca un în
treg și al fiecărui elev în parte.

La liceul nostru, marea majori 
tate a profesorilor diriginți au în
țeles sarcina de răspundere ce le 
revine în formarea noii generații. 
Pe aceea s-au străduit ca să mun
cească în așa fel încît să formeze 
pe cît posibil colective de elevi 
omogene. Rezultate bune au obți
nut în această direcție profesori) 
diriginți Gurtavenco Teodorina 
Jurca Ileana, Vitan Maria, Antoce 
Maria și alții.

Dat fiind că locul central în pro
cesul inștructiv-educativ îl ocupă 
formarea la elevi a concepției ști
ințifice despre lume, a trăsături
lor moralei comuniste, munca di
rigintelui implică o mare răspun
dere. In această direcție un loc 
important îl ocupă formarea re
prezentărilor și noțiunilor despre 
patrie și popor. Școlarii trebuie 
să cunoască mărețele înfăptuiri 
obținute de România, sub înțeleap
tă conducere a partidului, în opera 
de construire a socialismului.

Dirigintele, împreună cu cele
lalte cadre didactice, trebuie să 
convingă elevii că cea mai impor
tantă datorie a lor față de patrie 
este de a învăța. Paralel cu for
marea acestei convingeri, elevii 
trebuie să primească și o educație 
social-politică. Ei trebuie să cu
noască evenimente interne și in
ternaționale, documente de partid 
și de stat privitoare la dezvolta
rea economică, politică și cultu
rală a țării.

Profesorii diriginți de la școala 
npastră au căutat ca, prin activi
tatea pe care o desfășoară, să facă

Mai mau mii eMiii 
sctial-tetațgiiesii

La discuțiile purtate pe mar
ginea materialelor prezentate 
în cadrul schimbului de expe
riență, cadrele didactice care au 
luat cuvîntul au căutat să îm
părtășească din experiența lor, 

să sublinieze acele la
turi ale activității educative 
care se cer mai mult accen
tuate de către profesorii-diri 
ginți

Prof. MIHOC VASILE -— Li
ceul Petrila: „Cartea de vizită a 
omului este comportarea lui", a 
spus în cuvîntul său vorbitorul. 
De ace--* profesorul diriginte, in 
special, cadrele didactice, în ge
neral, trebuie să acorde mai ma
re atenție îndrumării elevului pen
tru viață. Deși puțini Ia număr, 
în școli mai sînt elevi care Săvîr-

D I R I 0 1 N T E, 
SARCINILE $1 
CONȚINUTUL EI

complexă,

cunoscute copiilor aceste proble
me. Rezultate bune au obținut în 
aceasta direcție profesorii diri
ginți Macea Liviu, Czimbalmos 
Francisc ș.a.

In desfășurarea activității loi, 
diriginții au solicitat în perma 
nență sprijinul colectivului clasei 
de care s-au apropiat. Tactul de 
care au dat dovadă în diferitele 
împrejurări pe care le-a ridicat 
viața, studierea multilaterală a 
elevilor, cunoașterea particularită
ților lor de vîrstă au asigurat sta
bilirea relațiilor de apropiere în
tre diriginte și elev. Cunoașterea 
amănunțită a vieții elevilor, a nă
zuințelor și preocupărilor lor, a 
problemelor ce-i frămîntă, au în
lesnit găsirea procedeelor eficien
te pentru îndrumarea activității 
acestora,

Dirigintele trebuie să pornească, 
in activitatea lui, de la premiza 
că nu există copii răi, că fiecare 
om în devenire are inmagazinata 
o comoară de preț în el, o comoa
ră ascunsă, care trebuie adusă la 
suprafață și valorificată. El tre
buie să cunoască structura și dez
voltarea fizică a elevilor, particu • 
iaritățile lor psihico-f iziologice, 

Prof. GH. ANTOCE 
directorul Liceului Vulcan

Elevele Lixandru Dorina și Vladislav Lucreția din clasa a Vil-a 
a Școlii generale din Banița (în clișeu) se numără printre fruntașele 
la învățătură ale școlii.

șesc abateri grave de la disciplină. 
Acest lucru denotă că s-a făcut 
prea puțin pentru preîntîmpinarea 
aăvîrșirii acestor abateri, s-a mun
cit insuficient pentru combaterea 
cauzelor care le determină.

Consider că profesorii diriginți 
nu acordă suficientă atenție edu-

DISCUȚII 
Șl PĂRERI

tării moral-cetățenești a școlari
lor. Nu rare sînt cazurile cînd ti
nerii dovedesc lipsă de respect 
față de cei vîrstnici, bolnavi etc.

O altă latură asupra căreia va 
trebui să ne îndreptăm atenția este 
obișnuirea elevilor cu munca or
donată, riguros organizată. Se cere 
urmărit cu mai mare exigență 
modul în care își îndeplinesc e- 
levii sarcinile ce li s-au încredin
țat, să fie trași ia răspundere în 

comportarea, înclinația și capaci
tatea lor de muncă de care va tre
bui să țină seama în orientarea 
profesională. Ajutat de familie, di
rigintele trebuie să desfășoare o 
muncă de educație ideologică și 
politică strîns legată de viață, de 
practica desăvîrșirii construcției 
socialiste.

In activitatea desfășurată la cla
să profesorii diriginți Jurca Ghiot- 
ghi, Filip Elisabeta, Pascu Con
stantin și alții au reușit să obțină 
rezultate bune în această direc
ție. Exercitînd o influență pozi
tivă asupra elevilor, au reușit să 
determine pe mulți dintre școlarii 
mai slabi la învățătură să-și spo
rească eforturile pentru a ieși din 
situația de mediocritate în care se 
aflau.

Printre factorii care contribuie 
la formarea atitudinii pozitive a 
elevilor față de învățătură un 
rol important îl are familia. De 
aceea, colaborînd cu părinții ele
vilor, profesorul diriginte va avea 
posibilitatea să formeze la elevi 
trăsături cum sînt; perseverența, 
hotărîrea, spiritul de răspundere, 
simțul datoriei.

Numai prin conlucrarea tuturor 
factorilor- care contribuie la edu
carea elevilor se poate forma un 
cetățean cinstit și demn, con
structor de mîine al socialismu
lui.

fața colectivului cei care n-au în
dreptățit încrederea acordată. 
Profesorul diriginte trebuie să e- 
duce elevii clasei sale în așa fel 
încît să formeze o puternică opi
nie de masă împotriva celor care 
nu-și pregătesc lecțiile, sînt indis- 
r-iplinați, au o atitudine netovără
șească în relațiile cu colegii.

Una din sarcinile ce-i revine 
dirigintelui este și orientarea pro
fesională a elevilor. In fiecare an, 
profesorii diriginți includ, în pla
nul lor de activitate, diferite ac
țiuni menite să orienteze copiii 
spre o profesie sau alta. Pentru 
a putea îndrepta atenția elevilor 
spre meseria care corespunde as
pirațiilor și posibilităților lor fizi
ce și intelectuale ar fi necesar, 
mai ales pentru elevii claselor a 
VlII-a, organizarea unui control 
medical încă în cel de-al doilea 
trimestru al anului. Astfel, avînd 
sprijinul prețios al medicilor, cu- 
noscînd starea sănătății fiecărui 
elev în parte, profesorul diriginți 
poate să-și desfășoare activitatea 

cu mai mare eficiență și să în
drume școlarii spre ramurile de 
activitate unde au cele mai mari 
șanse ăe reușită.

Talentul, rodai mei manii 
virale
Prof. STANESUU ALEXANDRU
directorul Școlii generale nr. 3 

Vulcan — Paroșeni : Activitatea 
pedagogică reclamă talent și pasiu
ne, lucru despre care s-a vorbit 
prea puțin în cadrul prezentului 
schimb de experiență.

Privind prin prizma rezultate
lor obținute, știm cu toții că acti
vitatea dirigintelui are o puternică 
înrîurire asupra elevilor. Această 
înrîurire se realizează în urma vi
nei munci perseverente, a talentu
lui pedagogic al educatorului. Pen
tru aceasta este nevoie de o bună 
pregătire psiho-pedagogică. Talen
tul pedagogic nu trebuie apreciat 
în funcție de anii munciți la ca 
tedră, ci în raport cu pasiunea o- 
mului, cu atașamentul lui față de 
profesia aleasă, cu preocuparea 
necontenită ce o manifestă față d< 
continua lui perfecționare.

La școala la care lucrez avem 
un pedagog talentat. Este vorba dc 
tovarășa Maroșcanici laroslava 
Deși funcționează doar de 5 ani 
în învățămînt, manifestă o deose
bită pasiune și dragoste în pre
gătirea fiecărei ore. Se străduiește 
ca orele predate să fie atractive 
interesante, să suscite curiozitatea 
copiilor, dorința lor de a învăța, 
de a dobîndi cunoștințe noi. A- 
ceastă strădanie cere muncă, o 
muncă perseverentă, neobosită ca
re reclamă talentul pedagogu
lui.

Sl «miem oameni 
Mali

Prof. STOICAN ELENA, Liceul 
industrial minier, Petroșani: Mun
ca instructiv-educativă poate a- 
duce mari satisfacții. Din pă
cate însă ele nu se văd imediat. 
Sarcina noastră, a pedagogilor, este 
să creștem oameni adevărați, ca
re să-și iubească cu ardoare pa
tria, să fie gata oricînd să-și pună 
cunoștințele, talentul și puterea de 
muncă în slujba prosperității ei 
Sigur că acest proces complex se 
realizează în timp, de-a lungul a 
ni lor de studiu.

Precum este bine cunoscut, la 
educarea elevilor, la formarea lor 
pentru viață concură următorii 
factori : școala, familia, organiza
ția de pionieri sau U.T.C. Este ne
îndoielnic că școala face tot posi
bilul pentru a imprima copiilor 
trăsăturile proprii moralei comu

IN LOC DE 
CONCLUZII

In fiecare an vin în Vaier. 
Jiului zeci de cadre didactice 
tinere care sint repartizate la 
diferite școli. Pe lingă activi
tatea de profesor, la catedră, 
unora li se încredințează ade 
sea și sarcina de a fi diriginți. 
Această muncă, cu totul nouă 
pentru ele, ridică în fața ti
nerelor cadre didactice o pro
blemă nu tocmai ușoară. Ele 
trebuie, în această calitate, să 
se ocupe, nu in genera], ci 
concret, ținînd seama de par
ticularitățile de vîrstă ale co 
piilor, de educarea și forma
rea lor. Modelarea caracterelor 
copiilor, cunoașterea universu
lui fiecăruia cere din partea 
educatorului răbdare, tact pe
dagogic și mai ales pasiune și 
dragoste pentru profesia a- 
leasă.

Prin materialele prezentat- 
de către cadre cu o experien 
ță bogată în activitatea peda
gogică și educativă, schimbul 
de experiență a pus la înde- 
mina tinerilor profesori, a di- 
riginților — deși nu în măsura 
așteptată — un bogat și varia) 
material melodic și faptic Ca
re îi va ajuta în activitatea 
de viitor. Cadrele didactice 

niste. Adesea însă, în activitatea 
ce o desfășurăm, în calitate de 
diriginți, întîmpinăm greutăți din 
partea unor familii care privesc 
cu ușurință problema educării co
piilor lor. Deși în număr din ce 
în ce mai redus, am întîlnit to
tuși părinți care erau încredințați 
că școala are in exclusivitate sar
cina educării copiilor și că părin
ții n-au nici un fel de obligație în 
această direcție. Ideea e cu totul 
greșită. Școala, numai ajutată în
deaproape de familie, cu concursul 
ei permanent poate realiza im
portanta sarcină a formării tinerei 
generații.

In legătură cu metodele activi
tății dirigintelui vreau să spun 
cîteva cuvinte. Profesorii diriginți 
ai școlii noastre au fost preocupați 
de formarea unor colective înche
gate. De asemenea, au acordat ma
re atenție organizării orelor de di- 
rigenție în așa fel încît să suscite 
interesul elevilor, să contribuie la 
omogenizarea colectivului clasei. 
Dat fiind că în școala noastră sînt 
copii veniți de la diferite școli din 
Valea Jiului și chiar din afara re
giunii, colaborarea strînsă cu fa
milia se impune ca o necesitate 
stringentă. Preocupîndu-se de a- 
cest lucru, colectivul didactic al 
școlii a reușit să facă părinții ma
jorității copiilor să-și sporească 
interesul față de educarea elevi
lor, să țină o legătură permanen
tă cu școala, aducîndu-și, cu simț 
de răspundere aportul la formarea 
cetățeanului de mîine.

Wi a» nevoie Hi 
inflimoare si in orele litiere

Prof. PĂUNESCU DUMITRU, 
directorul Școlii generale nr. 1 

Lupeni: Cu toate că după orele pe
trecute la școală, copiii pleacă acasă 
unde stau cea mai mare parte a 
zilei, profesorii diriginți nu pot 
neglija îndrumarea activității ele
vilor și în acest răstimp.

Organizarea activităților în a- 
lara orelor pune problegia măies
triei pedagogice a dirigintelui. El 
trebuie să inițieze asemenea acti
vități încît, atrași de conținutul 
lor, copiii să participe la ele. La 
școala noastră profesorii diriginți 
au în centrul atenției munca cu 
elevii în afara clasei. Săptămînal 
sînt organizate șezători literare, 
simpozioane cu un bogat conținut 
de idei care continuă munca e- 
ducativă din școală și la care, de 
regulă, sînt invitați și părinții.

Datorită varietății activităților 
care s-au organizat în afara cla
sei, au participat marea majori
tate a elevilor. Aceasta dovedește 
că activitățile respective an stimu
lat interesul copiilor, le-au stîrnit 
curiozitatea.

care au luat cuvîntul au îm
părtășit aspecte din experiența 
acumulată de-a lungul anilor 
subliniind, în deosebi, acele as
pecte care se cer puse în cen
trul preocupării diriginților. 
Schimbul de experiență putea 
avea o eficiență mai mare 
dacă, în cadrul dezbaterilor 
luau cuvîntul și cadrele tinere 
care, aveau prilejul să vor
bească despre activitatea lor 
arătînd unde au întîmpinat 
greutăți. Din păcate, tinerii di
riginți au manifestat prea pu
țin interes față de desfășurarea 
schimbului de experiență (și a- 
ceasta din cauză că nu au 
fost suficient stimulați). Con
siderăm că în această direcție 
o vină serioasă poartă Secția 
de învățămînt care nu s-a o 
cupat suficient de pregătirea 
acestei acțiuni utile. Pentru ca 
în viitor schimburile de ex
periență să se desfășoare la 
nivelul cerințelor, organizatorii 
vor trebui să manifeste mai 
mare exigență în pregătirea 
acestora, pentru ca din cuvîn
tul participanților să se des
prindă aspectele cele mai seni 
nificative care apoi extinse, să 
ducă la ridicarea pe o treapta 
superioară a nivelului instruc- 
tiv-educativ din școlile din Va
lea Jiului.

Pagină îngrijită de
M. CHIOREANU
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pivotării de la Livezeni 
primele pagini ale. epo- 
peei minerești.

Munca celor peste 100 
de oameni plasați la 
șantierul de sub dealul 
Moșicului este condusă 
de un maistru utecist, 
Tașcău loan, om ener
gic și respectat, legat 
de munca pe șantier de 
peste 10 ani. In cealal
tă parte a dealului, lu
crările de la drumul de 
acces spre incintă se e- 
xecută sub îndrumarea 
altui maistru tînăr și 
la fel de priceput — 
Teglaș Rafael. Cei doi 
maiștri și paznicul de 
noapte Mucenic loan 
mi-au fost, primii inter
locutori.

f nvingind greutăți
1 inerente oricărui 

început, luptînd cu ge
rul și apoi cu noroaiele, 
constructorii viitoarei in
cinte secundare au reu
șit să implanteze deja 
țeava de drenaj de-a 
lungul a 120 de metri, 
să ridice 20 de metri 
zid de sprijin, să apro
pie de definitivat o bu

In Petroșani se face toaleta de primăvară a spațiilor verzi

PÎINEA — de la fabrica.
ți pînă la cumpărător

(Urmare din pag. 1)

pîine caldă. Dacă ar fi rece nu 
s-ar deforma. Dacă e stoc de pîine 
veche în magazine, e vina gestio
narilor. Nu le cerem să facă co 
menzi mai mari decît e necesar. 
S-ar putea, ca și fabrica să ne li 
vreze uneori pîine mai veche".

Ne aflăm în incinta fabricii de 
pîine din Petroșani. Curățenia aiqi 
e exemplară. Condiții igienice sînt 
deosebite (păcat că pîinea trece 
prin mai multe mîini și prea mult 
este „pipăită" de ciienți în ma
gazine 1). Pîinea din stocuri e ru
menă. caldă, cu miezul pufos. Per
sonalul de deservire este calificat. 
Acestea sînt impresiile noastre.

Să-i dăm cuvîntul acum tova 
rasului Hurezeanu Petre, director 
la I.P.P.E. „Jiul" Petroșani, să-și 
spună părerea despre pîine :

„Capacitatea fabricii din locali
tate fiind mai mare, este evident 
că și numărul și calificarea per
sonalului de la Petroșani este mai 
mare ca la Lupeni și Vulcan. To
tuși sînt reproșuri. Să mă opres; 
la nemulțumirile care vizează a- 
ceastă secție. Prin însăși construe 
ția lor, cuptoarele ,,F.T.L.-2“ pe 
care le avem la Petroșani nu dau 
același randament calitativ ca 
cele „D.A.N.F." sau cu vatră pe 
care - le avem la alte secții Cu toa

nă parte din drumul de 
acces. Citeva nume au 
început să se impună 
cu prisosință, oameni 
care s-au făcut remar
cați prin iscusința cu 
care au știut să învingă 
greutăți, prin vrednicie 
și muncă disciplinată. 
Este vorba de dulgherii 
Achim Aurel, Popescu 
Ion și Pîrvulescu Titu, 
de echipa de săpători a 
lui Voicu Petre, cea de 
betoniști condusă de 
Ghițuică Dumitru, de 
buldozeristul Gagiu Ioan 
și mecanicul de beto
nieră Popovici Gheor- 
ghe, de șoferul Popovici 
Iulian, cel care împre
ună cu cițiva dulgheri 
și șeful de lot Chelaru 
Gheorghe au determinat 
țărușii care marcau prin
cipalele obiective, prin
tre care și drumul de 
acces. Ei sint aștfel pri
mii „ambasadori" ai 
T.C.M.M.-ului sosiți pe 
aceste meleaguri.

antierul viitoarei 
incinte Livezeni-

est a fost înzestrat cu 
numeroase utilaje: ex
cavator, două betoniere, 
un grup electrogen,

concasor, buldozer, o 
pompă. Aprovizionarea 
cu balast este asigurată 
de două puternice „Ta- 
tra“ basculante. Dar... 
nu funcționează toate. 
Mult timp, buldozerul
— in prezent cea mai 
importantă „sculă" a 
constructorilor de aici
— a avut o șenilă ruptă, 
(Abia de 2—3 zile a 
fost trimis un buldozer 
corespunzător). Concaso- 
rul a stat, de asemenea, 
mult timp in poziție de 
repaus deoarece moto
rului îi lipseau niște 
curele de transmisie. 
Din cauză că pompa de 
apă n-a fost încă pusă 
în funcție, cite două 
șiruri de oameni scot 
apa din fundațiile zidu
rilor de sprijin cu gă
lețile. Ca pe vremea lui 
bunicu... Operația du
rează pină pe la prinz 
și abia atunci pot con
tinua săpăturile. Pompa 
ar putea scoate apa în 
40—50 de minute.

Maistrul Tașcău își 
exprima nemulțumirea 
și pentru aproviziona
rea nesatisfăcătoare cu 
dulapi de brad și pen
tru faptul că nici acum

te acestea problema ne-a preocu
pat. Cuptoarelor de aici le-am 
adus unele îmbunătățiri : sistem 
de aburire suplimentar, modificări 
la canalele de fum și la camera 
de ardere. Noi însă nu ne mulțu
mim cu atîta. Plecînd de Ia fap
tul că cuptoarele de aici sînt mai 
indicate pentru produse de fran- 
zelărie, iar la cuptoarele de la 
secțiile 4 și 9 se produce pîine in
tegrală de calitate mai bună vom 
face unele schimbări. Pînă la sfîr 
șitul acestei luni vom termina toa
tă documentația tehnică pentru 
ca pînă la sfîrșitul trimestrului II 
pîinea integrală să fie transferata 
de la secția a IV-a la secțiile a- 
mintite. Iar aici vor fi aduse pro
duse de franzelărie, de la celelalte 
două secții. Așa că în privința ca
lității putem afirma că vom mai 
face un salt. Dorim ca pîinea din 
Petroșani să fie la fel de gustoasa 
ca cea fabricată la Lupeni sau 
Vulcan. In ce privește prospețimea 
și forma plinii vă puteți convinge 
că de la noi nu pleacă nici veche 
și nici deformată. Deformarea se 
produce din neglijență, atunci cînd 
este așezată în unele magazine sau 
la descărcare. Delegatul O.C.L.-u- 
lui. sub ochii căruia se face a- 
ceastă operație, nu ne-a sesizat 
pînă acum că manipulatorii noștri 
ar face descărcarea necorespunză

— cu toate că a cerut 
de nenumărate ori — 
nu s-a trimis o remor
că pentru transportul 
pietrei concasate, nece
sară pentru drenajele 
din incintă iar unii me
canici își fac apariția 
pe șantier doar cînd 
cred ei de cuviință. 
Semn că tovarășii din 
conducerea șantierului, 
maistrul cu utilajele, 
tov. Tănăsescu Paras- 
chiv, mai au de soluțio
nat unele neajunsuri pe 
șantierul de la Livezeni- 
est.

oarele se pregă
tește să. asfin

țească. Pe șantierul de 
sub dealul Moșicului s-a 
așternut liniștea. Acum 
intră în atribuțiile sale 
baci Mucenic, paznicul 
de noapte. O dată cu 
venirea serii se aprind 
reflectoarele brăzdînd 
cu drumuri de lumină 
orbitoare întreaga in
cintă a șantierului. Pen
tru o noapte, macaraua, 
betonierele, buldozerul, 
concasorul au încreme
nit părind niște voinici 
cuminți pogorîți din 
cine știe ce basme...

tor. Din ce provine învechirea 
pîinii în unele magazine ? Noi 
producem numai în funcție de co
menzile pe care le primim de la 
unitățile O.C.L. și de la cantine, 
cu o zi înainte. Beneficiarii pot 
să ne ceară chiar modificarea co
menzilor, dar pînă la ora 21 cel 
tîrziu. Unii șefi de magazine însă 
sînt complet lipsiți de orientare 
atunci cînd fac aceste comenzi. Să 
dau citeva exemple : „In data de 
6 martie magazinul 7 a refuzat 
toată cantitatea de pîine pe care 
o comandase cu o zi înainte. Ma
gazinul 133 ne-a cerut într-una din 
zile o comandă pentru 700 kg. pîi
ne, pentru ca în ziua următoare 
„să-și dea seama" că nu are nevoie 
de această cantitate. Același lucru 
se poate spune despre magazinele 
130, 131, 75, 42, care ne refuză 
cantitățile pe care le-au coman
dat și noi le-am produs. De ce ? 
Nu pentru că pîinea n-ar fi de ca
litate sau proaspătă, pentru că, du
pă cum am mai spus, unor ges
tionari le lipsește orientarea cînd 
Iac comenzile. Nu se gîndesc că 
a doua zi vor avea inventar; unii 
gestionari n-au reușit încă să-și 
dea seama de necesitățile de des
facere pe care le au, pentru că 
nici nu au făcut măcar un sondaj 
în privința aceasta.

Chiar și comenzile centralizate

Strada mea
Străzile din Petroșani au nume. 

Cum e și firesc. Există o alee a 
florilor, care numai a florilor nu 
este. Cu hîrtii. E în spatele sta
dionului „Jiul".

Există însă o stradă în Petro
șani, eu deosebire față de aceea 
din spatele stației C.F.R. Petro
șani unde există o adevărată în
grămădire de materiale ale I.L.L., 
I.O.I.L. I.C.R.M

Aceasta nu-i strada mea.
Strada mea e liniștită. Pe a- 

ceastă stradă circulă, printre al
tele, anumite mașini care trans
portă anumite mărfuri. E foarte 
bine că circulă. Dar, pe strada 
noastră este un noroi pe care nu-1 
are tot orașul. Este o stradă cu 
un nume istoric : Petru Maior. O 
stradă pe unde nu poți circula 
decît cu cizme de cauciuc.

Cetățenii de pe această stradă 
ar dori să facă muncă patriotică 
pentru a pava strada.

Tovarășul Șodolescu să ne spună 
ce are de gind ? Poate din bene
ficiile peste plan...

Grupul meu de cetățeni

O joie de tineret 
cu program 
instructiv

Joia de tineret organizată cu o 
săptămînă în urmă de comitetul 
U.T.C. de la preparația din Co- 
roești s-a bucurat de o binemeri
tată apreciere. Dovadă este faptul 
că au participat la această joie 
peste 150 de tineri din Vulcan. 
Expunerea despre „Uniunea Tine
retului Comunist din patria noas
tră socialistă" a fost urmată de 
jocuri distractive. De o deosebită 
apreciere s-a bucurat concursul 
pentru cei mai buni interpreți de 
cîntece și dansuri. Dintre cîntă- 
reți s-au afirmat tinerii Simina 
Lucia, Boar luliana, Bîrceanu Mi
hai, iar la dansuri perechile 
Reiss Aurelia — Argint Emeric, 
Marcu Tanța — Calotită Angliei și 
Malama Maria — Sireanu Vladi
mir.

Participanții și-au exprimat do
rința de a participa în fiecare săp- 
tămină la asemenea joi de tineret 
plăcute și instructive.

C. MARCAU 
corespondent

la O.C.L. se fac la voia întîm- 
plării. La ei se comandă o dată 
12 000 kg de pîine, altă dată 8 000 
kg, ca apoi să ajungă la 19 000 de 
kg (și nu în funcție de necesități), 
in aceste situații, în magazin ori 
nu găsești pîine deloc ori este 
pentru cîteva zile. La aceasta ar 
trebui să se gîndească și condu
cerea O.C.L.-Alimentara, să se gîn
dească la greutățile pe care ni le 
crează și la nemulțumirile pe care 
le au cumpărătorii. Noi nu pier
dem nimic dacă ne rămîn canti
tăți de pîine fabricată, pentru că 
le folosim la pesmet. Ridicăm din 
unități pîinea uscată pentru ace
lași scop, dar nu cînd e mucegăită 
cum vor să ne-o restituie gestio
narii de la amintitele magazine".

De justețea celor relatate de 
tov. H-irezeanu ne-am convins și 
noi cu ocazia raidului. Din fabrică 
pîinea pleacă proaspătă, rumenă, 
bine crescută, cu format plăcut. 
Transportul se face în condiții op
time, cu mașini închise, prevăzute 
cu rafturi despărțitoare. Se impune 
însă, ca recepționerul O.C.L.-ului 
să urmărească cu mai mult simț 
de răspundere descărcarea pîinii; 
gestionarii din unitățile respective 
să manifeste mai multă grijă față 
de acest produs, iar organele 
O.C.L.-ului să controleze mai des 
felul cum se face descărcarea pîi
nii, să verifice comenzile unități
lor către fabrică, precum și mo
dul în care este păstrată pîinea 
în magazine. Dacă se va ține cont 
de aceste cerințe pîinea va ajunge 
proaspătă, cu un aspect plăcut pe 
masa cumpărătorului.

TELEVIZIUNE
17 martie

13,00 Pentru cei mici: Ala Sala.
18,25 Pentru tineretul școlar: Pa

gini literare despre 1907.
18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară. ,
19,20 Buletinul circulației rutiere.
19,30 Atlas folcloric: Valea Lâpu- 

șului. Prezintă: Iosif Herțea.
20,00 Săptămînă.
20,45 Avanpremieră.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „Impostorul".
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

FILME
18 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Mondo Cane seria I—II; Republi
ca : Sanjuro; LONE A — 7 Noiem
brie : Ianosik seria I—II; Mine
rul : Fantomele se grăbesc; VUL
CAN : Albă ca zăpada și cei 7 
saltimbanci; CRIVIDIA: învăță
torul din VigevanO; LUPENI — 
Cultural: Dacii; BARBATENI :
Fiii marii ursoaice; URICANI: 
Cei 7 magnifici.

PROORAM DE RADIO
18 martie

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Program muzical de di
mineață; 5,30 Gimnastică; 5.40 Pro
gram muzical de dimineață; 6,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,15 Actualitatea agrară; 
6,25 Program muzical de diminea
ță; 6,45 Emisiune pentru pionieri; 
7,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,30 Muzică ușoară; 
8,00 Sumarul presei; 8,10 Cîntece 
de viață nouă și jocuri; 8,25 Mo
ment poetic; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului; 9,35 Melodii populare; 9,45 
Sonata pentru clarinet și pian de 
Alexandru Hrisanide; 10,00 Buletin 
de știri; 10,15 Emisiune de cîn
tece; 10,30 Vreau să știu; 10,55 Pa
gini din muzica preclasică; 11,20 
Melodii... melodii; 11,45 Cîntă Ma
ria Firulescu și Ion Albeșteanu; 
12,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologie; 12,10 Concert de estra
dă; 12,45 Muzică ușoară; 13,00 Va
rietăți muzicale; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 Buletin de știri. Bu
letin meteo-rutier: 14,08 Din me
lodiile lui Johann Strauss; 15,00 
Doi interpreți de muzică popu
lară : Leontina Uncu și Dumitru 
Ciobanu; 15,20 Caleidoscop muzi
cal; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,10 Oa
meni de seamă : Franz Liszt; 17,40 
Natura în opera lui Wagner; 18,00 
Buletin de știri; 18,03 In jurul glo
bului; 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 Știință, tehnică, fantezie; 
19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,30 Concert de me
lodii românești; 20,00 Radiogazeta 
de seară; 20,20 Sport; 20,30 Con
cert de melodii românești (partea 
a II-a); 21,05 Concurs cu public; 
21,35 La balul de sîmbătă seara; 
22,00 Radiojurnal Sport, Buletin 
meteorologic; 22,20 Continuăm dan
sul; 23,52 Buletin de știri.

INSPECTORATUL 
ADAS 

PETROȘANI
Angajează urgent CONTA

BIL ȘEF cu un salariu de 1 650 

lei lunar. Condiții de angaja
re : studii medii și 5 ani ve
chime în funcții economice.
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Vizita președintelui C. S. P, 
Maxim Berghianu în Italia

Delegația română condusă 
Suderde tovarășul Mihai

Trimisul special A- 
Puicea, transmite : 
vizita în Italia pre

stat al 
îm-

amba-

dinROMA 16. 
gerpres, N. 
Continuîndu-și 
ședințele Comitetului de
Planificării, Maxim Berghianu, 
preună cu Cornel Burtică, 
sadorul României la Roma, Mauri- 
ciu Novac, vicepreședinte al C.S.P. 
a sosit joi cu avionul la Genova, 
unde a vizitat Șantierele navale 
din Sestri — Genova ale societății

Italcantieri, care face parte 
grupul industrial I.R.I.

La Genova Campi a fost vizitată 
una din cele mai mari uzine de 
construcții de mașini grele din Ita
lia : Ansaldo San Giorgio — Com- 
paqnia Generale (A.S.G.E.N.). Aici 
se produc lurbogeneratori cu o pu
tere pînă la 370 MW, și o largă 
gamă de electromotoare, tablouri de 
comandă electronice și locomo
tive electrice.

și-a incheiat vizita
BERLIN 16. — Corespondentul 

Aggrpres, St. Deju, transmite : 
Miercuri seara s-a încheiat vizita 
în R. D. Germană a 
mâne, condusă de 
ministrul economiei 
Republicii Socialiste 
plecare, delegația

ministrul industriei 
D. Germane, 
alte persoane 
față Nicolae Ghenea,

a

in R. D. Germană

delegației ro- 
Mihai Suder, 
forestiere al 

România. La 
fost condusă 

ușoare al
Hans Wittik, și 

oficiale. A fost 
ambasa-

PRAGA 16. -— Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmite: Ea 
invitația C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, a președintelui R. S. Ce
hoslovace, Antonin Novotny, și a 
guvernului cehoslovac 
la Praga, într-o vizită 
legația de partid și de 
Germane, condusă de
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane.

In aceeași zi au început con
vorbirile oficiale întră delegația 
R. S. Cehoslovace și delegația R. D. 
Germane.

de 
R. 
de 
de
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Democrată Ger
mană.

In timpul șederii în R.D.G., de
legația română a vizitat institute 
științifice din domeniul silvicul-

turii și prelucrării lemnului, în
treprinderi de prelucrarea lemnu
lui și întreprinderi forestiere. De
legația română a vizitat, de ase
menea, Tîrgul internațional de la 
Leipzig.

Șeful delegației române a avut 
întrevederi cu Hans Wittik, mi
nistrul industriei ușoare al R.D.G., 
referitoare la adîncirea colaboră
rii dintre industriile forestieră și 
de prelucrare a lemnului din cele 
două țări.

VIENA 16. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: Biroul O.N.T. Car- 
pați din Viena a organizat 
două seri de filme și muzică 
populară românească. Sute de 
vienezi au urmărit cu mult 
interes filmele
infățișlnd obiective 
și monumente de. artă 
mânia. Formația de 
populară românească,
de Ionel Banu, a fost viu a- 
plaudată de publicul vizitator.

Au fost de față ambasado
rul României la Viena, Gheor- 
ghe Pele, și șeful agenției e- 
conomice române, Constantin 
Stoica.

documentare 
turistice 
din Ro- 
muzică 

condusă

VIETNAMUL DE SUD
joi a sosit 
oficială, de- 
stat a R. D
Walter Ul-

Mari unități americane
(Agerpres). — 
fost anunțată

BRASILIA 16
Miercuri seara, a 
componența noului guvern brazi
lian care numără 16 miniștri. Jose

0 rezoluție adoptată de
Comitetul O.N.U. pentru decolonizare
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare a adoptat miercuri seara, cu 
16 voturi pentru, contra unul 
(Coasta de Fildeș) și 7 abțineri, o 
rezoluție care cere Franței să or
ganizeze 
franceză 
aibă loc 
zoluția
Irak, Sierra Leone, Siria 
zania reafirmă, totodată,

la 19 martie în Somalia 
un referendum „care să 

pe baze democratice". Re
prezentată de Afganistan, 

și Tan- 
dreptul

inalienabil al populației din acest 
teritoriu la autodeterminare și in
dependență și „exprimă regretul că 
puterea care administrează în pre
zent Somalia franceză nu s-a con
format încă tuturor dispozițiunilor 
cuprinse în rezoluția Adunării 
Generale din toamna trecută". Do
cumentul prevede, de asemenea, ca 
această problemă să fie menținută 
pe ordinea de zi a Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare.

Ancheta de la New Orleans

al finanțelor. Mi- 
a fost numit ge- 
de Lira Tavares, 
interne generalul 

Lima.
Hamann Gru-

Componența noului guvern brazilian
Magalhaes Pinto deține portofoliul 
afacerilor externe iar Antonio Del- 
fim Neto pe cel 
nistrul de război 
neralul Aurelio 
iar ministru de
Alfonso de Albuquerque 
Amiralul Augusto 
vewald Rademaker a preluat con
ducerea Ministerului Marinei, ge
neralul Marcio de Melo Xouza pe 
cea a Ministerului Forțelor 
riene. In fruntea Ministerului 
tru Comerț și Industrie se 
generalul Edmundo Macedo 
res, iar în cea a ministerului
nelor și Energiei, colonelul Anto
nio Bonaventura Costa Caval
canti. Jumătate din membrii nou
lui cabinet sînt militari.

Ae- 
pen- 
află 

Sua-
Mi-

INUNDAȚII 
LA CAR ACI

CAR ACI

atacate de patrioți 
în apropierea Saigonului

ORLEANS 16 (Agerpres) 
ce se desfășoară la New 

pentru a stabili dacă pro- 
districtual. Jim Garrison, 

de suficiente mărturii 
a stabili existența unui 
privind asasinarea fostu-

declarase juriului că a văzut și

SAIGON 16 (Agerpres). — For
țele Frontului Național de Elibe
rare au atacat în apropierea Sai
gonului, în noaptea de miercuri 
spre joi. mari unități americane. 
Agenția France Presse informea
ză că atit cartierul general cît și 
depozitele celei de-a 25-a divizii 
americane de la Cu Chi, situate 
Ia 30 km vest de Saigon, au fost 
bombardate cu mortiere grele. 22 
de soldați americani au fost 
niți. Patrioții sud-vietnamezi 
atacat, în același timp, și
de antrenament militar de ițt 
Trun Ghao, distrugind importante 
instalații ale americanilor. Gea 
de-a 196-a brigadă de infanterie

americană, care participa la ope
rațiunea „Junction City", în aproy. 
pierea localității Tay Ninh, a foiJ 
surprinsă de un puternic foc de* 
mortiere. Alți 16 soldați americani 
au fost răniți.

*

ră-
au

centru:

SAIGON 16 (Agerpres). — Pier
derile în oameni suferite de tru 
pele americane 
sud continuă să 
nivel ridicat.
Presse relatează
tămînii de la 26 februarie la‘ 4 
martie, au fost scoși din luptă 
1 617 soldați americani, iar în șăp- 
tămîna trecută

în Vietnamul de 
se mențină la un 
AgAiția France 

că, în cursul săp-

1 075.

NEW 
Ancheta 
Orleans 
curorul 
dispune 
pentru 
complot
lui președinte al S.UA,, John Ken
nedy, a intrat în cea de-a treia zi. 
Miercuri,- principalul martor pre
zentat juriului.de Jim Garrison, 
Perrv Russo, agent de asigurări, a 
fost din nou supus unui interoga
toriu. La întrebările avocatului lui 
Clay Shaw, cunoscut om de afa
ceri din oraș, acuzat de a fi par
ticipat la complotul împotriva pre
ședintelui Kennedy, Russo a ad
mis în instanță că în anii 1959 și 
1960 a urmat un tratament de psi
hiatrie.

In prima zi a anchetei, Russo

a 
auzit cum Clay Shaw, Lee Harvey 
Oswald și David Ferrie, decedat re
cent în condiții misterioase în lo
cuința sa din New Orleans, ar fi 
pus la cale un plan privind asasi
narea președintelui Kennedy.

Russo a recunoscut, de asemenea, 
că chiar în cursul acestui an el a 
mai fost examinat de medici ai 
Universității din Louisiana.

Jim Garrison, relatează agenția 
Reuter, 
juriului 
wallen, 
cameră 
tat de

Moțiune de neîncredere 
în guvernul Izraelului

TEL AVIV 16 (Agerpres). — 
Fracțiunile parlamentare ale blo
cului de dreapta „Gahal", și par
tidul neosocialist „Rafi", aflate în 
opoziție, au depus miercuri o mo
țiune de neîncredere în guvernul 
Izraelului. Moțiunea urmează să 
fie votată săptămîna viitoare.

Cele două grupări 
consideră că actualul 
raelian nu mai este 
credere „ca urmare a
zei interne și a scăderii prestigiu
lui Izraelului pe plan mondial".

Guvernul, condus de primul mi
nistru Levi Eshkol. are 
tate parlamentară fermă 
vatori citați de agenția 
ted Press nu consideră 
nea ar putea provoca

a hotărît să aducă în fața 
un nou martor, James Le- 
care a locuit în aceeași 
cu David Ferrie, omul ci- 
procurorul districtual ca

fiind unul dintre principalii trei 
martori care pot relata despre e- 
xistența complotului împotriva pre-' 
ședintelui Kennedy. Levallen, an
gajat al unei uzine de asamblat 
rachete din localitate, a mai fost 
interogat de Garrison înainte de 
moartea lui David Ferrie.

Pe de altă parte, fosta soție a 
lui Oswald, Marina Porter, a de
clarat ziariștilor că n-a auzit ni
ciodată de David Ferrie, Clay 
Shaw sau Clay Bertrand.

16 (Agerpres) — Ca 
inundațiilor provocate 

fluviului

Prima sesiune

de opoziție 
cabinet iz- 

demn de în- 
adîncirii cri-

o majori 
si obser- 
Associa- 

că moțiu- 
căderea sa,

urmare a
de revărsarea apelor
Layari, circa 15 mii de iocuitori 
din orașul Caraci au rămas fără 
adăpost. Inundațiile 
vocate de ploile 
căzut asupra 
Caraci. Nu s-au 
omenești.

au fost pro- 
torentiale care au 
regiunii orașului 
semnalat victime

a Parlamentului Indiei
DELHI 16 (Agerpres). — Camera 

populară a Parlamentului Indiei, în 
noua sa componență, s-a întrunit 
joi în prima sesiune. La deschide
rea sesiunii, primul ministru Indira 
Gandhi și membrii guvernului au

depus de depu- 
rostită cu acest 

s-a 
că- 

față 
gu- 
îm- 

a

Cei trei temerari de pe ambarcațiunea
„Empresa Pacifica* 
și-au întrerupt călătoria

GUAYAQUIL 16 (A- 
gerpres). — Ambarca
țiunea „Empresa Pa
cifica", la bordul că
reia spaniolii Vital 
Alzar, Manuel Camino 
și francezul Marc Mo
dena intenționau să 
traverseze Oceanul Pa
cific pentru a ajunge

în Australia, a fost 
surprinsă de o puter
nică furtună la jumă
tatea drumului 
ța pericolului 
dării, 
tori 
pel 
vați 
sub

In fa- 
scufun- 
naviga- 

un a- 
sal-

cei trei 
au lansat

S.O.'S., fiind 
de o navă aflată
pavilion vest-ger-

man. Ei vor fi debar
cați în portul cel mai 
apropiat Cei trei ma
rinari temerari au în
cercat să reia drumul 
parcurs de către abo
rigenii ecuadorieni 
„Huancavilcas" din 
portul Guayaquil pînă 
în Australia.

I

primit jurămîntul 
tați. In cuvîntarea 
prilej, premierul Indira Gandhi 
referit la greutățile economice 
rora India trebuie să le facă 
în prezent, subliniind că noul 
vern va depune eforturi pentru 
bunătățirea situației economice 
țării, îndeosebi pentru înlătura
rea penuriei de produse alimen
tare. Deputății vor alege în urmă
toarele zile pe președintele Came
rei. Grupul parlamentar ai parti
dului Congresul Național Indian l-a 
desemnat pe Chenna Reddy, minis
tru al oțelului, minelor și metalur- ,f 
giei, candidat la postul .de speaker 
al Camerei populare a Parlamentu
lui. Candidat al opoziției la acest 
post este deputatul 
T. Vivanathan.

In capitala indiană 
totodată, că alegerile 
turile de 
ședințe al 
la 6 mai 
expiră la

independent

s-a anunțat, 
pentru pos- 
și vicepre-președinte

Republicii vor avea loc 
a.c. Actualele mandate
12 mai.

• NEW YORK. Departamentul poliției 
din S.U.A. a informat că la fiecare 13 ore 
în orașul New York se comite un asasi
nat. Se precizează că anul trecut s-au în
registrat 654 de omucideri față de 633 în 
anul 1965 procentul fiind de 8,4 la 100 000 
de locuitori. .

0 ROMA. La 15 martie, 350 000 de te:r- 
tiliști din Italia au declarat o grevă de 
24 de ore. Această acțiune a fost inițiată 
pentru a determina pe patroni să încheie 
un nou contract de muncă colectiv care 
să stipuleze reducerea săptămînii de lu 
cru ridicarea plafonului minim de salarii, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă ți ex
tinderea drepturilor sindicale

• WEIMAR. Institutul pentru literatu
ră germană a R.D. Germane a editat la 
Weimar primele cinci din cele 30 de vo
lume ale unei ediții de opere complete 
ale lui Heinrich Heine.
• DELHI. Un parlamentar, deputat din 

partea Partidului Congresului, a fost asa
sinat miercuri noaptea în statul Uttar 
Pradesh din nordul Indiei.

Deputatul, Darbari Lai, a fost omorît cu 
focuri de armă în trenul care îl ducea din 
circumscripția sa — Allahabad — la 
Lucknow, capitala statului Uttar Pradesh
0 TUNIS. lin specialist francez în boli de 

inimă a examinat pe președintele Tunisiei, 
Habib Burghiba. si a confirmat că starea

sa evoluează- satisfăcător, după recentul 
atac de cord, in comunicatul dat publici
tății miercuri seara la Tunis, se spune că 
profesorul francez .Jean Lenegre a reco
mandat continuarea tratamentului deja 
început.
• BELGRAD. La încheierea vizitei i:' . 

Iugoslavia a delegației economice ghane- 
ze condusă de E. N. Omaboe, președintele 
Comitetului Economic.
țional de Eliberare, 
semnat un nou acord 
două țări. Paralel cu
semnat și protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri iugoslavo-ghani-z pe anul 
1967.

al Consiliului 
la Belgrad a 
comercial între 
acest acord a

Na- 
fost 
cele 
fost
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