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FĂURITORII 
NOILOR MINE 
cu bilanful și 
perspectivele lor

de trimestru

Au sosit ziarele la mina Uri- 
cani. Cîțiva ortaci din brigada 
minerului Mîrza Nicolae urmă
resc cu interes problemele de 
'investiții tratate de presă.

S-a tras cortina peste 
întrecerile primei faze

CONCURSUL AL VIII-LEA AL 
FORMAȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI

mătoarea

— Care este bilanțul 
pfef primul trimestru și 
perspectivele îndeplini
rii planulu. pe acest an 
de către făuritorii noi
lor exploatări din Va
lea Jiului ?

— Sarcinile colecti
vului exploatării noas
tre șint mari: pregăti
rea minei Paroșeni ca 
în, 1968 să dea o pro
ducție de trei ori mai 
rhăre decît în acest an

Este cunoscut faptul că, în bună 
parte, creșterea volumului de ex
tracție din bazinul nostru carboni
fer, în anii cincinalului, Wftmează 
să fie acoperită de noile mine in
trate în funcție. Așadar, ritmul 
lucrărilor de deschidere a noilor 
exploatări reprezintă o problemă 
mereu actuală, de o primă impor
tanță.

Pe baza acestui, considerent 
ne-am adresat tov. ing. FELEA 
MIRCEA, șeful E.D.M.N., cu ur

întrebare :

din martie la mi
na Paroșeni a înce
put redresarea produc
ției; luna trecută planul 
a fost deja depășit , cu 
peste 100 tone cărbu
ne. La mina Bărbă- 
teni planul a

depăști cu 26 m 1. Toa
te acestea ne dau ga
ranția că, începînd din 
lune aprilie, colectivul 
E.D.M.N. își va înde
plini sarcinile de plan.

— Ce constituie te
melia acestui .optimism ?

— Optimismul nostru 
are o temelie pot spu
ne chiar solidă. Este 
vorba de o seamă de 
măsuri tehnico-organi- 
zațorice ce le-am apli
cat în vederea redre
sării situației exploată
rii,: pentru perfecționa
rea organizării produc
ției. Iată doar cîteva 
mai însemnate :

fost (Continuare în pag. a 3-a)

Prin importantele obiective în 
munca cultural-educativâ , Și artis
tică de masă, Concursul al Vlli-lea 
al formațiilor artistice de amatori, 
a cărei primă fază — interîntre- 
prinderi — s-a consumat recent, a 
avut menirea de a race un pas 
înainte în mișcarea artistică de a- 
matori, de a duce la dezvoltarea, 
permanentizarea si intensificarea 
acesteia.

Desfășurarea, primei faze a Con
cursului a constituit obiectul dezba
terilor plenarei lărgite a Comite
tului pentru cultură și artă Petro
șani, din ziua de 11 aprilie a.c. Ra
portul analitic, prezentat de tov. 
Dan Gavrilă, responsabil cultural 
al C.L.S, al U.G.S.R Petroșani a 
evidențiat rezultatele meritorii ob
ținute în concurs de multe formații 
artistice de amatori, bine pregătite 
și a scos totodată în relief deficien
țele semnalate în munca de pregă
tire pentru concurs, în conținutul 
repertoriilor, în popularizarea con
cursului și prezentarea pe scenă a

este în plină desfășu
rare; la mina Bărbă- 
teni avem de continuat 
lucrările geologice de 
cercetare în vederea
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deschiderii minei, iar 
pentru mina Livezeni 
să terminăm 4 gulere 
de puț.

— Bilanțul pe trimes
trul 1 este încurajator ?

— Da și nu... Dar să 
pornim de la cifre: 
planul valoric pe tri
mestru a fost realizat 
doar într-o proporție 
de 82,9 Ia sută, deci 
atît la lucrările minie- 
re cît și la cele geolo
gice avem restante. Cu 
planul de extracție la 
noua mină Paroșeni nu 
stăm, de asemenea, 
prea bine. In primele 
două luni am acumulat 
un minus de 2 500 
tone cărbune. Dar

Pe Valea Maleii, con
structorii T. C. M. M. 
montează o conductă 
care va aproviziona cu 
apă potabilă și indus
trială incinta noii mi
ne Livezeni, aflată în 

curs de deschidere

Foto: N Moldoveana

scump plătită
obiectele de îmbrăcă
minte a găsit 400 de lei. 
I-a... „împrumutat".

Întors la cămin, pă
gubașul a descoperit 
lipsa banilor și s-a a- 
dresat miliției. Cazul a 
fost deferit justiției. Fi
ind găsit vinovat, Neagu 
loan a fost condamnat 
la 3 luni închisoare co- 
recțională și un an in
terdicție corecțională. 
Ei, ce să-i faci! Uneori 
„curiozitatea" e scump 
plătită.

Țepeș-Doamne...
pete cei care dovedeau 
asemenea scăderi: Dacă 
::r trăi Țepeș în zilele 
noastre... ce s-ar face 
cei de la l.R.E.H. ? Pen
tru că sînt unii „vred
nici" de tras în țeapă. 

In toamna anului tre
cut, o echipă a I.R.E.H.- 
ului a instalat stîlpi de

„Curiozitate"
Neagu Ioan lucra la 

mina Vulcan și locuia 
în căminul nr. 3 cu încă 
trei ortaci. Intr-o zi, fi
ind singur acasă, „cu
riozitatea" l-a îndemnat 
să vadă ce păsțrează- în, 
dulapuri colocatarii lui. 
Zis și făcut. Fără jenă, 
le-a scotocit. In primele 
n-a găsit nimic intere
sant. Cînd a ajuns la- 
dulapul lui Barabulă 
Vasile a constatat că i 
se împotrivește.- l-a for
țat încuietoarea.. Printre

Unde ești tu,
Vlad Țepeș, unul din

tre domnitorii Țării Ro
mânești, a rămas ves
tit în istorie pentru 
dezvoltatul său simț de 
dreptate. ■ El pedepsea 
fără cruțare lenea, indo
lența, necinstea, trăgînd 
în țeapă 'pe vinovați. 
Deh ! Și piereau pe ca-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Partidului 

Socialist Popular din Norvegia
Joi Ia amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co-

secretar

munist Român, a primit delegația 
Partidului Socialist Popular din 
Norvegia, formată din Knut Lofs- 
nes, președintele partidului, F. Gus
tavsen, lider al grupului parlamen
tar al acestui paftid, și K. G. Resi, 
redactor . șef al ziarului „Orien- 
tering" din Oslo.

La primire au participat tovarășii 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului . Executiv,
al C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef ide secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind situația 
internațională actuălă, îndeosebi 
probleme legate de securitatea eu
ropeană, precum și probleme ce 
prezintă interes pentru cele două 
partide, pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre ele, dintre poporul român 
și > poporul norvegian.

In cursul discuțiilor, reprezen
tanții celor două partide au eviden
țiat necesitatea promovării consec
vente a unei politici de pace și se
curitate în Europa, de înțelegere și 
cooperare internațională și au sub- 

artiștilor amatori.- Faza interîntre- 
' prinderi, intefcomunfilă sau- hrter- 
cooperâtive, eu larg Caracter de 
masă, s-a desfășurat sub forma 
unor treceri în revistă ,a potențelor 
artistice ale acestor colective. Ga 
toate că au fost anunțate din timp 
datele .desfășurării întîlnirdlor, au 
existat destule cazuri > cînd multe 
formații artistice de amatori s-au 
prezentat în concurs insuficient pre
gătite, fără spectacole în prealabil, 
cu un repertoriu învechit său... nu 
au „îndrăznit" să se prezinte .(ex. 
corul clubului din Lupeni, brigăzile 
artistice de agitație de la Viscoza 
Lupeni, T.A.P.L.. O.C.L. Alimen
tara, C.C.V.J., a sindicatului învă- 
țămînt, de -la căminele culturale 
din Bărbăteni, Dîlja, Dealul Babii). 
La rîndul lor unii membri din ju
riile de selecționare nu s-a achitat 
în mod conștiincios de sarcina în-

V. TEODOBESCU

(Continuare în pag. a 3-a) 

beton pe strada Gelu 
din Petroșani. După ce 
a - terminat lucrarea, e- 
chipa a evacuat pămîn- 
tul dislocat cu prilejul 
plantării stâlpilor, cu 
excepția mormanului din 
dreptul imobilului nr. 2. 
Pămîntul umed, așezat 
lingă zid a înlesnit pă
trunderea igrasiei în că-

De regulă, cînd îm
prumuți uh obiect, ți-ai 
asumat și răspunderea 
de a-l restitui. Se pare 
că, inițial, tot așa in
tenționau să procedeze 
și unii cititori ai biblio
tecii clubului din Lo- 
nea, cînd au împrumu
tat cărțile pentru citit. 
Pe’ parcurs însă și-au 
schimbat concepția. Tot 
are biblioteca multe 
cărți. Deci, âteva în 
plus sau în minus... nu 
contează — și-au spus 
minerul , Borș Hristea,

Pentru împrospătarea memoriei

liniat însemnătatea întăririi unității 
mișcării muncitorești și democra
tice internaționale, a mobilizării tu-

antiimperiallste în 
cauza păcii și socia-

părți, au exprimat

turor forțelor 
lupta pentru 
lismului.

Cele două
sprijinul și solidaritatea lor deplină 
cu lupta dreaptă a poporului viet
namez împotriva agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, relevînd necesitatea im
perioasă de a se respecta dreptul 
legitim al acestui popor de a-și 
rezolva de sine stătător problemele 
unității naționale, ale dezvoltării 
patriei sale.

Convorbirile s-au desfășurat *n- 
tr-o atmosferă de cordialitate șl 
prietenie.

a
Marocan

invitația Comitetului Central

a sosit în Capitală o dele- 
a Partidului Comunist Ma- 

condusă de tovarășul Aii 
secretar general al P.C.

La
al Partidului Comunist Român, joi 
seară 
gație 
rocan, 
Yata,
Marocan, care va face vizită prie
tenească în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpînată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al C.C, al P.C.R., Manea Mă- 

. nescu,. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar ăl C.C. 
al P.C.R., și Virgil Trofin, secretar 
al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

înapoierea din Austria 
a delegației C.C. al P.C.R

P.C. din Austria a 
de prietenie în a-

Joi seara, s-a înapoiat în Capi
tală delegația C.C. al P.C.R., con
dusă de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R, care la in
vitația C.C. al 
făcut o vizită 
ceasfă . țară.

Din delegație 
tovarășii Mihai 
C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al 
nai Brașov al P.C.R, 
fan, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C al P.C.R.

au mai făcut parte 
Dal.ea, secretar, al

Gheorgbe Pană, 
Comitetului regio- 

, și Andrei Ște-

(Agerpres)

mara de alimente a lă
cătușului Rusam Iero- 
nim, locatarul aparta
mentului, Aceasta de
venind nefolosibilă, o- 
mul a reclamat organe
lor în drept. N-a fost 
luat în seamă. Ce se 
așteaptă oare ? Apariția 
unui nou Vlad Țepeș ?...

pensionarul Huszar A- 
dalbert, muncitorii Ivă- 
nuș loan, de la sectorul 
Vil și Herța Nicolae, de 
la depoul C.F.l. Și... n-au 
mai înapoiat cărțile îm
prumutate. Ce-i drept, 
timp ar fi avut (unele 
le-au împrumutat prin 
1961, altele prin 1963..,). 
De aceea ne-am gîndit, 
ca prin rîndurile de fa
ță, să le reîmprospătăm 
memoria amintindu-le 
că, ceea ce împrumuți, 
trebuie și restituit.,

M. C.



STEAGUL ROȘU

„Nu învăț pentru notă66

Despre note S-a discutat și șe va 
discuta in fel și Chip, atît de către 
elevi cît și 
învățători.

Aprecierea 
Ie didactice 
cumulate de 
9 problemă destul de anevoioasă. 
Si aceasta pentru că implică — 
din partea celui ce apreciază — 
tgct, înțelegere, exigență, stimula
re, țoate la un loc convergînd 
spre corectitudine. Stima și res
pectul elevilor față de cel care 
le conduce pașii pe drumul cu
noașterii există, deci, nu numai 
fn funcție de modul de predare 
Ci și în directă legătură cu nota- 

rășpunsului. Elevii, in marea 
majoritate, înțeleg că nota 
acordată potrivit răspunsului 

șț apreciază corectitudinea e- 
Există și

de către profesori și

de către cadre- 
a cunoștințelor a- 

elevi este insă

rea 
lor 
este 
dat 
ducătorului în notare.
unii elevi care nu văd acest lucru 
și ajung să dezaprobe notarea e- 
fectuață-n cataloage de diferite 
cadre didactice, care — consideră 
ei — se grăbesc în aprecierea la 
justa paloare a răspunsurilor, Ex
presia „Nu învăț pentru notă", 
des întilnită în rîndul elevilor, nu 
atestă decît 
țelegerii de 
notei. Șint 
9 și 10 
nume fiind
tip nesatișfăcător recurg la veșnica 
formulă „Nu învăț pentru notă". 
Cînd auzim această expresie 
gura unui elev, care se zbate 
trimestru în trimestru de d 
menține pe linia de plutire, 
note doar de 5 și 6, n-o putem 
interpreta decît astfel; „îmi este 
suficient un 5, de ce să mă omor 
cu firea, clasa țoi o trec". Cu 0 
astfel de „teorie" acești elevi nu 
fac altceva decît să-și ascundă 
lipsa de interes pentru învățătu
ră, delăsarea. Asemenea elevi șint 
puțini, dar mai sînt. Șl ne punem 
pe bună dreptate întrebarea : „Oa- 
re-și vor găsi vreun rost în via
ță ?“. Loc vor avea, e Sigur. So
cietatea noastră socialistă este ast
fel clădită incit asigură și va a* 
sigura fiecăruia un loc de muncă, 
pgttivit cunoștințelor dobîndite. 
După absolvirea liceului aseme
nea elevi se vor exprima, bineîn
țeles, cgm așa: „Am făcut li
ceul ? L-am făcut! Pe drumuri 
nu mă lasă nimeni, ceva tot pot 
face și eu, se va găsi pe undeva 
un post și pentru 
găsește. Dar cine 
acestor „permanent 
ei" să dovedească,

o optică îngustă a în
răire elevi a funcțiilor 
elevi cu medii de 8, 
care intr-o zi a- 
notați cu un califica-

din 
din 

se 
cu

mine". Da, se 
le dă dreptul
mulțumiți de 

acum pe băn-

E timpul 
sa iun
concrefi!

pri-

cile școlii, atîtg superficialitate, 
atita lipsă de răspundere, atita in
conștiență. Părinții le asigură toa
te condițiile pentru a urina școa
la, îi îmbracă, ii hrănesc. Școala, 
de asemenea, le dă posibilitatea să 
învețe cit mai multe. Cit mai mult, 
nu cit mai puțin. Cheltuielile in
vestite pentru eg elevii de azi

opinii
să

diocrităfile" din școală, acei car-e 
n-au trăit cu adevărat, intens, via
ța de elev vor suferi mult în via
ță din cauza sărăciei cunoștințe
lor, din cauza contactului insufi
cient cu cartea. Ei intră în viață 
mai mult furișîndu-se pe ușa din 
dos ! Ce bine ar fi dacă toți elevii 
de astăzi ar fi determinați să a- 
jungă la concluzia că nu pot năși 
senini pe drumul vieții doar cu 
cunoștințe de „5“ dobîndite în 
cei mai frumoși ani ai vieții — 
anii de școală.

PĂRINȚI Șl COPII

Clnd pârinții întrec măsura îngăduinței 
față de capriciile exagerate ale copilului

Ioana avea patru ani. Era o fe- 
prietenoasă, cu ochi mari, ne- 
o față albă încadrată de un 
castaniu și mlădios ca măta- 
cea mai pură. Părinții o iubeau 

să-i satisfacă toate

tiță
gri, 
păr
sea
mult. Căutau
capriciile. încă de cînd abia înce-

Elevii mici învață că: 
măvara soarele încălzește mai 
puternic și numai pe anumi
te locuri zăpadă îi mai rezistă, 
învăță că ziua acum e mai 
mare decît noaptea, că au apă
rut primele flori, ghioceii și 
că iarba, încolțind în cîmp 
animalele pot fi scoase la păs
cut.

împreună cp primăvara a 
spsit și timpul de a vedea „pe 
viu" ilustrarea celor predate 
la clașă. Școlile nr. 1 și nr. 2 
din Lupeni au organizat nu 
de mult o excursie de cîteva 
ore cu autobuzele prin Paro- 
șeni, Petrila, Lonea, Aninoa- 
sa, Vulcan. N-a 
Iqc greu să se 
levilor mugurii pe 
pe versanții nordici 
zăpadă, oile purțîndu-și mieii 
după ele pe cîmp, le-a fost u- 
șor cadrelor didactice să-i fa
că atenți pe elevi că în toate 
localitățile vizitate șe constru
iește cîte ceva, lămurindu-le 
cu această ocazie și exprasia 
întîlnită-n carte „țara întrea
gă e un șantier".

Timpul ne permite, încă . de 
pe acum, șă facem plimbări 
care ne ajută pe noi să ne 
concretizăm materialul pre
dat, pe elevi să înțeleagă mai 
biae si să se destindă.

OANCEA MARIA
Lupeni

fost de- 
arate e- 
crenguțe, 

petece de
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puse să cunoască lumea din jurul 
ei, în familie se încetățenise obi
ceiul ca oricine venea în casă să-i 
aducă fetiței cîte un cadou. Acest 
obicei a devenit atît de firesc pen
tru copilă încît, cum auzea sone
ria, Ioana fugea în hol și aștepta 
nerăbdătoare să vadă cine a ve
nit- Căuta cu ochii pachetul, între- 
bîndu-șe ce cadou 1-p fi a- 
dus ? Și părinții, de cite ori 
ieșeau în oraș, la întoarcere îi adu
ceau cîte ceva micuței. De aceea, 
Ioana își aștepta cu nerăbdare pă
rinții iar cînd îi vedea, înainte de 
orice, îi întreba : „Ce mi-ați adus ?“ 
Dacă vreunul uita să-și respecte 
obiceiul, fetița se supăra și nu mai 
vorbea cu nimeni toată ziua.

Familia D. primea adesea musa
firi. Nici unul 
goală. După 
să începea partea cea 
zantă a zilei.
care pachet 
comenta fără 
rilor primite.

— Mare zgîrcită e Sanda asta. 
S-a temut că va cheltui prea mult 
dacă cumpăra o cutie mai mare de 
creioane colorate — spunea mama, 
dîr.d fetiței o cutie lunguiață 
creioane în toate culorile. Cred 
n-a dat mai mult de 5 lei pe 
Uite, omul bine crescut se vede 
Ia o poștă — continua ea. Am știut 
eu că tușa Ileana este o femeie mi
nunată. Vezi, ce bluzică ți-a adus ! 
Precis că a costat o sumă frumu
șică.

Gazda își cunoștea bine musafirii, 
îl știa pe fiecare cît este de darnic. 
De aceea a obișnuit-o și pe Ioana 
să-i deosebească. Unora, cînd era 
solicitată, fetița le cînta sau le re
cita cîte o poezie, altora nu le spu
nea nimic sau începea poezia dar 
n-o termina.

Au trecut cîțiva ani Ioana a cres
cut, a devenit elevă. *n tâmp înde
lungat obiceiurile familiei au 
rămas tot cele vechi. Insă cum si
tuația lor financiară era acum alta, 
nu mai putea să continuie tradiția 
încetățenită. Acum... sînt mai puțin 
vizitați de cunoscuți, iar părinții 
au rărit și ei cadourile Ioanei.

De Ia un timp mama a observat 
că fetița nil mai învață. Era toată 
ziua supărată, ba uneori nici nu 
mînca. Adesea mama s-a plîns ao- 
țului că nu știe de ce a devenit 
Ioana egoistă, rea, pretențioasă; 
ce nu vrea să facă nimic dacă 
i se aduce obiectul sau rpchia 
rută de ea. Veșnic nemulțumită, 
tiță evalua ironic valoarea fiecărui 
obiect primit...

Să fie ea vinovată c-a ajuns așa ?

mii-Constructorii societății de 
se cer răsplătite. Nu e vorba 

aici pur și simplu de socoteala 
negustorească „ți-âm dat — plă
tește !” Trebuie privit mult mai 
adine. Societatea îți dă, îți avan
sează încredere dar te așteaptă să 
fii ONI. Răspunderea morală pe 
care o au elevii de astăzi în fața 
societății nu admite jumătăți de 
măsură („învăț cit vreau"), con
cesii, ci impune muncă, dăruire 
de sine și multă, multă pasiune.

Pe elevii, care astăzi nu văd că 
se zbat in ghiarele mediocrității 
și-și ascund cunoștințele superfi
ciale sub masca expresiei „Nu în
văț pentru notă" ar trebui să-i 
deranjeze mult, mîine, după ab
solvirea școlii generale sau a li
ceului, că au în buzunar o foaie 
matricolă pe care n-o merită în
deajuns. Și nu numai atît. „Me-

fie 
ne

TEO VARGA

Clasa a Il-a a Școlii generale nr. 3, Lupeni. Elevii urmăresc cu aten
ție tema rezolvată Ia tablă de colega lor Pampu Steluța.

ȘCOALĂ -
EDUCAȚIE

Despre modernizarea predării
citirii și lecturii literare

nu venea cu mina 
plecarea lor în- 

mai amu- 
Mama șe uita la fie-
și, de față cu fetița, 
jenă valoarea cadou-

cu 
că 
ea.
de

Cadrele didactice de la școala 
noastră au citit cu interes articolele 
apărute în coloanele ziarului local 
cu privire la folosirea mijloacelor 
audio-vizuale în predarea diferite
lor obiecte. Utilizarea materialului 
audio-vizual a cîștigaț în acest an, 
teren tot mai larg și în școala noas
tră. Din ce în ce mai des sînț fo- 
loșițe, la diferite discipline, diafil
mul, discul și magnetofonul. In 
rindurile de față vreau să vorbesc 
despre modul în care întrebuințează 
colectivul didactic al școlii noastre 
mijloacele audio-vizuale în preda
rea citirii și lecturii literare.

Predarea limbii române în școa
la generală oferă un larg cîmp de 
aplicare a mijloacelor moderne. La 
lecțiile de citire de la clasele I-1V 
și la cele de lectură literară ale 
claselor V-VIII majoritatea cadrelor 
didactice utilizează diafilmul, dis
cul și magnetofonul socotindu-le 
necesare sporirii eficienței lecțiilor 
atît din punct de vedere instructiv 
cît și educativ.

Eficiența folosirii mijloacelor 
audio-vizuale a format recent obiec
tul unor dezbateri 
misiilor metodice, 
s-a arătat că 
magnetofonul, 
nou în cadrul 
ția elevilor în 
ei și, ulterior,
reper pentru o memorare trainică.

Astfel, folosirea diafilmului la 
orele de citire și lectură, la clasele 
II și HI, de către învățătoarele Te- 
legredean Maria și Voinea Gabriela 
dă rezultate bune. Utilitatea lui 
s-a dovedit mai ales la bueățile de 
citire mai greu accesibile cum a 
fost lecția „Grivița roșie". La clasa 
a II-a, spre exemplu, tov. Telegre- 
dean Maria a prezentat diafilmul 
„Făt-Frumos din lacrimă", citirea 
textului din manual făcîndu-se pa
ralel cu desfășurarea imaginilor. 
La clasa a IlI-a învățătoarea Voinea 
Gabriela, o dată cu expunerea li
beră a lecției „Grivița roșie" a pre
zentat și un diafilm pe această te
mă. Rezultatele obținute ne-au dus 
Iș concluzia că elevii au înțeles cu

lec-

con- 
lec-

în cadrul co- 
Cu acest prilej 

diafilmul, 
aduc 

lecției, 
timpul 
devin

discul și 
un element 

solicită aten- 
desfășufării 

un punct de

mai mare ușurință conținutul 
țiilor.

Și la clasele V-VIII diafilmul 
tribute la reușita lecțiilor de
tură literară atît în partea pregă
titoare, cît și în predare și fixare. 
In predarea lecțiilor noi diafilmul 
se poate întrebuința în prezentarea 
biografiei scriitorilor. La clasele 
a VllI-a, spre exemplu, s-a folosit 
în arest scop diafilmul „M. Emines- 
cu", iar la clasa a Vl-a diafilmele 
„Alexandru Sahia" și „AL Odo- 
bescu". La clasele respective dia - 
filmul a fost utilizat și la fixarea 
cunoștințelor. In cele 10 minute re
zervate, acestui scop, elevii au fost 
întrebați asupra momentelor impor
tante din viața scriitorilor, mo
mente care au fost ilustrate prin 
imagini.

învățătoarele Angelescu Ludovica 
și Murgu Maria au folosit discul la 
predarea lecției „George Enescu", 
iar Gpja Veronica și Ciortea Vic
toria la lecțiile predate claselor I 
cu scopul de a obișnui elevii cu 
povestirea expresivă. Lecțiile de 
disc contribuie și la îmbogățirea 
vocabularului copiilor.

In clasele mari, tovarășii 
sori Syrcel loan, Diaconu 
Surcel Maria și ceilalți au 
buințat discul în predarea
lui M. Eminescu. Dat fiind că lec
tura unui text, ca moment în des
fășurarea lecției noi, își ajunge sco
pul numai dacă respectă cerințele 
cu privire la intonație, dicție, 
cursivitate etc. profesorii de limba 
română au întrebuințat discul în 
prezentarea fragmentului din „Scri
soarea III" de M. Eminescu, 
recitarea artistică 
actor G. Vraca.

Magnetofonul a 
menea, un prețios
tic utilizat mai ales în citirea pe 
roluri, a unor lucrări literare. Un 
ajutor prețios constituie folosirea 
magnetofonului în 
relor dramatice ca 
scrisoare pierdută" 
giale.

Experiența ne-a 
zarea mijloacelori7

oferă largi posibilități pentru însu
șirea mai temeinică a cunoștințelor 
solicitînd atenția și interesul elevi
lor. Dat fiind că articolele publi
cate în ziar au vorbit despre dife
ritele ipostaze ale folosirii materia
lelor audio-vizuale am dori ca și 
în numerele următoare să ni se 
împărtășească, în coloanele ziaru- 
lui, experiența dobîndită de cadrele 
didactice 
Jiului.

Prof.
Școala

de la școlile din Valea

ALDICA NATALIA 
generală nr. 2 Lupeni

de
nu
ce
fe-

M. CHIOBEANU

PREOCUPĂRI INTENSE. 
REZULTATE BUNE

profe- 
Elena, 
între- 
opereî

în
a regretatului

devenit, de ase 
material didac-

predarea ope- 
de exemplu ,,C 
de I. L. Cara-

■arătat că utili- 
audio-vizuale

Clasa J, a anului I 
de la Grupul școlar mi
nier Petroșani numără 
20 elevi. Meseria pe 
care și-au ales-o și 
pentru însușirea căreia 
toți elevii clasei depun 
acum eforturi este a- 
ceea de lăcătuș meca
nic. Paralel cu pregă
tirea profesională, ele
vilor clasei J, ca de 
altfel și celorlalți elevi 
ai grupului școlar, li 
se imprimă o discipli
nă conștientă, sentimen
tul dragostei iață de 
muncă. încă din pri
mele luni ale pășirii 
lor în școala profesio
nală se începe proce
sul de cizelare a ca
racterului viitorilor me
seriași, se începe ci
mentarea pilonilor prin
cipali ai atitudinii so
cialiste față de muncă.

Diriginta clasei J 
tov. prof. Părăianu Vio
rica, în colaborare cu 
corpul didactic, organi
zația U.T.C. șl maiștrii- 
instructori, se strădu-

iește să dezvolte Ia e- 
levi o nouă atitudine 
față de muncă, dragos
tea față de meseria a- 
ieasă. In cadrul unei 
ore de dirigenție pe 
tema „Frumusețea me
seriei alese" a fost in
vitat Trifu Viorel, ab
solvent ai școlii, în 
prezent fruntaș în pro
ducție la U.R,U,M,P. 
Vorbind elevilor despre 
minunatele condiții ce 
li s-au creat pentru 
formarea lor ca oameni 
de nădejde ai viitoru
lui, fostul iruntaș la 
învățătură din școală, 
actualmente fruntaș in 
producție,
acestora felul cum 
lost primit 
ajutorul, 
sprijinul 
care l-a 
pentru 
colectiv,
rea unor, rezultate pe 
măsura cerințelor. Ca 
urmare a muncii de e- 
ducație ia clasă și în 
aiara clasei, desfășura-

le-a arătat 
a 

în uzină, 
înțelegerea și
permanent pe 
primit acolo 

integrarea in 
pentru obțiiie-

tă de diriginta V. Pă
răianu, o serie de elevi, 
printre care : Modoran 
Mihai, Popa loan, Mă- 
dălan Ion, Stolnică- Dan, 
Paraschiv Petru, Rusu 
Radu, Popescu Ioan au 
obținut rezultate bune 
și foarte bune la învă
țătură.

Rezultatele bune ob
ținute în cel de-al doi
lea trimestru al anului 
școlar de elevii clasei 
J a anului I au fost de
terminate și de cola
borarea strînsă a diri
gintelui cu celelalte 
cadre didactice care 
predau la clasa respec
tivă. Unindu-și efortu
rile, profesorii și elevii 
au reușit să .pășească 
in ultimul trimestru al 
anului școlar cu încre
dere și hotărîrea de a 
obține noi succese la 
Învățătură și, totodată, 
de a încheia anul șco
lar cu cele mai bune 
rezultate.

NEGRUȚ MARIA 
Petroșani



STEAGUL ROȘU B

FĂURITORII NOILOR !W S-a tras cortina peste întrecerile primei faze
eu bilanțul ți 
perspectivele lor

(Urmare din pag. I)

Am trecut de acum peste situa
ția critică în privința transportu
lui în subteran pe orizontală care 
exista la mina Paroșeni. Am (ost 
dotați cu încă o locomotivă sub
terană, iar pentru celelalte două 
ne-am asigurat cu piese de schimb. 
Am urgentat străpungerea unor lu
crări cheie (în galeria paralelă 
nord-vest) care au eliminat aera- 
jul în fund de sac și permit intro
ducerea locomotivelor Diesel pînă 
în apropierea fronturilor de lacru. 
In privința haldării — o altă pro
blemă dificilă — am găsit, de ase
menea, o soluție prin amenajarea 
unui al doilea front de haldare. 
In orice caz, e vorba doar de un 
provizorat pînă ce T.C.M.M.-ul ne 
va preda instalația de haldare de
finitivă. Un ajutor prețios am pri
mit din partea C.C.V.J. prin dota
rea exploatării cu 50 de perfora
toare C.P.-17.

La mina Bărbăteni avem condi
ții pentru a organiza o lucrare cu 
avansare rapidă. Pentru aceasta 
am solicitat și așteptăm din partea 
G.C.V.J. să fim dotați cu o mașină 
de încărcat și o locomotivă pentru 
subteran. In rest avem asigurate 
toate condițiile spre a ajunge la 
o înaintare de cel puțin 100 m 1 
pe lună.

— Poate aveți încă unele greu
tăți ce vă stinjenesc munca.

— Intr-adevăr, mai avem, și e 
puțin spus greutăți pentru că e un 
adevărat coșmar pentru exploata
rea noastră drumul de acces la in
cinta puțului Sălătruc. Executăm 
gulerul puțului. Am terminat să

Oră de practică 
în atelierul de 
strungărie al șco
lii profesionale 

din Petroșani

TELEVIZIUNE
PROGRAM DE RADIO

15 aprilie

14 aprilie

18,00 Pentru cei mici: A.B.C. 
De ce ?

18.25 Pentru tineretul școlar. 
Neobișnuita călătorie in 
lumea cărților.

19,00 Telejurnalul de seară. A- 
genda economică.

19.25 Buletinul circulației ru
tiere.

19.30 Comori de artă româ
nească. Montaj folcloric.

20,00 Săptămînă.
20,45 Avanpremieră.
21,00 Reflector.
21,20 Muzică ușoară... pe 16 

mm.
21.30 Filmul artistic „Mi-am 

cumpărat un lată“ — 
producție a studiourilor 
sovietice.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii. 

păturile; urmează să începem be- 
tonarea. Dar transportarea agrega
telor de betonate — din cauza dru
mului de acces total necorespun
zător — e un adevărat calvar, mai 
ales pe timpul ploios. Am încercat 
să le transportăm cu o „Tatră" îm
prumutată de la T.C.M.M. Intr-o 
săptămînă am fi terminat. Dar ni 
s-a retras mașina respectivă. Ma
șinile de la S.T.R.A. nu fac față. 
Iată unicul nostru punct de stran
gulare. Soluția e simplă : T.C.M.M.- 
ul să-și facă datoria, să asigure 
ca drumul de acces să fie practi
cabil. O altă problemă — exproprie
rile. La mina Livezeni puteam a- 
taca al doilea puț dar nu s-au făcut 
exproprierile; la Bărbăteni expro
prierile sînt, de asemenea, o pro
blemă. Altceva. După nu mai știm 
al cîtelea termen, în fine, T.C.M.M. 
ne-a predat parțial atelierul de for
jă de la mina Paroșeni. Spre a-1 
putea folosi vom lucra încă vreo 
două săptămîni la amenajarea lui. 
Vreau să atrag atenția șan
tierului T.C.M.M. asupra unei alte 
probleme ; după terminarea gulere
lor puțurilor, șantierul să ne pre
gătească condițiile — e vorba de 
montarea turnurilor de extracție 
— spre a nu ne stînjeni nici la 
Livezeni și nici la Bărbăteni, la lu
crările de săpare.

— Deci să conchidem : colectivul 
E.D.M.N. a pășit pragul celui de-al 
doilea trimestru cu optimism...

— Da, cu optimism. Și chiar da
că realizările de pînă acum nu-s 
din cele mai bune, ele sînt în creș
tere.

Interviu consemnat de
Ion DUBEK

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier: 6,15 ACTUALI
TATEA AGRARĂ; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Emi
siune pentru pionieri; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 7,15 Marșuri sportive; 7,30 
Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Melodii și instru
mente populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Jocu-i din bătrîni lăsat; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Cîntece 
pentru copii; 10,15 De la frunză la 
marile ansambluri folclorice; 10,30 
Vreau să știu; 11,20 Tineri inter- 
preți de muzică ușoară : Etta Pău- 
nescu, Nițu Zisu și Călin Marian; 
11,45 Muzică populară cu Dumitru 
Constantin și Gheorghe Zamfir; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 12,10 Concert de es
tradă; 12,45 Evantai muzical; 13,00

(Urmare din pag. 1)

credințată, lipsind de la spectacole 
sau prezentînd informații lapidare, 
sumare, fără date concrete despre 
formațiile urmărite, despre conținu
tul repertoriului și ținuta artistică 
a spectacolului. Lipsurile, atît cele 
semnalate în raportul prezentat, cît 
și altele înserate în paginile zia
rului nostru în perioada premergă
toare concursului și în timpul des
fășurării acestuia, pentru care se 
face vinovată în primul rînd comi
sia de organizare și desfășurare a 
concursului, se cer imperios reme
diate. Participanții la dezbateri, 
membri ai Comitetului pentru cul
tură și artă, directori de cluburi și 
cămine culturale, care au luat cu- 
vîntul s-au referit tocmai la diver
sele aspecte pe care le implică a- 
tingerea unui nivel calitativ ridicat 
de către formațiile de amatori 
printr-o muncă pregătitoare asi
duă. Mișcarea artiștilor amatori 
din Valea Jiului, deși a obținut u- 
nele succese nu se ridică încă Ia 
nivelul cerut. Starea de lîneezeală, 
ce domnește la unele cluburi și că
mine culturale, exprimată în inerția 
și platitudinea unor activități fă
cute de mîntuială și reliefată în 
lipsa de atracție și participarea ti
neretului la acțiunile inițiate, a de
terminat, bineînțeles, și un nivel 
interpretativ scăzut al unor formații 
artistice. Pregătirea superioară, im
primată prin repetiții bine îndru
mate care a dus la prezentarea a- 
preciabilă în concurs a multor for
mații artistice de amatori este lău
dabilă, dar nu putem trece cu ve
derea lipsurile. Și acestea sînt, încă, 
destule...

In această direcție cluburile sin
dicatelor și căminele culturale este 
necesar să-și formeze un profil 
propriu, distinct, să-și creeze posi
bilități multiple de a educa un pu
blic larg, de a pregăti cu minuțio
zitate elementele talentate, de per
spectivă. La cluburi și cămine cul
turale trebuie să se muncească în 
așa fel încît aceste lăcașe de cul
tură să devină veritabile centre de 
real interes pentru toate categori
ile de vîrstă și sociale din orașul 
nostru regional.

Rezultatele 
primei faze

Din cele 32 formații artistice, c-u 
435 membrii de la căminele cultu
rale, in urma desfășurării întreceri
lor din prima fază, s-au clasat pen
tru faza orășenească următoarele 
formații ; dansuri populare, grupul 
vocal, „Nunta de la Cimpa“, fluie- 
rașii și soliștii vocali Dej Paras- 
chiva, Bud Elisabeta și Toma Lu
ciana (Căminul cultural Cimpa); 
dansurile populare, brigada artisti
că de agitație și fluierași! (Căminul 
cultural Jieț); brigada de agitație, 
dansurile populare și soliștii vocali 
tTreche Tina, Măturar Viorica (Că
minul cultural Iscroni); formația de 
dansuri populare de la Căminul 
cultural Bănița și taraful căminului 
cultural de la Cîmpu lui Neag.

Cluburile sindicatelor au prezen-

Varietăți muzicale; 13,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteo-rutier; 14,08 In vi
zită la discotecă : muzică ușoară; 
15,00 Din cîntecele și dansurile po
poarelor; 15,20 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,10 OA
MENI DE SEAMĂ : BYRON; 17,40 
Omagii muzicale; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Concert-ghicitoare 
(muzică de operă); 18.40 ȘTIINȚA, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
19,30 Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,20 Sport; 20,30 . Concert de me
lodii românești (partea a Il-a); 21,05 
CONCURS CU PUBLIC : POEZIA 
CLASICĂ ROMANEASCĂ. Pre
zintă poetul Dan Deșliu; 21,35 La 
balul de sîmbătă seara: 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Seara de bal con
tinuă; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI. 

tat în concurs 65 de formații, cu 
1 379 membri. Dintre acestea, s-au 
calificat pentru etapa orășenească 
următoarele formații : taraful, or
chestra de muzică ușoară și soliștii 
vocali Deliu Marin, Năsălean Joan, 
Șandru Ioan, Vascul Ecaterina, Nagy 
Virginia, Capră Dan, Capră Eleo
nora și Ispas Georgeta (clubul din 
Uricani); taraful, orchestra de mu
zică ușoară, dansurile populare, fan
fara, brigada de agitație, soliștii 
vocali Moldovan Iacob, Doicsar Vio
rica, Steț Nieulina, Ciucă Nicolae, 
Fazakas Tiberiu, Răgan Victoria, 
Crainic Maria, Bănuț Francisc și 
solistul instrumentist Drăgan Ale
xandru (clubul din Lupeni); corul, 
taraful, brigada de agitație, dansu
rile populare, soliștii vocali Crăciun 
Marilena, Onici Aurelia, Toma Ra
da și solistul instrumentist Jura 
Nicolae (clubul din Lonea); corul, 
fanfara și dansurile populare (clu- 
1 ui din Petrila); grupul vocal, tara- 
bul, orchestra de muzică ușoară,

SPORT
FOTBAL

Minerul Lupeni - C.S.M. Sibiu 2-0 (0-0)
După două meciuri egale (cu 

Gaz metan Mediaș și Clujeana), Mi
nerul a reușit să cîștige miercuri 
după-amiază meciul restanță cu 
C.S.M. Sibiu. Victorie meritată, pen
tru obținerea căreia „ll-le" lupe- 
nean a muncit mult.

Primul gol a fost marcat în min. 
47. Foca trimite mingea spre Co- 
troază, acesta demarează pe paîtea 
stîngă, pasează lui Șoptăreanu care 
printr-un șut fulgerător înscrie pla
sat. Al doilea gol s-a marcat în 
min. 75. Autor : Cărare. S-au re
marcat Foca, omniprezent deși u- 
neori lipsit de luciditate în fața por
ții, tînărul portar Hlopețchi, foarte 
vigilent și aplaudat la scenă des
chisă, Șoptăreanu, Pralea și Cărare. 
De la oaspeți au plăcut ComșS 
Vuici și Nunu.

Punctul nevralgic al echipei Mi
nerul este, și rămîne în continuare, 
lipsa de finalitate a atacurilor. La 
aceasta se mai adaugă și cjțeva alte 
carențe : pase greșite, plasament de

Jiul Petroșani - Mureșul Deva 4-0 (2-0)
Ieri, pe stadionul din localitate 

Jiul Petroșani a primit replica for
mației Mureșul Deva intr-un util 
meci de verificare. Deși la prima 
vedere scorul cu care au cîștigat 
întîlnirea jiuliștii dovedește neta 
superioritate a echipei din catego
ria A, trebuie să arătăm că oas
peții, o formație omogenă, s-au 
arătat buni parteneri de antrena
ment. înaintea dificilei partide de 
campionat, de duminică, cu Dina
mo Pitești, jiuliștii manifestă o 
bună dispoziție de joc. Desfășurând 
un joc dinamic și cu multe subti
lități tehnice, jiuliștii au creat faze 
spectaculoase (în special în prima 
repriză), finalizate cu promptitudi
ne. Apărarea, destul de decisă în 
intervenții a oaspeților, a cedat 
de abia în min. 37 cînd a înscris 
primul gol Peroneșcu.

Peste 3 minute superioritatea 

T. R. €. H. - DEVA 
Grupul de șantiere nr. 2 „Valea Jiului" 

PETROȘANI

Angajează de urgență 5
• Gestionari de materiale
> Magazioneri
8 Contabil l

Solicitant» se vor prezenta la serviciul 
personal al Grupului de șantiere nr. 2 din 
Petroșani, strada 6 Martie nr. 1.

soliștii vocali Dima Ioan, Stoitt 
Viorel, Rău Viorica, Lungu Maria 
și solistul instrumentist FirieMCU 
Gheorghe (clubul din Vulcan); bri
găzile artistice de agitație de la 
T.C.M.M., E. M. Dilja, sindicatul 
sanitar (toate din Petroșani); bri
gada de agitație de la clubul din 
Aninoasa; brigăzile de agitație ale 
cooperativelor meșteșugărești „Jiul" 
Petroșani (plus solista vocală Marea 
Ecaterina) și „Deservirea" Lupeni.

Toate aceste formații se vor pre
zenta Ia concurs, in faza a doua, o- 
rășenească. întrecerile din această 
fază se vor desfășura în următoa
rele centre: Lupeni (33 aprilie). 
Vulcan (7 mai), Petroșani (14 mai) 
și Lonea (31 mai).

Pentru o bună prezentare in con
curs, la faza orășenească, cit și 
Ia faza regională — Plenara Co
mitetului pentru cultură șl artă re
comandă tuturor formațiilor, răma
se în cuncurs, multă, multă pasiu
ne și stăruință în pregătiri.

fectuos în teren, lipsa de rezistență 
fizică.

Vrînd să spulbere proasta impre
sie lăsată spectatorilor, lupenenii 
au dorit cu ardoare o victorie, pe 
care au obținut-o la capătul unor 
eforturi susținute.

Duminică vor avea de susținut 
un meci greu, în deplasare, cu 
C.F.R. Timișoara. Jucînd pe măsura 
posibilităților, punînd accept pe 
finalizarea atacurilor, pe un joc 
tehnic și tactic bine conceput, co
lectiv, fotbaliștii din Lupeni poț 
obține un rezultat meritoriu.

Au jucat formațiile : MINERUL : 
Hlopețchi — Pralea, Po-jftscu, Păli, 
Ambruș — Sima (min. 76 Vlad)> Că
rare — Cotroază, Foca, Șoptăreanu, 
Precup. C.S.M. SIBIU: Liebhard — 
David, Flichiș, Retscher, Onachi 
(min. 46 Moțică) — Ene, Nunu —, 
Vuici, Comșa, Laufceag, Văcaru.

A arbitrat bine Dumitru Florian 
din Craiova.

Valeriu COANDKÂȘ

gazdelor se concretizează din nou. 
Libardi înscrie spectaculos dintr-o 
centrare a lui Martinovich, Schim
bările survenite la pauză îh for
mația „standard" a Jiului, pentru 
rodarea și a celorlalți jucători din 
lot, au dus la slăbirea alurei vii 
a meciului. Oaspeții, nemaiopu- 
nînd o rezistență dîrză ca-n pri
ma parte a meciului, permit jiu- 
ljștilor să mai înscrie de două ori 
prin Toia (min? 49) și Varga (fostul 
internațional dinamovisț, min. 65), 
ratînd alte nenumărate ocazii cla
re de gol.

Jiul a folosit următorul lot : 
Zamfir (Ion Vasile) Dan (Șer- 
ban), Ștoker, Pop (Georgevici), Mi
hai (Tonca) — Sandu (Goran), Cră
ciun (Toia) — Martinovici, Libardi, 
V. Ionescu (Varga), Peroneșcu.

V. T.



STEAGUL ROȘU

Conferinfa șefilor de state
membre ale O.S.A.

0 nonă provocare gravi 
io zooa (ullitirlută a Coreei

Congresul Organizației

e- 
un 
ac- 
în

PUNTA DEL ESTE 13 (Agerpres). 
Ziua a doua a conferinței șefilor 
de’ state ai țărilor membre ale 
O.S.A. desfășurată la Punta del 
Este (Uruguay), a fost marcată de 
cuvîntarea rostită de președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. Șeful 
xecutiv nord-american a adresat 
apel țărilor latino-americane să 
ționeze în vederea traducerii
viață a unor „programe raționale 
de dezvoltare" pe o perioadă de 
zece ani și a promis că va cere 
Congresului S.U.A. „o contribuție 
substanțială", pentru acordarea u- 
nui ajutor în domeniul agricul
turii, științei și tehnicii, sănă
tății etc.

Agenția U.P.I. relevă faptul că 
președintele Johnson nu a mențio
nat cifra de 1,5 miliarde dolari 
propusă sub formă de ajutor su
plimentar pentru țările Americii 
Latine, conținută în mesajul pe 
care l-a adresat la 13 martie Con
gresului S.U.A. In legătură cu a- 
ceasta, agenția menționează că 
înaintea plecării sale spre Punta 
del Este, Comisia pentru afacerile 
externe a Senatului S.U.A. a refu
zat să aprobe această cerere.

In cursul ședinței plenare de joi, 
ă. luat cuvîntul președintele Ecua
dorului, Otto Arosemena Gomez,

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Senatorul Morton (republican din 
partea statului Kentucky), membru 
al Comisiei senatoriale pentru co
merț, s-a pronunțat în favoarea ex
tinderii relațiilor comerciale cu 
țările socialiste. „Comerțul între 
Eșt și Vest, a apreciat el, trebuie 
să constituie un element principal 
al politicii comerciale a Statelor 
Unite". Morton a declarat că gu
vernul S.U.A. trebuie să renunțe 
la îngrădirile impuse acum 20 de 
ani în comerțul cu țările socialiste.

/Președintele Comisiei senatoriale

agenției France Pres- 
un atac energic îm- 

Statelor Unite în

care, potrivit 
se, „a lansat 
potriva politicii

. America Latină". El a declarat că
un număr de țări latino-americane 
continuă să aibă „divergente pro
funde" cu S.U.A. în unele probleme 
importante, menționînd printre a- 
cestea exploatarea de către 
monopoluri nord-americane a 
selor naturale din America 
și relațiile comerciale dintre
și celelalte țări ale emisferei occi
dentale. Ziariștii au notat faptul că 
președintele S.U.A. nu a aplaudat 
alături de ceilalți președinți cînd 
Arosemena și-a încheiat cuvînta- 
rea.

marile 
resur- 
Latină 
S.U.A.

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o conferință 
de presă în cadrul căreia Yang 
Moon So, șeful secției de presă a 
Ministerului Afacerilor Externe ăl
R. P.D. Coreene, a comunicat că în 
noaptea de 12 spre 13 aprilie, par
tea americană a săvîrșit o nouă pro
vocare gravă în zona demilitarizată. 
De la posturile sale din zona de
militarizată, aflată sub controlul
S. U.A.. personalul american a des
chis focul împotriva părții R.P.D. 
Coreene, folosind mitraliere și alte 
arme automate, un aruncător de 
mine și un obuzier.

In această situație, partea R.P.D. 
Coreene a deschis focul în scop 
de autoapărare și 
militar provocator 
cane.

a înăbușit1 atacul 
al părții ameri- /

Puternice manifestații la Roma
ROMA 13. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
La Roma au avut loc manifestații 
de o amploare deosebită împotriva 
agresiunii americane în Vietnam. 
La mitingul din Piazza Sânt’ Apos
toli, la care au participat cîteva 
mii de persoane, au luat cuvîntul 
deputatul Lelio Basso, președintele 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, Enrico Berlinguer 
membru al Biroului Politic și al 
Direcțiunii Partidului Comunist

tere problema extinderii comerțu
lui între Est și Vest.

La rîndul său, subsecretarul de 
stat al S.U.A., Nicholas Katzenbach, 
într-o scrisoare adresată Comisiei 
senatoriale pentru problemele ban
care și monetare, ' a menționat că 
„S.U.A. ar acționa greșit dacă s-ar 
lipsi de posibilitățile reale privind 
îmbunătățirea relațiilor internațio
nale pe calea dezvoltării comerțu
lui între Est și Vest".

meteorologice mondiale
Intervențiile reprezentanților României

GENEVA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
La Palatul Națiunilor din Geneva 
continuă lucrările celui de-a) 
V-lea Congres al Organizației me
teorologice mondiale. Au avut loc 
discuții asupra programului de bu
get ale organizației pe anii 1968- 
1971. Au luat cuvîntul, printre al
ții, delegații Franței, Italiei, Polo
niei, R.A.U. și României.

In intervenția sa, delegatul român 
ing. Bogdan Baltazar a subliniat 
necesitatea concentrării activității 
organizației asupra programelor 
științifice de cooperare tehnică și 
formarea de cadre, precum și a re
ducerii cheltuielilor administrative. 
El a propus ca în analiza tuturor 
activităților tehnice ale oganizației 
și a prevederilor bugetare să se 
îmbine criteriul maximei eficiente

cu cel al folosirii raționale a fon
durilor, făcînd propuneri concrete 
în acest sens.

In cadru] plenarei congresului 
O.M.M. au început dezbaterile ge
nerale asupra punctului central al 
lucrărilor, planul veghei meteoro
logice mondiale și punerea lui în 
aplicare. Au luat cuvîntul repre
zentanții Angliei, Australiei, Fran
ței, Olandei, R.A.U., R. F. a Ger
maniei, României, S.U.A., Tunisiei 
și U.R.S.S., care au susținut în ge
neral planul veghei și mijloacele 
propuse de secretariatul O.M.M. 
pentru realizarea sa.

In intervenția sa, reprezentantul ț 
român prof. C. Șorodoc a subliniat 
necesitatea aplicării cu succes a 
acestui plan în scopul creșterii in
fluenței meteorologice asupra dea 
voltării general economice.

o coloană masivă

Italian, senatorul socialist Ferruc
cio Pairi, Gino Bertoldi, membru 
al Direcțiunii Partidului Socialist 
Unificat, precum și reprezentanți aii 
organizațiilor de tineret.

După miting,
de demonstranți s-a îndreptat spre 
Via Veneto, unde se află sediul 
Ambasadei Statelor Unite. In fața 
ambasadei, manifestanții au scan
dat lozinci pentru pace în Vietnam, 
pentru încetarea agresiunii Statelor 
Unite. A intervenit poliția, care a 
încercat să-i împrăștie pe demon
stranți cu jeturi de apă. In cursul 
ciocnirilor au fost răniți 10 poli
țiști și un număr de manifestanți. 
Poliția a reținut 30 de persoane.

Deputatul Lelio Basso, președinte 
al P.Ș.I.U.P., a ținut o conferință 
de presă la Roma, referitor la re
zultatele călătoriei pe care a fă
cut-o în R. D. Vietnam, în calitate 
de conducător al Comisiei de an
chetă a Tribunalului opiniei publice 
pentru anchetarea crimelor
mise de americani în Vietnam. Vor
bitorul a acuzat Statele Unite pen
tru politica lor de agresiune, pentru 
folosirea armelor bacteriologice și a 
napalmului, pentru toate actele de 
agresiune împotriva poporului viet
namez care luptă pentru liberta
tea și independența sa.

CO-

pentru comerț, Magnuson (demo-fi „nf nphlllftfiW
crat din partea statului Washing-’ UUUU flUl HCUUlUU^t: 
ton), a sprijinit propunerea senato- 1 
rului Morton si a’anuntat că în fi 
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Interesele Angliei | 
în Golful Persic 1 
înseamnă petrol

PARIS 13 (Agerpres). 
Două noi nebuloase 
au fost descoperite de 
doi savanți francezi de 
la Laboratorul de as
tronomie spațială din 
Marsilia. Ele se află 
în constelația Orion. 
Această descoperire, a-

nunțată la reuniunea 
Societății franceze de 
astronautică, este cu 
atît mai remarcabilă 
cu cit este pentru pri
ma oară în lume cînd 
sînt descoperite gaze 
cu ajutorul fotografii
lor în ultraviolet, luate

de un aparat plasat la 
bordul unei rachete.

Aceste două noi ne
buloase, vizibile clar în 
mijlocul a cca. 30 stele 
pe cele două clișee ca
re au fost luate, au 
scăpat pînă acum cu
riozității astronomilor, 
deoarece ele nu emit 
„lumină în vizibil".

ln-

guvernator en- 
arată că Marea 

și-a instaurat acolo do- 
prin intermediul șeicîlor, 
fost chemați să-i apere in- 
Luce arată fără echivoc

I
I
I

„Mareea neagră*

pe coastele franceze
PARIS 13 (Agerpres). — Sosirea 

„mareei negre" pe coastele fran
ceze a surprins întreaga opinie pu
blică, pe care experții meteorologi 
și oceanografi o liniștiseră în ulti
mele zile. Direcția vînturilor s-a 
schimbat însă, și toate ziarele evocă 
emoția provocată de invadarea coas
telor franceze, de la Mont Saint 
Michele pînă la Finișțere, de către 
țițeiul adus de vînturi și valuri.

După examinarea, miercuri, în 
Cabinetul francez a evoluției „fla
gelului național", secretarul de stat 
pentru turism Pierre Dumas, a ară
tat că problema plajelor invadate 
este, bineînțeles, foarte gravă, dar 
pagubele provocate pot fi repede 
înlăturate, iar viligiaturiștii își vor 
găsi, la începutul sezonului de vară, 
plajele și marea în starea lor nor
mală. Dimpotrivă, riscul unor pier-

amenință rezer- 
sau artificiale, de

deri ireparabile 
vațiile, naturale 
faună și floră marină. Peste 2 000 de 
hectare de „parcuri" de stridii, zeci 
de kilometri de „bancuri" de ho
mari, aproximativ Iu 000 de păsări 
de mare, că și specii rare de pa- 
pagali de măre șî mici pinguini, 
sînt sortiți morții prin otrăvirea cu 
țiței. „Clinici" speciale au fost in
stalate de-a lungul coastelor, pen
tru îngrijirea viețuitoarelor cate >*" 
mai pot fi salvate.

In prezent, are loc o adevărată 
mobilizare a tuturor resurselor dis
ponibile — 
morchere, 
răspîndirea 
meguș de 
cestuia din urmă se produce o aglo
merare a țițeiului, care va putea fi 
colectat înainte de a ajunge la 
mal.

marina de război, re- 
vase speciale pentru 

a zeci de tone dV-ru- 
lemn; prin acțiunea a-

Avocatul lui Lee Oswald din nou inculpat

LONDRA 13 (Agerpres). — 
tr-un articol apărut în ziarul „Daily 
Telegraph", referitor Ia poziția An
gliei în zona Golfului Persic, Wil
liam Luce, fostul 
glez al Adenului. 
Britanic 
minația 
care au 
teresele.
că aceste interese înseamnă petrol. 
In momentul de față, statele de pe 
țărmurile Golfului Persic, se arată 
în articol, dispun de două treimi 
din rezervele de petrol ale lumii 
occidentale. Statele din Europa oc
cidentală, inclusiv Anglia. își pro
cură din această zonă o ;
«Șin petrolul necesar și, pe măsură 
ce cererea de petrol va crește, vor 
deveni tot mai dependente de a- 
ceastă sursă. Monopolurilor engleze 
le revine o treime din întreaga 
cantitate de petrol produsă în Gol
ful Persic.

r 
i 
i

Eșec spațial 
japonez

TOKIO. Miercuri noaptea, 
de la baza spațială Uchinoura 
(Japonia), a fost lansată ra
cheta „Lambda-4-S“, de fabri
cație japoneză, în vederea pla
sării pe o orbită a unui sate
lit de 26 kilograme, conținînd 
diverse instrumente științifi
ce. încercarea de a plasa pe 
orbită acest satelit, cea de-a 
treia în ultimele șase luni, a 
eșuat. •

PREPARAT CHIMIC 
ANTIPOLE I

MOSCOVA. Industria sovie
tică a început să fabrice un 
preparat chimic pentru com
baterea poleiului pe șosele și 
aerodromuri. Preparatul to
pește gheața în decurs de cî
teva minute și imprimă, tot
odată, betonului o „imunitate" 
împotriva înghețului. Timp de 
cîteva zile, o șosea tratată cu 
acest preparat rămîne curată.

NEW ORLEANS 13 (Agerpres). — 
Avocatul lui Lee Harvey Oswald, 
Dean Andrews, a fost inculpat, 
pentru a doua oară, de către „ma
rele juriu din New Orleans" (Ca
mera de punere sub acuzare) pentru 
mărturie falsă. El este acuzat că 
nu a făcut aceeași depoziție în fața 
Comisiei Warren, în 1963, în legă
tură cu Clay Bertrand (Shaw) și în 
fața juriului de la New Orleans la 
16 martie 1967. In ultima sa decla
rație. Andrews a făcut o descriere 
diferită a lui Clay Shaw și a sub
liniat că este incapabil să-l recu
noască pe acesta care, sub numele 
Clay Bertrand, i-ar fi telefonat în 
1963 și i-ar fi cerut să-1 apere pe 
Lee Oswald.

Procurorul Jim Garrison, care 
întreprinde o anchetă privind exis-

tența unui complot în asasinarea 
președintelui Kennedy, â afirmat 
că Bertrand nu este altul decît 
Shaw, și este acuzat de participare 
la acest complot împreună cu 
Oswald și David Ferrie.

GREVA IV GRECIA

Ciocniri între partizani 
jumătate. fi și trupele guvernamentale din Bolivia 

? măsura I

Ică înti
produs

tor lut

I

LA PAZ 13 (Agerpres). — Un comunicat al armatei boliviene anunță 
că între trupele guvernamentale și forțele de partizani din Bolivia s-au 

> noi ciocniri în nordul țării, în zona Nancabuzu. In cursul aces
tor lupte doi ofițeri și șapte soldați ai trupelor guvernamentale au fost 
omorîți. Comunicatul menționează că din rîndurile partizanilor au că
zut patru luptători.

ATENA 13 (Agerpres). — Munci
torii din industria de construcții 
din Atena și Pireu au declarat joi 
dimineața o grevă de 24 de ore în 
semn de protest împotriva inter
venției poliției în timpul grevei de 
la 12 aprilie. După cum s-a mai a- 
nunțat, în timpul acestei greve, 
între poliție și greviști au avut loc 
ciocniri care s-au soldat cu 44 de 
răniți și 50 de arestări. Poliția grea
că a fost pusă din nou în stare de 
alarmă.

Mină complet 
automatizată

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 
Specialiștii întreprinderii de • < 
construcții mecanice a indus
triei carbonifere poloneze au 
realizat macheta unei mine 
complet automatizate. Instala
ția automată pentru extracția 
cărbunelui, care funcționează 
pe bază de izotopi radioactivi, 
a început să fie montată la 
mina Belszowice, iar anul vi
itor o astfel de instalație com
pletată cu o mașină electroni
că de calcul va fi montată la 
mina Lenin.

Pentru realizarea automatiză
rii complexe în mine, specia
liștii polonezi au utilizat nu
mai utilaje produse în țară. In 
astfel de mine la extracția căr
bunelui nu va fi nevoie de 
participarea omului. Producția. 
minei automatizate este pro- . 
iectată la 4 mii tone cărbune 
In 24 ore.
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