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0 REZERVA ÎNSEMNATA
PERFECTIONAREA 
ORGAN I ZĂRII
MUNCII

La exploatarea minieră Ani
noasa s-au făcut primele studii 
privind perfecționarea organizării 
muncii, stabilindu-se necesarul de 
posturi pentru lucrările direct pro
ductive, auxiliare șî de deservire. 
In urma acestei acțiuni au fost 
puse în evidență posibilitățile de 
îmbunătățire a raportului dintre 
posturile direct productive și cele 
auxiliare.

In abatajul nr. 8, stratul 3 al 
sectorului I de la mina Aninoasa, 
lucrează brigada condusă de Aurel 
Cristea. Priceperea minerilor din 
această brigadă a făcut posibil 
ca lună de lună să se depășească 
în ^proporții considerabile planul 
de producție, 
binecunoscuta 
trage două cîmpuri de cărbune pe 
aripă și schimb în abatajele ca
meră ! Datorită acestei metode, ei 
realizează cîte 200-250 metri de 
avansare lunară în abataj, ceea ce 
înseamnă un randament mediu de 
8—9 tone pe post. Numai de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
brigada a extras peste plan mai 
mult de 2 000 tone cărbune.

Tot în sectorul I al minei 
crează și brigada de mineri 
dusă de David Ioan, într-un 
taj frontal orizontal. Minerii din 
această brigadă au acumulat o bo
gată experiență*’în extragerea căr
bunelui din abataj frontal cu’ sus
ținere în fier, obținînd randamen
te sporite. Aceste rezultate nu sînt 
înșă limita posibilităților pentru 
că mai există rezerve de sporire 
a producției în aceste abataje.

în abatajul cameră al lui Cris
tea lucrează în fiecare schimb cîte 
6 oameni (pe zi 17-18 oameni). 
Schema de organizare însă prevede 
21.-22 de oameni, adică încă 4 oameni 
pe zi în plus. După părerea șefu
lui de brigadă, numărul oameni
lor din abataj ar trebui să fie spo
rit cu 6, adică cu cîte doi oameni 
pe schimb. EfeCtuînd un calcul re
zultă că fiecare din cei 6 oameni 
ar produce 8-10 tone în plus în fie
care schimb și ca atare producția 
zilnică a abatajului s-ar mări cu

la abata- 
acest loc

Lor le aparține și 
inițiativă de a ex-

1U- 
con- 
aba-

cca. 50-60 tone cărbune.
Aceeași situație este și 

jul Iui David Ioan. Și în 
de muncă, prin completarea nu
mărului mediu scriptic la nivelul 
necesarului s-ar putea spori ’ cu 
mult viteza de avansare a frontu
lui de abataj și, ca urmare, și 
producția extrasă. întrebarea se 
pune : cum șî de unde să se com
pleteze acest număr de muncitori ? 
Răspuns Ia această întrebare a gă
sit chiar conducerea exploatării 
miniere, atunci cînd a trecut la 
reorganizarea activității de ia 
munbile auxiliare si de deservire, 
de unde au fost eliberate 36 pos
turi și trecute- în abataje. Această 
acțiune șe desfășoară însă lent la 
mina Aninoasa.

Sugerăm 
riț o metodă bună, 
succes 
Barza 
unde 
fronturilor destinate micii meca
nizări. precum și prin normarea 
muncilor auxiliare (transport și 
manipulări; de, materiale la supra
fața) și introducerea plății în acord 
la aceste munci s-a reușit să se 
mărească considerabil sfera d® ac
țiune a unui muncitor Prin aștfgl 
de măsuri, numai în anul 
au fost .economisite 158 
care au fost repartizate în 
tatea direct productivă. »

conducerii exploată- 
aplicată cu 

la 'întreprinderea minieră 
din. regiunea Hunedoara, 

prin folosirea intensivă a

trecut. 
posturi 
acțivi-
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„Pentru tine,

Așa s-a întitulat -spectacolul 
prezentat în sala Clubului sin
dicatelor din Lohea. de către 
elevii Liceului Petrila.

Partea întîi, alcătuită din- 
tr-un montaj literar-muzical, a 
adus în fa(a spectatorilor ima
gini de neuitat care evdcau 
momente importante • din isto
ria patriei. Cea de a doua par
te a spectacolului a fost sus
ținut de echipa de dansuri și 
orchestra de muzică ușoară. .

La
care 
și-au 
selor
interprets care au ■ reușit ,s să 
entuziasmeze pe cei aproape 
500 de spectatori, se numără 
Preda Lucia, Oancea Rodica, 
Mistrie Francisc, Crișan Petru 

: ; f ''
fost pregătit 
sub Indrtfma- 
Stoica Corne-

pregătirea reprezentației, 
s-a bucurat de succes, 
adus aportul elevii cfa- 
a IX-a și a X-a. Printre

și alții,
Spectacolul a 

cu concursul și 
rea profesorilor
Ua, Kiăs Ștefan,, Mi hoc, Vasile, 
Pop Iulian și a tov. Dudaș An
drei, instructor la Casa de cul- 
tură dțn Petroșani

trier. M. BARA

CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBĂM

Scandal din invidie

liber la Petrila. 
la „Transilvania", 

zilnic. Intr-o seară, 
vecină, în local, 

cu Lenuța

avans îi trage cîte un chirvai 
de aruncă cu căciula după 
cîini; cu farfurii și crătiți după 
nevastă, cu anateme sub for
mă de pietre, bețe și înjură
turi după îndrăzneții care în
cearcă să-l calmeze.

„Văsălie, Văsălie,
de omenie", vorba cînteculiii. 
Că uite, ai ajuns în gura lumii 
și-il condeiul nostru, 
șine, că ai 50 de ani.

Brigada de mineri a lui Drob 
Gheorghe de la sectorul III al 
minei Vulcan este* evidențiată 
în întrecerea socialistă pentru 
frumoasele rezultate obținute 
în extragerea cărbunelui. IN 
CLIȘEU : Schimbul condus . de 
Pădure Gavrliă, se . pregătește 
să coboare în abataj.

t
fă-te om

ii mi» imiiii»

. .1 •4 <
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FRUMUSEȚI GEOMETRICE

ASCENSIUNE 
o producție 

de bună calitate

Cambrea Ion, paznic Ia 
i.C.R.T.I. Petroșani și Adam 
Nicolae, miner la Dîlja, locu
iesc în Petroșani. Dar își pe
trec timpul 
Măi precis, 
Pe aici dau 
la o masă
Onea Traian era 
Eftimie, o cunoștință a celor 
doi. Invidioși, cei doi petroșă- 
neni l-au rugat pe cetățeanul 
Gligor Ion să-i conducă 
cuința lui Onea. Acesta 
tisface dorința,
geamul și intră în casă, 
sparge alt geam si iese din ca
să. începe bătaia. Vin miliție
ni. Lenuța fuge. „Mobilul" dis- 
părînd cei trei... se-mpacă.

Și-l ru-

Ajung.

la lo- 
le sa- 
Sparg 
Onea

L. !
„La noi, din casă 

afară și de afară

Văsălie, Văsălie I
Stanca Vasile din Petroșani, 

ștr. Gheorghe Barițiu nr. 3 lo
cuiește de aproape 20 de ani 
pe această stradă. In 20 de ani 
a înregistrat un record puțin 
obișnuit: la fiecare plată și

se vede 
înăuntru. 

l.L.L.-ul a‘reparat ceva la noi 
în casă, in luna decembrie, dar 
după două săptămîni a căzut 
lotul" — ne spune elevul Tu- 
ceru I. Victor din clasa a Vl-a 
A, Școala generală Aninoasa. 

Atenție, lucrători ai I.L’.L. A- 
ninoasa ! Ați intrat în gura co
piilor. Și „ăștia mici", cînd țe

Rubrică redactată de
I. CIOCLEI

(Continuare în pag., a 3-a)

Fabrica de fire artificiale „Vis- 
coza" LUPENI produce materie 
prima pentru multe din țesători- 
ile din țară. Și cum exigențele 
beneficiarilor sporesc, în fața pro
ducătorilor se accentuează sarcina 
îmbunătățirii continue a produse
lor. Gele două luni - care s-au 
scurs din acest an, lh „Viscoza",; 
s-au încheiat cu un bilanț rodnic : 
800 kg fire de mătase artificială 
date peste prevederile Pianului 
depășirea "producției globale 
9,8 1 '

,i eu 
la sută, a producției marfă cu 

0,7 la sută și îmbunătățirea cali
tății produselor cu

Lă indicația 
partid al fabricii, 
lui colectiv a fost 
realizarea 
plan și a 
o cît mai 
producției 
din care fac parte 
nicieni 
gâtire profesională. Comisia a por
nit la iucru avînd drept punct de 
plecare un plan de acțiune care 
cuprinde o seamă de probleme ce 
necesită, rezolvare : utilizarea ca
pacității de producție, posibilitatea 
îmbunătățirii normării, îmbunătă
țirea utilizării fondului de timp și 
a condițiilor de 
noxelor.

S-a trecut, de 
finitivarea undi 
care privește întreaga întreprin
dere; eșalonat pînă în anul 1970. 
cît si la studierea gradului de 
calificare profesională a salacia- 
ților , fabricii. In vederea obținerii 
unei, producții de bună calitate, 
care să satisfacă exigențele bene
ficiarilor, s-au preconizat măsuri >

0,2 la sută, 
comitetului de 
atenția întregu- 
îndreptată spre 
indicatorilor detuturor

angajamentelor. Pentru 
judicioasă organizare a 
s-a format o comisie 

ingineri, teh
ii muncitori, cu o bună pre-

lucru., reducerea

asemenea, la dc- 
plan de măsuri

pentru modernizarea instalației de 
filtrare a băii de filaj, prin mon
tarea de filtre sub presiune de’tip 
WABAG. Filtrele necesare moder
nizării instalației sus amintite 
urmează să fie montate în curîfld., 
In secțiile instalațiilor cițimice 
și de filatură s-a artfiănt respec
tarea întocmai a parametrilor de- 
fabricație, iar la finisai, textil .isS» 
centul s-a pus pe întărirea contro
lului interfazic. Paste tot s-a por
nit munca de la om Ia om șL.șe' 
continuă eu un control riguros d’n 
partea maiștrilor privind modul tte 
manipulare a bobinelor. Această 
măsură îmbină armonios dorința 
colectivului fabricii de a obține, o 
producție de bună calitate’,cii cea. 
de reducere la minimum ,a pro
centului de deșeuri. De altfel, la 
indicația comitetului orășenesc de 
oarțid Lupeni, munca de îmbună
tățire a calității firelor a 'inpenî'.t 
să șe ducă paralel cu cea pentru 
înlăturarea cauzelor subiective ca
re duc la degradarea firelor de 
mătase.

Comuniștii din , Secțiile. „VIsco- 
zei". întregul colectiv va trebui 
să persevereze în direcția creșterii 
continue a procentului de fire de 
calitatea A, astfel ca angajamentul 
luat să fie respectat întocmai și, 
concomitent, să reducă la minimum 
procentul de deșeuri. Condițiile 
create cît și rezultatele obținute în

• ultimul timp confirmă Pe deplin 
că Fabrica de fire artificiale „Vis-. 
coza“ Lupeni se află îri. asaenâiune 
spre o producție de calitate supe
rioară, și în același timp, se acordă 
atenția cuvenită ■ sarcinii de- redti- . 
cete a procesului de deșșarz

... . - ? t -
Margareta MICA
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DE LA AUTOMATIZĂRI
A venit nu de mult la 

termocentrala Paroșeni. 
Lucrase la Lupeni, la 
mină. Era student la E- 
lectromecanică minieră 
la Petroșani, la sera). 
Și-a exprimat dorința de 
a lucra la laboratorul de 
automatizări termice^ 
fost angajat. Pe zi 
trecea făcea
mult dovada priceperii 
și hărniciei sale. Nu ne
glija nici învățătura . la, 
institut. I se încredințau 
sarcini tot mai comple
xe, de tot tnai mare răs--; 
pundere. Dar comunistul,, 
Burdeț> Dumitru, căci des-

a

A 
ce 

tot. mai

ei e vorba, n-a dat 
o clipă înapoi. A 
antrenat în munca 

de punere în funcțiune
a. regulatoarelor electri
ce automate de la gru
pul de 150 MW.’ Mun
cea și rezolva. Eram cu 
toții mulțumiți de el, dar 
in același timp și foarte 
exigenți. II apreciam 
pentru modul cum , re
zolva problemele de pro
ducție, întotdeauna în 
urma unor profunde a- 
□ alize, punînd pasiune 
în tot ce făcea.

...Timpul a.trecuț. Oa
menii au crescut. Acum

Burdeț' Dumitru este e- 
lectrician specialist în 
probleme de automatizări 
la I.E.C. Paroseni și stu- 

• dent la seral în anul IV 
la Electromecanică mi- 

‘nieră. Este' fruntaș an de 
an' în întrecerea socialis
tă, are numai note bune 
în carnetul ■ de student.

.Nu de mult, trebuia să 
trimitem' pe cineva la 
București pentru rezol
varea- unor probleme de

dicate . (dar nu de auto
matizări). A ■. fost trimis 
Burdeț împreună cu încă 
o persoană. Au rezolvat. 
problemele cu multă si-

guranță, au reunit; mâi 
bine decît alții eu1 mal 
multă experiență.

De aceea consider dă 
Burdeț Dumitru,'' mese- 
riaș harnic și priceput, 
student sîrguincibs, mo
dest și disciplinat,' con
stituie un exemplu, demn 
de urinat ‘ de 'multi ti- . 
neri. Are mari posibi
lități de afirmare . și cu 
siguranță că, atunci Cînd 
va absolvi Institutul. de 
mine din Petroșani, ter
mocentrala Paroșeni, va 
căpăta un inginer bine 
pregătit,, capabil să re
zolve cu competență toa-9 
te problemele pe care i 
le va pune în tață pro
ducția. - , .

. Ing. C. RACOVEANU
LE.C. Paroșeni



STEAGUL ROȘU

ELEVII SERALIȘTI
r

Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a prevăzut, prin Directivei» e- 
laborats, și extinderea posibl- 
Utiților de completare a stu
diilor de către oamenii mun- 
CH. Tot mai multi lucrători din 
diversa ramuri de activitate își 
exprimă dorința de a-și ridica 
nivelul de cultură generali, 
urnind cursurile liceelor ae- 
rala. îndrumați de comitetele 
de partid, sindicale și de 
U.T.C. sute de saJariali din în
treprinderile și inttllu|iile Viii 
Jiului iți completează asUei 
studlil», Venlndu-lo in ajutor, 
majoritate* conducerilor între
prinderilor au creat condiții 
optime c* elevii seraliști si 
poati frecventa cu regularita
te cursurile. Cadrele didactice 
do la secțiile serale depun, le 
riadul lor. mult interes pentru 
predarea cunoștințelor la nivel 
Corespunzător, astfel incit șl 
fie înțelese și bine însușite de 
către elevi.

Cu toate condițiile create, 
frecvența elevilor la cursurile 
serale ți pregătirea lpr nu 
stat intiulotul satisfăcătoare. 
Pentru a afla în ce măsură se 
pregătesc elevii seraliști In 
vedere* orelor de curs și spre 
* cunoaște ajutorul de care au 
nevoie acești* în însușirea te
meinică a cunoștințelor, le-auș 
adresat ctteva întrebări. Des
pre frecvența elevilor anj soli- 
*|t*t părere* conducerilor unor 
licee. Constatările făcute le 
consemnăm în ceie ce urmează.

ȘI PROBLEMELE LOR
FRECVENTA — 

roblemă la ordinea zilei
Frot. FLORI CA MUȘTE AN, directoarea Liceului aerai Petroșani ne-a spus

toatele deipre frecvența la cursuri și rezultatei* la învățătură ale elevilor seraliști -.
urmă-

0 statistică 
semnificativă

Un număr de 310 elevi (d|n 
clasele IX—X—XI) de la sec
țiile serale ale liceelor din Pe-- 
troșanl, Petrila și Vulcan ne-au 
răspuns la două întrebări,

Clasiiicjnd răspunsurile pri
mite, am întocmit următoarea 
statiștică :

PRIMA ÎNTREBARE: Cit 
timp rezervați studiului indivl-
dual 1 Ș-au dat următoarele
răspunsuri;

02 elevi rezervă 1 ora
32 elevi rezervă 1.5 ore

13J elevi rezervă 2 ore
04 elevi rezervă 3 ' ore
16 elevi rezervă 4-5 ore

6 elevi au dat răspunsuri
neclare

A DOUA ÎNTREBARE : Aveți 
uevpie de ajutor în 
lecțiilor predate ?

Da au răspuns
Uneori DA, alteori 

au răspuns
Nu au răspuns
Răspunsuri neclare

au dat

pregătirea

187
NU

29
81

elevi

elevi 
elevi

13 elevi

„Sute de oameni ai munoil <Uu 
Petroșani își eompleteazâ studiil* 
ia secția serală a liceului din lo
calitate. Rezultatele obținute In 
primul semestru sini into nu in- 
trutotul satisfăcătoare. Aceasta a 
determinat, pe lingă alte măsuri 
luate la școală, și organizarea unei 
eonsfătiiiri 
conducerile 
acest1 prilej 
ceul nostru 
avizi de cunoștințe, pepgeverenți 
In muncă, disciplinați, conștiin
cioși, care frecventează cu regu
laritate cursurile și care au obți
nut la învățătură rezultate bune 
și chiar foarte bune. Printre aceș
ti* se numără Diaconu Constantin 
de la S.C.S.M-, Borca Francisc de 
lg E.D.M.N, «— mina Dîlja, Trifu 
Viorel, Bodea Ioan, Barth Fran
cisc, Preda Alexandru , Mulțescu 
Petru de la U.R.U.MP-, Rușeț 
Ioan de la C.F.R. Petroșani, Po
pescu Teofii, Popeșeu Constantin, 
Bogariu Virgil de la E. M. Ani- 
noasâ, Nieulescu Constantin de la 
E. M. Petrila și mulți alții,

Dacă nu toți elevii au obținut 
rezultatele așteptate, una dintre 
cauze, și cea mai importantă, este 
slaba frecvență la cursuri- Colec
tivul climactic a luat, în această di
recție, unele măsuri printre car» 
prelucrarea cu elevii a regulamen
tului școlar și analizarea situației 
frecvenței la nivelul școlii. In ve
derea îmbunătățirii frecvenței ș-au 
trimis adrese tuturor întreprinde
rilor, căror salariat i urmează 
cursurile liceului nostru, spre a 
le informa, pe această cale, de si
tuația la învățătură și frecvență 
a acestora. Profesorii-diriginți ău 
purtat și ei discuții individuale cu 
elevii privind problema absențe
lor. O măsură aspră: datorită 
frecvenței neeorespunzătogre au 
fost exmatriculați din școală 18 
elevi.

glaba frecvență, pot să mențio
nez, că este o piedică în însușirea 
logică a cunoștințelor, Ce fel de 
cunoștințe poate avea un elev care 
absentează intr-un semestru înțre 
5Q-J0Q ore ? Mai poate el avea cu-

noștinț» care șă corespundă ce
rințelor programei de învlțtnunt ? 
Evident, nu I

Motivări
la dâre au participat 
întreprinderilor. Cu 
s-a apreciat că la li- 

sînt mulți muncitori

>i „motivări"

Dîlja, Miroiu Gheorghe de la C.F.K., 
Greculescu Alexandru, Frățilă 
loan, Bencavici Emil de la U.R.U.M. 
Petroșani manifestă, uneori, o a- 
titudine nesănătoasă față de munca 
în școală, deranjează orele. Desi
gur că elevii care săvârșesc aba
teri de la disciplină nu au o si. 
tuație bună nici la învățătură. Spre 
a-i îndrepta se impune formarea 
unui front comun, eficient, la care 
să-și aducă contribuția pe lingă 
colectivul didactic și conducerile 
întreprinderilor-

înțelegere dar și...
conștiinciozitate

persoane

de elevi 
mare u-

minei Dîlja. ele- 
are 74 absențe, 
de absențe, Grlvei 
iar Roșu Petru 70

Cit timp rezervați
Dat iiind că U byza însușirii 

meinice a cunoștințelor predate 
clasă stă studiul individual al 
leyulyi, am socotit necesar să I 
cgțn un sondaj pentru a vedea < 
timp este afectat de elevii șera- 
liști pregătirii lor zilnice. Marea ma
joritate a elevilor rezervă studiului 
individual aproximativ 2 ore pe zi. 
Este suficient acest timp pentru pre
zentarea în condiții bune la oro 7 
Dacă avem in vedere că timpul li
ber pe cârmi au la dispoziție sera- 
li.stii, cu totii în cîrnpul muncii, 
ește deștul de redus, aceste 2—3 
ore, folosite din plin, șînt de ajuns. 
Unii elgvi însă nu acorda studiu
lui nici pe departe timpul necesar 
unți suficiente pregătiri, prezen- 
tîadu-șp la ore fără a yiti lecțiile 
predate.

fața cîteva din răspunsurile pri
mite ;

„Studiului individual îi acord 
timpul de cșre dispun seara, după 
Cursuri". (Armat Ioan, clasa a IX-a 
B, Petroșani).

.iPepjnde în mare măsură de 
timpul disponibil". (luga Viorel, 
clasa a X-a A, Vulcan).

■t®in păcate numai trei ore pot 
rezerva studiului individual. Din-

le
la 
e- 

fa- 
cît

iar două ore sea- 
clasa a X-a, Pe-

studiului indivi- 
29 minute pentru 
regulă revăd ma- 

săptătnînii, 
duminică", 

a X-a, Pe-

după>arnia-

tre acestea, o oră înainte de înce
perea cursurilor, 
ra". (Opri* loan, 
trila),

„Zilnic rezerv 
dual aproximativ 
fiecare obiect. De
teri*, predată în cursul 
in zilele de simbătă ți 
(Mîțu Constantin, clasa 
trila).

„Dacă lucrez «îmbăta
ză, atunci timpul de studiu se re
duce numai la duminică dimineața- 
încolo,..". (ȘtQîcoiu loan, clasa a 
X-a G, Petroșani).

„Studiului individual îi rezerv Ș 
ore pe șăptămînă. In «cest răstimp, 
bineînțeles că citesc și putină li
teratură. presa etc. Țiojpul afectat 
e redus. De mat mult nu dispun". 
țDulceșcu Ștefan, clasa a XI-o B, 
Petroșani].

„Circa o oră rezerv studiului in
dividual". (Cornea Grigore, clașa a 
ÎX-a B, Petrila).

„Cred că studiul individual este 
cel mai eficient în însușirea cu
noștințelor. De aceea eu pun mare 
bază pe «cest studiu". (Ducea 
Gheorghe, clasa a Xl-a, Vulcan).

Cauzele absențelor sînt multiple. 
Iată cîteva: cei 83 elevi munci
tori de la U.R.U.M.P. au lipsit, pi- 
nă la 25 ianuarie, de la 1933 ora 
de cursuri- Dintre aceste absențe 
1140 au fpst motivate de întreprin
dere. 225 sînt motivări pentru șe
dințe, 310 pentru rețineri în pro. 
ducție, iar restul pentru schim
buri nepotrivit». O situație asemă
nătoare au și elevii angajați la di
ferite unități ale c.F.R.-uiuî, a- 
ceștia au 694 absențe motivate prin 
reținere Ia serviciu. Dar multa din 
motivări nu sînt convingătoare, 
Părerea mea este, că acestea se 
eliberează cu ușurință, în alb chiar, 
lăsînd muncitorul elev să-și trea
că motivele și datele absențelor, 
Adesea motivările sînt la latiti; • 
dinea maiștrilor sau altor 
necompetente (?!).

Un număr însemnat 
absentează regulat, și cu
șurință, de la ore. Printre aceștia 
se numără Ciobanschi Wilhelm, de 
la U.R.U.M.P. care are 05 absențe. 
Dintre salariații 
vul Stoian Ion 
Beucă Voios 90 
loan 71 absențe,
absențe. Elevii Roțoc Traian, Popa 
loan, Czgller Ștefan si Uupșe loan, 
toți de la C.F.R., au între 71 ai 06 
de ore absențe. într-o situație ase
mănătoare șe găsesc și elevii Bitcft 
Gheorghe, MoldoVan Gheorghe, Po
pescu Marian de la preparetia 
trila care au absentat 58, 68 și, 
respectiv, 76 orp. Intre 78 șl 06 de 
ore au absentat și elevii Bucălaie 
loan, Ionică Olivia, Mariinovici 
Dița și Brădeanu Octavia. Aceste 
absențe sînt în majoritate, nemo
tivate șj... nemotivahile.

Sînt, de asemenea, mulți elevi, 
care întîrzie cu regularitate de la 
ore. Aceștia dau Vina pe întreprin
deri susținînd că sînt reținuți la 
serviciu. Asemenea argumente in
vocă mai ales elevii Colda Ale
xandru de la E. M. Aninoasa, Lu- 
mănaru Vasile. Lungu Nicolae de 
la C.F.R.. Vlădoianu Cornel, Po
pescu M. și alții.

Se mai întîlngsc elevi, deși pu
țini la număr, care nu în toate îm
prejurările au o atitudine tovă
rășească, respectuoasă față de pro
fesori 
cazul- 
clasa 
Alții,

Consider că și colectivul didactic 
al școlii noastre a mers prea mult 
pe linia concesiilor făcute elevi
lor. Pentru a îndrepta situația la 
învățătură, pentru a îmbunătăți 
frecvența se impune mai multă 
exigență. Trebuie privite cu serio
zitate motivările aduse de elevi, 
se impune a fi verificată exacti
tatea lor. Motivările pentru reți
neri în serviciu sau ședințe, ar fi 
de dorit să poarte mențiunea ore
lor între care a fost reținut ele
vul. Ar mai fi imperios necesar ca 
organizațiile U.T.C. din întreprin
deri să invite la ședințele unde se 
discută problema ținerilor elevi 
și pe profesorii diriginți, Noi, 
ne-am propus să efectuăm periodic 
vizite la întreprinderi pentru a 
cunoaște mai bine elevii, relațiile 
lor în colectivele de muncitori 
unde-și desfășoară activitatea. în
treprinderile trebuie să fie mai 
grijuli față de salariații care ur
mează cursurile liceului seral. Șă-i 
programeze In schimburi care să 
le permită frecventarea eu regu- 
laritata a cursurilor, să nu fie 
aleși in funcții de răspundere.

Considerăm că nu este suficient 
ca întreprinderile să le asigure 
condiții numai pentru prezentarea 
Ia examenul de admitere. Această 
obligativitate se permanentizează 
pe tot parcursul anilor de studii. 
Iar elevii muncitori să nu uite 
ajutorul ce-1 primesc, uneori cu 
prețul unor sacrificii făcute de în. 
treprindere, de colectivele respec
tive de muncitori, pentru ta fi Fă 
poată învăța. • Recunoștința lor va 
trebui să se manifeste și după ter
minarea școlii 
întreprindere.
pu o

șl față de colegii lor. Este 
elevului Bîtcă Gheorghe din 
a XI-a B, salariat la C-F.R. 
ca Lupșa Ioan de la mina

prin rămînerea în 
devenind muncitori 

înaltă calificare".

★
aceleași 
față de 
exprimat

Aveți nevoie 
de ajutor 
pentru 
pregătirea 
lecțiilor 
predate ?

Cu această întrebare am cău
tat să pătrundem în sfera preo
cupării elevilor muncitori pen
tru buna lor pregătire generală, 
să aflăm ce ajutor ar dori a- 
ceștia să li se acorde în școală 
pentru o mai bună înțelegere 
a cunoștințelor predate. Ore 
de meditație, după cum am 
fost informați, se țin în toate 
aceste licee. Muncitorii elevi, 
în măsura timpului lor dispo
nibil, participă la aceste ore 
organizate special pentru pre
gătirea lor. Nu toți însă. Si 
regretabil este faptul c.ă multi 
din cei care au spus un cate
goric „nu" la întrebarea noas
tră, motivează răspunsul cu 
timpul insuficient de care dis
pun. Oricum însă, 187 elevi, 
covîrșitoarea majoritate a ce
lor chestionați, doresc ore pre
gătitoare. De această dorință, 
legitimă, conducerile liceelor 
vor trebui să țină seama. E- 
levii muncitori, după cum de
clară, la unele obiecte au nea
părată nevoie de explicații su
plimentare. Spicuim cîteva de
clarații :

„Am nevoie de explicații mai 
detaliate la chimie și limba 
franceză". (T. Ion, Petroșani); 
„La ore să fim antrenați toți 
seraliștii. Să facem jaai multe 
exerciții la trigonometrie. Sînt 
multe lucruri pe care nu le 
înțeleg din clasă", (T. Gheor- 
ghe, Vulcan); „Fizica este un 
obiect pretențios. Pe aceea, a- 
cordarea unor consultații ne-ar 
prinde bine, Și încă ceva: e- 
xercițiile la chimie să se facă 
mai pe înțelesul nostru". (Emil 
B„ Petroșani); „Aș dori să mă 
exprim mai frumos, să-mi dez
volt cunoștințele de limba ro
mână. Deoarece am urmat nu
mai școli tehnice îmi dau sea
ma că am goluri în cunoștin
țele de cultură generală". (N. 
Ioan, Petrila); „In privința pre
gătirii lecțiilor simt că îmi 
este cu neputință să mă pre
zint bine la chimie fără un a- 
juior substanțial". (B. Gheor- 
ghe, Petroșani); „Am terminat 
școala elementară cu ani in 
urmă. In dorința de a-mi com
pleta studiile, am început să 
învăț din nou. Uneori cunoș
tințele predate depășesc capa
citatea mea de înțelegere. In 
această situație sînt și alti co
legi. Ar fi bine, ca la orele 
de meditații, să se facă exer 
cițli la acea parte din materie 
care reprezintă baza obiectului 
icspectiv". (P. Coștică, Petro
șani).

general 
cerințe

păreri, ace- 
elevii aera
și conduce-

In 
ieași 
liștț și le-au 
rile celorlalte licee din Petrila si 
Vulcan.

Pagină realizată de
M. CHIOREANU și
V. TEODORESCU

Ce propuneri aveți pentru 
ca rezultatele să fie mai bune ?

„întreprinderea să ne asigure posibilitatea 
a frecventa cu regularitate cursurile și orele 
meditații". (Radu C. Vulcan).

„Propun editarea unor manuale
Constantin, Petrila).

„Ea ieșirea din mină șă ni se 
la terminarea schimbului să fim
printre primii". (S. loan, Petroșani).

„Ca șă nu mal Intirziem de la ore, LC,O. 
reglementeze circulația autobuzelor". (Viorel 
Petrila).

„In ziua liberă (sîmbăta) să ne strîngem la
loc la școală, mai multi elevi, pentru a ne pre
găti în colectiv". (Șt. Nicolae, Petrila).

„S3 se insista mai mult la predarea lecțiilor pe

de 
de

(P-

ca.înleșneașcă 
scoși la ziuă

U EL

problemeje grey accesibile", (Ț. loan, Vulcan). 
„Conducerea preparației Corgești să sprijine 

mai mult elevii seraliști. creindu-ie condiții să 
participe Ia pregătirile ce au loc în vederea exa
menului de bacalaureat". (D. Dumitru, Vulcan).

„Aș vrea ca pauza să fie iar de 10 minute, nu 
de 5 .minute, ca să maț putem consulta notițele 
inainte de a intra tovarășii profesori la ore". (R. 
Maria, Petrila).

„Conducerea liceului să tină o mai strinsă le
gătură cu întreprinderea unde muncim, pentru 
că numai astfel ne va cunoaște greutățile". (N. 
loan, Vulcan).

...Și multe, multe ore de meditații, la aproape 
toate obiectele.
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CONSEMNAM 
AVIZAM 
DEZAPROBAM

(Urmare din pag. 1) 

au în evidentă, ti-o spun în 
față, lără ocolișuri I

Pronosticuri
In stația de autobuz din 

dreptul Liceului Petrila, călă
tori, multi la număr, așteptau 
în ziua de 17 martie, autobu
zul de Lonea. Unii susțineau 
că peste cinci minute va veni. 
Alții, mai puțin creduli, îi con
traziceau, Farurile autobuzului 
31 HD 1 663, care se zăreau, 
au pus capăt discuției, dînd 
cîștig de cauză primilor. Mași
na, condusă de șoferul Trif 
Horea, s-a apropiat în viteză 
și,„ ca un bolid a trecut fără 
să se oprească,

Călătorii ștupefiați au rămas 
mai departe în stație. Să facă 
pronosticuri. Acum însă căutau 
să ghicească cînd I.C.O. va pu
ne capăt acestor practici î

Fără cîntec
Cu patru luni în urmă I.R.E.H. 

a demontat, la Petrila, linia e- 
lectrică de iluminat. In locul ei 
a montat o alta modernă. Foar- 
tej. frumos. Și-au făcut oame- 
rfrt meseria. Pe noua rețea însă 
ei sn-au mai montat la loc li
nia de radioficare. 29 de difu
zoare de la preparație și mina 
Petrila au devenit astfel piese 
de muzeu. Deocamdată reți
nem că, prin intermediul difu- 
zoarelor ar trebui să se trans
mită, printre altele, și muzică 
la Petrila, Dar nu se transmite. 
Dacă situația va continua să 
rămînă tot așa, ș-ar putea să 
iasă cu cîntec. Cîntec transmis 
la l.R.E-H. prin alte mijloace 
decît prin radioficare,

HANDBAL

L I. Petroșani — 
Printer Zrenianin 9-16

Orașul nostru a găzduit joi du- 
pă-amiază partida internațională de 
handbal în 7 — fete dintre Școala 
sportivă din Petroșani și Proletar 
Zrenjanin din R.S.F. Iugoslavia. 
Victoria le-a revenit oaspetelor la 
scorul de 16—9.

Meciul, în general, nu s-a ridi
cat la nivelul dorit de sutele de 
spectatori veniti la stadionul Jiul 
să urmărească evoluția celor două 
echipe. S-a jucat lent, cu multe 
faulturi și greșeli copilărești în a- 
părare. Handbalistele de la Proleter 
au totuși meritul că au șutat mai 
mult și mai puternic Ja poartă, lu
cru ce a făcut ca ele să aibă în 
permanență conducerea.

Gazdele, cu o echipă mult înti
nerită, au jucat crispat, s-au invi
tat... între ele pentru a trage la 
poartă. De asemenea, cele două por- 
tărițe folosite în acest meci, Ciu- 
lavu și Duncea, au avut o compor
tare slabă, primind citeva goluri 
parabile. Și de data asta cea mai 
eficace jucătoare de la S. S. Petro
șani s-a dovedit a fi Domșa Maria 
care a înscris nu mai puțin de cinci 
goluri.

încă din primul minut de joc, 
oaspetele înscriu prin Roza care 
șutează puternic în plasă. După un 
minut ele sînt egalate, pentru ca 
apoi să aibă mereu conducerea la 
3—4 goluri diferență. Prima repriză 
se încheie la scorul de 9—4 în fa
voarea celor de la Proleter,

In repriza secundă, handbalistele 
de la Petroșani depun eforturi vi
zibile pentru a reduce din handi
cap. La numai opt minute de la 
reluare ele reușesc chiar să se a- 
propie la trei puncte de cele de la 
Proleter. Acestea din urmă însă șu
tează de cîteva ori prin surprin
dere și,., gol. Partida ia pînă la 
urmă sfîrșit cu categoricul scor de 
16—9 în favoarea oaspetelor. Cele 
mai bune realizatoare : Kovacev (7), 
Roza (3), Guzijan (3).

A arbitrat bine Marin Marin din 
Deva.

C. MATEESCU

Dacă ar exista 
mai multă preocupare

Ințr-una din zilele trecute, echi
pa de control obștesc de la Cimpa 
s-a abătut și pe la magazinul de 
produse industriale nr, 17 din loca
litate. Curățenia din magazin, felul 
în care sînt aranjate mărfurile au 
produs o impresie bună. Deservi
rea oamenilor muncii se face mul
țumitor, fapt reliefat în discuțiile 
avute cu unii cumpărători. Maga
zia de mînă însă are ,un aspect de 
parcă a fost devastată de niște rău
făcători. Vase de bucătărie, sobe 
de gătit, becuri și chiar articole de 
îmbrăcăminte stau îngrămădite u- 
nele peste altele. Ba mai mult. O 
parte din spațiu a fost transformat 
în magazie de lemne.

întrebat de cauzele care au adus 
magazia de mînă în această stare 
regretabilă gestionarul a răspuns 
prompt:

— Am cerut conducerii O.C.L. 
Industrial din Petroșani să ia mă
suri de confecționare a unor raf
turi pe care să aranjăm mărfurile. 
Cererea noastră repetată n-a avut 
însă nici pînă în prezent ecou.

Poațe în urma articolului de față 
o să aibă. Sperăm că se va acorda 
mai multă preocupare și față de 
aranjarea mărfurilor, iar lemnele 
vor fi depozitate și tăiate într-un 
loc potrivit acestui scop și nicide
cum în magazie.

„Renault 16*‘

Dezvoltarea industrială a Pitcștiului este însoțită de înflorirea sa socială.

TELEVIZIUNE PROGRAM DE RADIO
25 martie

24 martie
18,00 Pentru cei mici: Ala Ba

la : 3 jucării... din 6
hirtii.

18,25 Pentru tineretul școlar:
Școli și tradiții: Liceul
„Dimițrie Cantemir".

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul circulației ru

tiere,
19.30 Pe-un picior de plai; Ho

ra și strba în cîntecul 
popular românesc.

20.00 Săptămîna.
21.00 Reflector.
21.15 Avanpremiera.
21.30 „X, Y, Z" : Cum a căzut 

avionul Iui Aurel Vlaicu ?
22,05 Intîlnire cu neprevăzutul 

— film artistic.
23.15 închiderea emisiunii.

PASIUNE ȘI VICIU
LA CLUBUL DIN LUPENI !

P I T F T I UN NOU CENTRU 
r 1 1 c V 1 1 INDUSTRIAL AL ȚARII

Oameni, mii de oameni de di
verse profesii și, specializări și-au 
dat întîlnire pe colinele Piteștlu- 
lui. Înarmați cu planuri și agre
gate de mare capacitate au început 
să lucreze după o cronologie 
dinainte stabilită. Se fac perime- 
trări de terenuri, nivelări și să
pături pentru fundații. Șe lucrează 
în ritm rapid. Instalațiile pregă
tesc primele betoane și nu după 
mult timp se înalță, conturîndu-se 
și primele hale. Constructori veniți 
aici de prin toate colțurile țării 
schițează de pe acum, împreună 
cu localnicii, majuscule noi pe har
ta Piteștiului, vestesc apariția unui 
nou și puternic centru industria' 
al țării.

Pentru orașul Pitești cei aproa

PROGRAMUL I: 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. 7,15 Marșuri sportive; 7,30 
„Cîntecel de voie bună" — muzică 
ușoară; 7,45 Emisiune pentru pio
nieri"; 8,00 SUMARUL PRESEI, 
8,10 Muzică populară interpretata 
la diferite instrumente; 8,25 MO 
MENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului; 9,35 Buchet de melodii 
populare; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Program de madrigale; 10,15 
„Pe firul apelor" — cîntece și jo
curi populare,- 10,30 Vreau să știu; 
10,55 Pagini din muzica preclasică; 
11,20 REVISTA LITERARĂ RADIO; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 
Concert de estradă; 12,45 Evantai 
sonor — muzică ușoară; 13,00 Va
rietăți muzicale; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul

DE CE Ml-Al STRE&AT 
ZIUA DE IERI, UMILE?

Eram In drum spre 
ccssd cu trenul isu care 
veneai și tu de la 
cursuri. Nu m-ai ob
servat pentru că erai 
preocupat de ea- Cu 
picioarele pe bancheta 
din față (nu se cade 
pentru un student), o 
țineai pe ea țot timpul 
de după git și li în
drugai tot felul de cu
vinte mieroase.

Cu ce sînt eu de vi
nă că ai vorbit cu un 
timbru incit noi toți 
cei prezenți în vagon 
am auzit spre stupe
facția noastră toată ti
rada ta demnă de cea 
mai lamentabilă cali
ficare, Am auzit cu 
toții cum o „lămureai" 
pe ea să-ți accepte un 
randevu nocturn, Ea 
spunea că n-a făcut 
nici o dată una ca as
ta, că n-a lipsit nici o 
dată noaptea de aca
să. Tu o încurajai cu 
o „rețetă" care spu
neai că „merge" sigur. 
Mare lucru, spuneai 

țu, să lipsească o noap
te de-acasă. Ți-am ad
mirat tenacitatea cu 
care storceai de la ea 
cite un „vreau" la mul
tele tale „tu nu vrei- 
uri Ai avut și ar
gumente, nu glumă. 
Spuneai că în definitiv

ATITUDINI
trebuie să aveți o „a- 
mințire" la care să vă 
glndiți cu pietate cînd... 
nu veți mai ți împre
ună.

Cit de egocentrist ai 
fpst, Emile ! Te-ai gîn- 
dit numai la tine, la 
noi deloc. Ajuns aca
să, aveam de gind să 
Stau nițel de vorbă cu 
o veche cunoștință, cu 
Cronin- Era eu nepu
tință!

M-am dus la un film 
dar să crezi că nu 
m-am ales cu mare lu
cru, Țot timpul m-am 
gindit la spectacolul 
acela jalnic din tren,

pe 9 miliarde lei alocați în anii 
cincinalului înseamnă o nouă și 
puternică platformă chimică, dez
voltarea actualelor zone industriale 
cu alte fabrici și uzine, construc
ția a numeroase obiective social- 
culturale.

In apropierea orașului Pitești 
lucrătorii întreprinderii de con
strucții industriale șl montaj Bra
șov înalță uzina de pe poanta că
ruia vor ieși în final, la fiecare al 
7-lea minut un autoturism de fa
bricație românească. In halele con
struite după sistemul monobloc 
cu structură mixtă, stîlpi din be
ton și șarpantă metalică, colecti
vul de muncitori va realiza in 
următorii ani primele autoturisme

și motoare pentru 
autoutilitare.

In vreme ce pe 
dealul Racoviței 
constructorii se 
grăbesc să ter
mine înălțarea 
halelor de fabri
cație pină la sfîr- 
șitul acestui an, 
pe un alt șantier, 
la combinatul de 
industrializare a 
lemnului din Pi
tești se fac ulti
mele verificări 
înaintea probelor 
tehnologice la un 
obiectiv cu profil 
unic în industria 
noastră forestieră 
— fabrica de 
făină din lemn. 
Produsul acestei
unități realizat 
prin valorifi-

preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRE 
14,08 întrebări pe portativ; 15,00 
Cîntă Angela Moldovan, și Nico- 
lae Băluță; 15,20 Caleidoscop mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport;
16,15 Piese instrumentale, 16,30 
Emisiune muzieală de la Moscova: 
17,00 Muzică corală clasică; 17,10 
Mituri $1 legende; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 ȘTIINȚA, TEHNICĂ, FANTE
ZIE; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră: 19,30 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIO- 
GAZFTA DE SEARĂ; 20,20 Sport;
20,30 Concert de melodii româ
nești (partea a Ii-a); 21,05 UNDA 
VESELĂ; 21,35 La balul de sîjnMtS 
seara; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologie; 22,20 Seara 
de bal continuă; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

cind tați se uitau unul 
la altul și toți aștep
tau să intervină cine
va. Seara la televizor 
in fiecare pereche de 
îndrăgostiți vă vedeam 
pe voi; am oprit apa
ratul. Noaptea am a- 
vut coșmaruri. Aveam 
o insomnie cumplită, 
reproșîndu-mi de ce 
nu am intervenit eu, 
de ce nu am curmat 
discuția aceea penibi
lă. Mă obliga cea mai 
elementară normă de 
etică, de bun Simț, 
normă pe care n-ai 
s-o găsești în „Inimi 
sfredelite1' de Imora- 
leanu sau alte „lu
crări" din astea ca
re-mi lipsesc din bi
bliotecă.

Scriind aceste rîn- 
duri îmi pun mereu 
aceeași întrebare: de 
ce nu am intervenit, 
de ee ? Știu eu, poate 
mi-a fost rușine, de 
rușinea voastră.

T. KARPATIAN

curea deșeurilor de la celelalte fa
brici ale combinatului, va contri
bui Ia îmbunătățirea procesului de 
fabricație în industriile metalur
gică, mase plastice, tăbăcării și în 
multe alte ramuri ale economiei.

Lingă uzina chimică din zona 
de sud a orașului, care produce 
din prima lună a acestui an, negru 
de fum de înaltă abraziu<e, se pro
filează obiectivele unuia dintre 
cele mai mari combinate chimice 
ale țării.

In partea cealaltă a 'orașului, la 
Găvana a început construcția unei 
secții care va dubla capacitatea 
întreprinderii Textila, iar din al 
doilea trimestru al acestui an se 
începe aici construcția fabricii in
tegrate de țesături de lină, fire ar
tificiale și sintetice. Tot în această 
zonă se construiește . în următorii 
ani o fabrică de bere, o fabrică de 
articole tehnice din cauciuc, un 
combinat de îmbuțeliere a vinuri
lor, și unul pentru preparate din 
carne, De asemenea; la intrarea în 
oraș dinspre București, se va con
strui o fabrică unda vor fi produse 
primele micromotoare de fabrica
ție românească, la uzina de mo
toare electrice.

I. BOCII
Corespondentul Agerpres 
pentru Regiunea Argeș

ANUNȚ
Stația de cercetări 
pentru securitate 
minieră Petroșani

ANGAJEAZĂ ’ 
IMEDIAT

DOI CONDUCĂTORI 
AUTO

ca o vechime de 5 
ani în meserie.

Informații suplimentare 
se pot obține zilnic de la 
Serviciu! plan organizarea 
muncii și personal — 
S.C.8.M. din etr. Dr. Petru 
Groza nr, 32—34 telefon 
1620—1931.
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Revenire la normal
în Siera Leone

FREETOWN 23 (Agerpres). — In 
capitala statului Sierra Leone, Fre
etown, unde de marți aripata a pre
luat puterea, situația revine la 
calm. Noile autorități de la Freetown 
întreprind eforturi vizibile pentru 
a evita noi tulburări. Miercuri sea
ra, generalul Lansana a adresat un 
apel parlamentarilor aleși de a se 
întruni în capitală în vederea re
zolvării situației. Un comunicat co
mun al forțelor armate și al poli
ției din Sierra Leone arăta, de alt
fel, că generalul Lansana va ceda 
puterea imediat ce deputății vor 
cădea de acord asupra formării u- 
nui guvern constituțional.

ANHISTII EXCEPȚIONALE
III IRAK

BAGDAD 23 (Agerpres). — Din 
Bagdad se anunță că guvernul ira
kian a adoptat o serie de măsuri 
excepționale de amnistie. Printr-un 
decret semnat de primul ministru 
Taleb, procesul intentat fostului 
premier Abdel Razzak și altor 13 
Ofițeri Care au participat la tenta
tiva de lovitură de stat din 30 iu
nie 1966 a fost suspendat.

A fost, de asemenea, întreruptă 
anchetarea fostului ministru al e- 
conomiei, Aziz el Hafez, acuzat de 
a fi favorizat, în calitate de mem
bru al guvernului, firme în care 
avea interese personale.

UN NOU SATELIT AMERICAN
DE TELECOMUNICAȚII

CAPE KENNEDY 23 (Agerpres). 
Miercuri noaptea de la Cape Ken
nedy a fost lansat, cu ajutorul li
nei rachete „Delta", un nou satelit 
de telecomunicații care va asigura 
legătura dintre America de Nord 
și,Europa. La -30 de minute după 
lansare, Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmi? a a- 
nunțât că satelitul s-a plasat pe o 
orbită temporară deasupra Atlan
ticului. Sîmbâtă după-amiază, sa
telitul urmează să fie înscris pe 
orbita definitivă.

Presa franceză despre meciul 
de fotbal Franța-România
PARIS 23. Prin telefon de la co

respondentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu : Ziarele franceze apărute 
j<ji publică ample reportaje și co
mentarii pe marginea meciului de 
fotbal România — Franța, desfă
șurat pe stadionul Parc des Prin
ces din Paris care s-a încheiat eu 
rezultatul de 2—1 (1—0).

Ziarul ,,L’ Equipe" apreciază că 
românii, solizi si siguri, au știut 
Să»sfărîme ritmul advers. Comeri- 
tînd jocul echipei oaspete, ziarul 
scrie : „Despre echipa română, ca
re s-a arătat aceeași cu ceea ce 
am constatat despre 4a în jocul de 
verificare de la Atena, trebuie să 
arătăm că este o formație de va
loare ' atletică, care se completează 
cu jocul unor tehnicieni foarte 
buni, ca Dobrin sau Frățilă și a 
unor jucători ..combativi și foarte 
dotați fizicește. Cei mai buni ju
cători români au fost portarul Io- 
nescu. foarte atent, suplu, cu toa
tă' talia sa, căpitanul formației 
Nunweiller III, al cărui joc cu ca
pul și intervenții de ultim moment 
au' salvat de mai multe ori echipa 
sa; mijlocașul Ghergheli, care a 
îndeplinit o muncă considerabilă, 
împărțită, foarte inteligent, între 
apărare și relansarea atacului; 
Dobrin pentru prima sa repriză,

„ffliiffl jpinzoraîiief"
Io limita eoglezâ

LONDRA 23. Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : Miercuri seara a 
avut loc la Ambasada Repu
blicii Socialiste România din 
Londra un cocteil oferit cu 
prilejul apariției in limba en
gleză a romanului „Pădurea 
spînzuraților" de Liviu Re- 
breanu. Au luat parte critici 
literari de la ziare și publica
ții de specialitate, precum și 
de la B.B.C., reprezentanți ai 
unor edituri londoneze, perso
nalități ale vieții culturale și 
artistice. „Pădurea spînzura- 
ților" este, al treilea roman al 
lui Liviu Rebreanu publicat 
în ultimii ani în Marea Bri- 
tanie de editura „Peter Owen", 
in traducerea lui V. Wise. îm
preună cu „Ion" și „Răscoa
la" romanul „Pădurea spîn
zuraților" a fost apreciat de 
critica literară din Marea Bri- 
tanie ca fiind încă una din 
contribuțiile importante ale 
lui Liviu Rebreanu la litera
tura universală.

fn întîmpinarea Conferinței de la Punta del Este 

uniunile le moleși omiliile e oigaoiioliile 
momesisle

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — 
Partidele și organizațiile progre
siste din Uruguay au anunțat că 
vor organiza numeroase acțiuni 
de protest împotriva conferinței șe
filor de state din țările membre 
ale O.S.A., ce urmează să aibă loc 
între 12 și 14 aprilie în localitatea 
Uruguayans Punta del Este. Se 
proiectează organizarea unui mi
ting internațional de protest la 
Montevideo, la care au fost invi
tați să participe scriitorul Jean 
Paul Sartre și filozoful Bertrand 
Russel, a unei întâlniri a studen
ților latino-americani și a unui 
marș spre Punta del Este. De a- 
semenea, s-a anunțat organizarea 
unei greve de 24 de ore sub aus
piciile Centralei unice a oamenilor 
muncii din Uruguay.

Intrucît ținta principală a acțiu
nilor de protest va fi politica dusă 
de S.U.A. în Vietnam și in țările

scânteietoare, cu rezervă asupra 
lui pentru a doua repriză, cînd a 
abuzat mult prea mult de fente, 
de driblinguri, care puteau dăuna 
echipei sale; centrul înaintaș Fră
țilă pentru prima sa repriză, de 
asemenea și pentru golul pe care 
l-a marcat.

Ziarul ,,L’ Aurore" subliniază : 
„Scor sever pentru fotbaliștii noș
tri care au eșuat în lipsă de rea
lizatori". „1/Aurore" califică go
lul înscris de Frățilă ca o „adevă
rată lovitură de trăsnet". „Românii 
nu sînt atît de ușor de depășit, de
oarece ei sînt rapizi și hotăriți".

In cronica lor comentatorii spor
tivi ai agenției France Presse scriu : 
..Pentru debutul său în fruntea 
echipei Franței, Just Fontaine, gol- 
geterul campionatului mondial din 
Suedia, nu a avut noroc. Francezii 
au pierdut pe teren propriu în fața 
românilor. Foarte atletici și pose
sorii unei bune tehnici, românii nu 
numai că s-au apărat, dar au știut 
să contraatace periculos".

In cronica sa, comentatorul spor
tiv al agenției britanice Reuter re
marcă printre altele ; „Echipa Ro
mâniei, foarte eficace, a meritat 
victoria, datorită tacticei sale si
gure, care nu a putut fi contraca
rată de gazde".

Baza americano-saigoneză de la Gia Linh 
ținta unui nou atac al forțelor patriotice

SAIGON 23 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
lansat joi dimineața un nou atac 
cu mortiere împotriva bazei ame- 
ricano-saigoneze de la Gia Linh. 
Un purtător de cuvînt militar sai- 
gonez a comunicat că este pentru 
a doua oară, în ultimele trei zile, 
cînd această bază este ținta mor- 
tierelor patrioților.

In așa-numita zonă „C“, unde 
forțele americane desfășoară ope
rațiunea ,,Junction City", miercuri

Viscole puternice 
în nord*estul S. U. A.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Viscole puternice s-au abătut asu
pra regiunii de nord-est a Statelor 
Unite, de-a lungul coastei Atlanti
cului, din Maine pînă în New Jer
sey. In urma ninsorilor abundente 
au fost întrerupte legăturile aerie
ne și feroviare. In numeroase lo
calități, școlile au fost închise.

Americii Latine, autoritățile uru- 
guayene au anunțat că vor fi luate 
importante măsuri de securitate 
pentru reprezentanții S.U.A. Pa
trule ale poliției și armatei vor fi 
instalate pe șoselele spre Punta del 
Este, iar hotelul San Rafael, ur.de 
se va desfășura conferința, va fi 
supravegheat îndeaproape. In ce 
privește pe președintele Johnson, 
s-a anunțat că majoritatea celor 
2 000 de membri ai suitei sale va 
fi alcătuită din membri ai servi
ciilor secrete nord-americane.

BRAZILIA

Președintele Costa e Silva 
se opune revizuirii legii 
„asupra securității 
naționale"

BRASILIA 23 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al președintelui 
Braziliei, Costa e Silva, a anunțat 
că acesta se opune revizuirii noii 
legi „asupra securității naționale", 
promulgată de predecesorul său, 
mareșalul Castello Branco, la 11 
martie, cu patru zile înaintea ex
pirării mandatului său preziden
țial. Președintele republicii, a a- 
dăugat purtătorul de cuvînt, con
sideră că asupra noii legi nu se 
pct face deocamdată aprecieri, de
oarece ea nu a fost încă aplicată.

JAPONIA

PETROLIER GIGANT
TOKIO 23 (Agerpres). — Șantie

rele navale „Mitsubishi Heavy In
dustries" din Nagasaki (Japonia) 
construiesc pentru Norvegia un pe
trolier gigant avînd o capacitate de 
201 600 tone. Noul gigant va avea 
300 metri lungime și va fi acționat 
de un motor Diesel de 27 600 C.P. 
Petrolierul va fl automatizat în așa 
măsură încît camera mașinilor va 
funcționa fără personal și va fi 
dotat cu o protecție specială con
tra incendiilor. Din punct de ve
dere al capacității, el poate fi com
parabil cu petrolierul japonez 
„Idemitsu Maru" de 209 300 tone 
— cel mai mare din lume.

noaptea au avut loc noi lupte vio
lente- Forțele patriotice au deschis 
focul asupra unor unități ale re
gimentului 11 de infanterie ameri
cană (la aproximativ 32 km nord- 
est de lay Ninh), 34 de soldați â- 
mericani au fost răniți. Comanda
mentul militar american a comu
nicat, de asemenea, că un elicop
ter american a fost doborit lîngă 
Bong Son. pe coasta centrală sud- 
vietnameză.

Acțiunea curajoasă 
a opt pacifiști 
americani

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Opt pacifiști americani, membri ai 
organizației quakerilor, au părăsit 
portul Hong Kong pe bordul yah- 
tului cu pînze „Poenix" îndreptîn- 
du-se spre portul Haifpng, unde in
tenționează să remită Crucii Roșii 
a R.D. Vietnam un dar reprezen- 
tînd medicamente în valoare de 
20 000 dolari. Medicamentele au fost 
cumpărate cu fondurile strînse în 
urma colectelor efectuate în S.U.A. 
„pentru a se arăta că o mare parte 
a americanilor doresc să se pună 
capăt' războiului din Vietnam". Du
pă cum relatează ziarele america
ne, cei opt pacifiști au hotărît să 
facă această călătorie în ciuda a- 
vertismentelor Departamentului de 
Stat al S.U.A. că vor fi pasibili de 
pedeapsă la înapoierea lor în țară.

GUADELUPA

Calm aparent
POINTE-A-PITRE 23 (Agerpres). 

întăriri ale poliției au sosit la 
Pointe-A-Pitre, capitala teritoriului 
francez Guadelupa, situat în regiu
nea Mării Caraibilor, unde în ulti
mele zile s-au produs incidente vio
lente între populația de culoare și 
cea europeană. Trupe au fost che
mate în ajutorul poliției, pe străzile 
orașului patrulează detașamente 
înarmate. Autoritățile franceze au 
ordonat închiderea tuturor localu
rilor din oraș și au interzis grupa
rea cetățenilor pe străzi. Agenția 
U.P.L subliniază că în urma aces
tor măsuri pare să fi fost restabilit 
un calm aparent, dar autoritățile 
se tem de reizbucnirea incidentelor.

ASTRO
O nouă stea

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Astronomul sovietic Anzor Ciu- 
adze de la Observatorul as
tronomic din Abastumam a des
coperit o nouă stea într-una 
din îndepărtatele galaxii, Acest 
astru aparține grupului celor 
mai luminoase stele și se află 
la o distanță de 40 milioane 
de ani-lumină de Pămînt Dacă 
s-ar putea apropia această stea 
la nivelul la care se află Soa
rele, ea ar lumina de două mi- 
lione de ori mai puternic decît 
acesta.

Ziua Republicii 
Pakistan
RAWALPINDI 23 (Agerpres). — 

Joi, cu prilejul Zilei Republicii 
Pakistan, la Rawalpindi a avut loc 
o mare paradă militară. Președin
tele Pakistanului, Ayub Khan, a 
rostit o cuvîntare în care a subli
niat că progresul țării poate fi 
realizat „numai în pace și prietenie, 
prin mobilizarea și folosirea tutu
ror resurselor naționale". întreți
nerea de relații de prietenie cu 
toate popoarele și stabilirea unor 
legături strinse cu toate țările, con
stituie linia de bază a politicii gu
vernului pakistanez, a declarat 
președintele Ayub Khan.

Parăzi au mai avut loc La La
hore. Caraci, Dacca și în alte orașe 
pakistaneze.

• WASHINGTON. Vicepre
ședintele Statelor Unite, Hubert 
Humphrey, va pleca duminică 
într-o călătorie de 15 zile în 
Europa occidentală. El va vi
zita Geneva, Haga, Bonn, Ro
ma, Londra, Berlinul occiden
tal, Paris *și Bruxelles.

• LONDRA. Camera Comu
nelor a aprobat în a doua lec
tură. cu 261 de voturi pentru 
și 169 contra, proiectul de le
ge privind introducerea mo- 
netei cu diviziuni zecimale în 
februarie' 1971. Se știe câ în 
prezent lira sterlină se subdi
vide fie în 240 de pence, fie 
în 20 șilingi. Din 1971 ea va 
avea 100 pence.

• GENEVA. Organizația 
Mondială a Sănătății (O.M.S.) 
a anunțat că epidemia de ho
leră care a izbucnit în 1961 în 
Insulele Celebes din Indonezia 
a luat proporții, Tăspîndindjj- 
se în diferite regiuni ale A- 
siei. Ih prezent, această epide
mie a cuprins 20 de țățț și 
s-au înregistrat aproximativ 
29 000 de cazuri de îmbolnă
vire și peste 4 000 de decese.

• NEW YORK. In labora
toarele companiei „General E- 
lectric" din orașul Shenectady 
(stalul New York) au fost iden
tificate diamante cu structură 
moleculară hexagonală, prove
nite dintr-o serie de meteoriți 
căzuți pe Pămînt. Asemenea 
diamante nu se găsesc pe su
prafața planetei noastre.

• DELHI. Ziarul „Statesman" 
informează că în statul inHian 
Uttar Pradesh au fost înregis
trate 162 de cazuri de vărsat 
negru, dintre care 61 mortale. 
Cele mai multe cazuri sînt 
semnalate în orașele Laknau, 
Mathura și Kanpur.

• KAMPALA. Intre U.R.S.S, 
și Uganda a fost semnat un 
protocol în baza căruia Uniu
nea Sovietică va acorda Ugan- 
dei un credit în mărfuri în va
loare de 3 milioane ruble.

N O M I E
Inelele concentrice 
ale Soarelui

NEW YORK 23 (Agerpres). 
Astrofiziclanul american Ro
bert MacQueen. în vîrstă de 
29 de ani, a descoperit o se
rie de cel puțin 4 inele con
centrice ale Soarelui, aprecia 
te fiecare Ia aproximativ 160 000 
de kilometri grosime. Primul 
inel se găsește la o distanță 
de circa 2 400 000 kilometri de 
Soare, iar ultimul la aproxima
tiv 6 000 000 kilometri.
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