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Plecarea delegației 
Partidului Comunist Sirian
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Joi la amiază a pără
sit Capitala delegația 
Partidului Comunist Si
rian, condusă de tova
rășul Youșsef Faysal, 
membru "al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Si
rian; care, Ia invitația 
C.C. al P:C.R,, a făcut 
o vizită în țara noastră.

Din delegație au fă
cut parte tovarășii Mau
rice Salibi, membru al 
C.C. al P.C. Sirian, Ra
me Chekmouss, Badre 
Gazzi și Fayez Jalahech.

tovarășii Ale- 
Drăghici, mem- 
Comitetului E- 
al Prezidiului

membri ai unor comi
tete regionale ale P.C. 
Sirian.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost 
prezenți 
xandru 
bru al 
xecutiv
Permanent, secretar al 
C.C. ăl P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

(Agerpres)

De la intrarea în incinta 
exploatării și pînă la rampele 
puțurilor de' extracție, dru
mul celor care coboară zil
nic în adîncul minei Ani- 
noasa e presărat cu nume
roase lozinci și panouri. A- 
cestea, prin limbajul scurt 
și7 concis al agitației vizuale, 
atrag atenția asupra princi
palelor sarcini ce stau în fața 
minerilor în lupta pentru căr
bune mai mult, de calitate, 
lă un- preț de cost redus.

: Panourile care reamintesc 
prevederile planului cincinal 
și angajamentele luate pe 
anul 1967 de colectivul ani- 
nosean pentru îndeplinirea a- 
cestor prevederi, graficele pe

densitate, un caracter divers 
(de toate pentru terți), într-o 
perioadă cînd în fața colec
tivului minei se conturează 
cîteva probleme de mare im
portanță și actualitate de a 
căror rezolvare depinde îm
bunătățirea întregii activități 
economice.

Una dintre aceste probleme 
o constituie îmbunătățirea 
FOLOSIRII FONDULUI DE 
TIMP DE LUCRU, rezervă 
internă deosebit de impor
tantă pentru realizarea rit
mică a planului producției de 
cărbune. însăși experiență de 
pînă acum, subliniază apor
tul însemnat pe care agitația 
vizuală îl poate aduce 'la îm- 

caire șe' înscriu periodic re’a-7 bunătâțirea folosirii 'fonâului
Uzările brigăzilor în îndepli
nirea prevederilor planului 
și. respectarea criteriilor de 
calitate, lozincile a căror con
ținut cheamă la îmbunătăți
rea' asistenței tehnice, sprijini
rea brigăzilor rămase în ur
mă, folosirea din plin a uti
lajelor, dezvoltarea activității 
de inovații etc., reflectă preo
cuparea comitetului de partid, 
a sindicatului de a imprima 
agitației vizuale un caracter 
.'aprinzător.

Dar tocmai această stră
duință pentru „cuprinderea 
tuturor aspectelor" imprimă 
agitației vizuale din cadrul a- 
cestei exploatări o prea mare

de timp de lucru.
Nu de mult a fost expus 

în incinta minei un panou 
care satiriza , intîrzierea ; cu. 
care unii muncitori începeau 
lucrul și graba cu care -ei se 
pregăteau să plece acasă 
înainte de terminarea pro
gramului. Discuțiile spontane 
în jurul panoului, aportul la 
crearea opiniei de masă față 
de cei care irosesc timpul 
programului de lucru arată 
că acest panou și-a atins țin
ta. Un alt panou pe care sînt 
trecute numele lui Ardelean 
Tiberiu, Bidiguț Nicolae, Ru- 
su Hie, Burlec Nicolae și ale 
altor salariați cărora li s-a

desfăcut contractele de mun
că pentru absențe nemoti
vate de la lucru constituie 
un serios avertisment pen
tru aceia care, lipsind de la 
lucru dezorganizează munca 
brigăzilor din care fac par
te, trag înapoi realizările co
lectivului.

Importanța folosirii din 
plin a timpului programului 
de lucru e subliniată chiar 
de un panou aflat în incinta 
exploatării pe care ‘ se arată 
că pierderea a cinci minute 
din ’tidipul programului de 
lucru de către fiecare salariat 
duce la acumularea intr-un 
an a.peste 61 000 ore de mun
că în care se pot extrage 
11 000 tone de cărbune: '

In momentul de față rea
lizările colectivului minei 
Aninoasa nu se situează la ni
velul posibilităților, i 
[amehtelor ,-luate în 
cereă 3&fâîistă. La 
analiză decadală, s-a 
că rămînerea sub plan pe 
luna aprilie se ridică la 2 542 
tone; rămînere în urmă la ca
re toate sectoarele și-au adus 
partea de contribuție. Or, la 
această situație, a contribuit 
în mare măsură folosirea in
suficientă a timpului progra
mului de lucru. Continuă să 
se irosească timp din 
absențelor nemotivate 
în toate cazurile se 
ziție. hotărîtă față 
soi de abateri. Mai 
ivesc cazuri cînd

al anga- 
i îiître- 

ultfrna 
văzut

r. V'
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Se montează scheletul metalic al 

celui: ■ de-al treilea bloc turn din 
micro-raionul A-j-B Petroșani.

Nod Oisgoziliv peotio cantaiea uscata 
a orafuloi le mii

In bazinul minier al 
Maramureșului se folo
sește un dispozitiv care, 
atașat la coloana telesco

pică a ciocanului perfo
rator, captează praful 
uscat rezultat din fora
rea găurilor de mină.

Dispozitivul reține pra
ful mult mai bine decît 
în cazul cînd, pentru fo
rarea găurilor de mină, 
s-ar fi folosit metoda 
perforajului- umed.

(Agerpres)

•-»

IN EDITURA POLITICA A APARUTSTATUTUL UNITĂȚILOR ȘI DETAȘAMENTELOR DE PIONIERI DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
48 pag. 0,25 lei

, - ... . . '

Se glisează al VII-lea bloc
Noul cartier ,,Tudor 

Vlqdimirescu" din Eupeni 
va însuma 1 200 aparta
mente, două - centrale 
termice, un complex co
mercial etc. Pînă acum 
aici s-au ridicat șase 
blocuri cu 9 și 10 etaje 
prin metoda cofrajului 
glisant. In prezent, con
structorii glisează al 
șaptelea bloc, blocul A 
8 cu 10 etaje și 88 apar
tamente, 
betoniști
tov. Pirciu Dumitru 
Gerbert Francisc aa 
minat deja de glisat cinci 
nivele și au început gli-

Brigăzile 
conduse

S-au căsătorit din dragoste 
cu ani în urmă.

în Banița. 
— s-a an
ta ‘ cariera 
soția — a 
responșa-

PEISAJ DIN CIMPU LUI NEAG

cauza 
și nu 
o po- 
acest

de 
de 
și 

ter-

sarea celui de-al VII-lea 
nivel. O contribuție im
portantă ;lâ glisare aduc 
și fierar-betoniștiidțn e- 
chipa lui Alexandru Con-" 
stantin, dulgherii lui Șar- 
toș Ferdinand, mecanicii 
de la glisare conduși de 
Cioroianu Iulian. Totoda
tă Se pregătește glisarea 
celui de-al VIII-lea bloc 
asemănător Ca construc
ție — blocul A 7. Aici 
sînt terminate, săpăturile 
în fundații, iar betonul 
— turnat.

CÎRSTOIU VALENTIN 
corespondent

fyficul triunghi din pinzd 
'*Ț* purpurie, bruiat cu .fir 

auriu', îl întîlnești undeva ex
pus .la vedere — pe strunguri, 
mese de lucru sau panouri. 
Este fanionul acordat la sfîr- 
șit de lună celor mai harnici 
— evidfențiaților în întrecerea 
socialistă. Și cite asemenea 
fanioane purpurii, aidoma u- 
nor petale ale unei mari flori

400 DE 
PETALE 
PURPURIIia 

de 
mult, se 
anumite

elemente descompuse genera
toare de indisciplină își pierd 
echilibrul prin bufete, pen
tru ca în zilele următoare 
să apară „istoviți" de boală, 
cu scutiri medicale în buzu
nar. Aceste abateri trebuie 
înfierate cu toată hotărîria 
și agitația vizuală constituie 
un mijloc eficace.

1. BARBU

(Continuare în pag. a 3-a)

Expoziția celor
La Liceul Uricani, din 

inițiativa comandantului 
unității de pionieri, prof. 
Caragea Pompiliu, s-a 
deschis o expoziție de 
lucrări de mină și. din 
traforaj, executate de e- 
levli școlii.

Exponatele, lucrate cu 
măiestrie și un, dezvoltat 
sirhț al frumosului, de 
Către pionieri și școlari

indemînatici
din clasele IV—VII, sînt 
apreciate și elogiate de 
vizitatori. Sroderii, îm
pletituri, fuste, pulovere, 
figurine din traforaj, 
construcții > miniaturale 
— toate au fost execu
tate în cadrul orelor de 
lucrări practice.

N. BOTA 
elev — Uricani

9 hotare, mama ? !
Toate pînă într-o zi cînd... 

Și-au înte- deasupra familiei celor 5 au 
meiat un cămin fericit. Au început “ 
început să vină, și copiii; .grei, întunecați. Costică 
unu, doj, trei. Anii au trecut 
și în familia Simion a fost 
numai armonie și bună în
țelegere. Primii doi copii au 
început să meargă la școală. 
Învățau bine. In familie erau 
numai zile senine.

Cu trei ani în urmă fami
lia Simion a venit 
Constantin — soțul 
gaj at ca strungar 
de piatră; Olga ‘— 
ocupat postul de 
bilă a clubului de la carieră. 
Ambii munceau și cîștigau 
bine. Copiii mergeau la școa
lă și învățau. Viața își urina 
cursul normal.

vulgare în fața copiilor care, 
așa mici cum sînt, au.înțeles 
că mămica lor a apucat pe o 
potecă primejdioasă pentru 
căminul lor. Pe’ zi ce trecea, 
Olga își neglija tot mai mult 
soțul și copiii. Se simțea mai 
bine alături de acela pe ca- 
re-1 Cucerise cu inima ei în-

să se abată nori 
era 

mai mult bciipat cu serviciul 
Familia însă mi și-o neglija 
In schimb Olga, avînd mai 
mult timp .liber, a început sa 
se privească în ochi cu un 
alt „Costică" mai tîhăr și mai fierbîntată de aventură. Se 
frumos: S-au' privit bine, s-au 
plăcut repede și astfel spec
trul dezbinării unei familii 
solide a început să se profi
leze la orizont. De atunci în 
casa lui Simion n-a mai fost, e soția altuia, 
zi bună. Copiii n-au mai sim- trei copii care 
țiț dragostea mamei .lor. iar, cașâ să-i hrănească și îngri- 
soțul cinstit și muncitor n-a jeascâ.
mai auzit vorbe btir.e din D. PLOIEȘTEAN!!
gura Olguței-SOții au început
să schimbe reciproc expresii (Continuare m pag. a 3-d)

simțea bine alături de imora
lul Resnic Aurel care nu se 
gîndea decît la satisfacerea 
poftelor inimii sale. Nu vroia 
să știe că femeia de lîngă el 

că e ' mama a 
o așteaptă a-

■a
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— floarea vredniciei — nu 
poți întîlni la Uzina de repa
rat utilaj minier din Petro
șani !

Cine sînt deținătorii acestor 
fanioane purpurii ? Oameni 
de bază ai secției mecanice 
ca forjarul Sereș Gheorghe, 
inovator iscusit, strungarul 
Guia Mircea, lăcătușul Trif'U 
Viorel, un tînăr de 22 de ani, 
cunoscut drept specialist în 
confecționarea întrerupătoare
lor, frezorul Ciobanu Ștefan, 
căruia i se repartizează nu
mai lucrări dificile. La secția 
construcții metalice, printre 
evidențiați se numără lună de 
lună brigada complexă a lui 
Costache Dumitru. Prin mîi- 
nile meștere ale ortacilor lui 
Costache trec toate tuburile 
de aer comprimat ce ies pe 
poarta uzinei. La turnătorie, 
șeful de brigadă Scurtu Gheor
ghe, oțelarul Panța Ioan I și 
turnătorul-formator Rusu loan, 
iar de la atelierul de metro
logie lăcătușul Both Ernest, 
montorii Gyorfi Francisc și 
Czisnadia Mihai, strungarul 
Barth Francisc și frezorul Buz- 
garu loan de la sculărie s-au 
numărat luni de-a rîndul prin
tre deținătorii fanionului pur
puriu.

Ați făcut cunoștință doar 
*** cu cîțiva dintre cei 

peste 400 de deținători ai fa- 
hioanelor purpurii; attți evi-

Francisc VETRO

(Continuare in pag. a 3-a)
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ȘCOALĂ—EDUCAȚIE SALUTUL PRIMĂVERII! „Tovarășe coman
dant, detașamentul este gata pentru înce
perea programului" — raportează preșe
dinta detașamentului clasei a iV-a D de 

la Școala generală nr. 1 Lupeni

In anii școlarității tinerii 
își descoperă vocația și-și 
hotărăsc viitoarea profesiu
ne. Fiecare elev își începe, 
în anii de scoală, construc
ție casei sale spirituale, pe 
care o va dura toată viața. 
Qr, pentru ca această casă să 
nu aibă nicicînd nevoie de 
proptele, temelia trebuie să-i 
fiș din material cît 
nic. Temelia celui 
temic edificiu — 
nea — o constituie
țtle. Cunoștințe temeinice, 
multilaterale, însușite prin

mai trai- 
mai pu- 
profesiu- 
cunoștin-

profesorii „buni" (adică ne» 
exigențî, toleranți, cei care 
spun „las1 să treacă și el”) 
vor fi curînd, foarte curind 
uitați de elevii buni. Cît și 
de cei pe care cîndva i-au 
salvat de la o corigență sau 
de repetenție, poate meritată. 
Deșpre o mentalitate gre
șită a unor profesori „buni" 
(care -promovează elevi cu 
cunoștințe nesatisfăcățoare) 
vom spune cîteva cuvinte.

Ne aflăm în ultima peri
oadă a anului școlar. Efortu
rile majorității elevilor cit

TREC2 E T1 -1MB J 1 li 9

Opinii VĂ ROG”

efort personal. Prin cît mai 
mare efort personal. Educa
torii tinerei generații sînt 
chemați să conducă, să în
drume și să controleze aces
te eforturi, setea de a cu
noaște. Și să fie exigenți cu 
cunoștințele însușite de elevi. 
Este absolut necesar să pro
cedeze astfel. De ce oamenii 
de știință și cultură, savanți, 
artiști, cercetători iluștri, în
trebați fiind de tineri ce a 
stat la baza cunoștințelor lor, 
cine le-a sădit în suflete do
rința de a nu fi nicicînd 
mulțumiți, apreciază elogios 
tocmai pe acei admirabili 
profesori „răi” (cum îi nu
mesc elevii) care le-au pretins 
să nu-și bată joc de anii șco
larității ? Tocmai pentru că

și ale profesorilor de a în
cheia cu succes anul școlar 
se materializează acum în 
cataloage prin note bune și 
foarte bune. Dar tot acum 
apar și acele răsturnări spec
taculoase de situații : note 
8, 9 și 10 la elevi care, 
primele trimestre, 
le-au 
elevi 
două 
acum
Nu sînt intervenții ca cele la 
care recurgea „mult grațioasa 
Mary Popescu" (eroina „Lan
țului slăbiciunilor" a lui Ca
ragiale) 1 Nu, sînt mult mai 
simple. îmbracă forma unor 
rugăminți înțre colegii — 
profesori. Din dorința de „a 
ieși" cit mai bine clasa

de 
în 
nu 
la

nici 
visat; medii de 7 
corigenți pe primele 

trimestre etc. De pe 
încep și intervențiile.

Pe

CĂRȚI PENTRU ELEVI
ultima lună, libră- 

din Valea Jiului au 
înțesate de un nu- 
mare de cărți adre- 
tineretului școlar, 

prieten drag

care o conduce, din spirit de 
„bunătate" sau pentru că un 
obiect de învățămînt n-ar fi 
atit de important incit să poa
tă rămîne cineva corigent (!) 
mulți profesori vor fi auziți 
din ce în ce mai des o dată 
cu scurgerea ultimelor zile 
ale anului școlar, spunînd u- 
nul altuia : „Trece-1, te rog, 
pe Popescu că doar n-o să 
meargă el la liceu !” sau 
„Treceți-O, vă rog pe Mariana, 
că e bună le matematică și 
va reuși la facultate- Ce ne
voie are ea de latină !” sau 
„Treceți-l, vă rog, și pe Mișu 
că e sportivul nostru și ră- 
mîne doar la fizică !“ sau „Vă 
rog, e cîntăreața școlii, nu 
se poate să rămînă repeten
tă. Dacă o treceți dv. rămîne 
doar la română ți chimie și- 
poate la toamnă".

Da, și-1 sau o va trece. 
Mulți sînt contra și nu-i trec 
pe „sărăcuții” dacă nu au 
cunoștințe satisfăcătoare. Al
ții se opun la început dar, la 
insistențe, cedează. Și, cedînd 
profesorii așa, an de an, mulți 
elevi nici nu se dumiresc cum 
au trecut d intr-o clasă în 
alta. Absolvesc școala gene
rală, dau admiterea la liceu 
sau la școli profesionale și, 
bineînțeles, din cauza super
ficialității prea vădite, nu vor 
fi adțniși- Cu insistențe și 
justificări bizare de promo
vare a unui elev, acești pro
fesori „buni" permit promo
varea unor elevi goi de cu
noștințe, nepregătiți suficient. 
Dacă tuturor acestor profe
sori le-ar fi clar că numai 
stăpînirea unor cunoștințe te
meinic însușite conferă pro
funzime, că numai stăpînirea 
perfectă a cunoștințelor pre
date în școală va putea face 
din absolventul școlii gene
rale sau al liceului un bun 
specialist mai tîrziu, n-ar mai 
existe acum, la sfîrșitul anu
lui școlar, atîtea neregulari- 
tăți care nu se cunosc în 
afara școlii, nu se pedepsesc 
dar care vor avea urmări ne
faste în viitor. Lozinca „Să 
promoveze doar cei care me
rită" se cere a fi respectată 
cu strictețe de toți.

îndrumarea
Jurnal pionieresc

La redacție ne sosesc 
numeroase scrisori care 
vorbesc despre bogata 
activitate ce o desfă
șoară elevii școlilor din 
Valea Jiului. In rîndu- 
rile de față, spicuim 
cîteva fapte mai semni
ficative.

„Cîntați cu noi" — 
așa se intitulează ulti
mul spectacol pregătit 
de elevii claselor V— 
VIII de Ia Liceul
Uricani — ne scrie ele
vul Mihai Todor an. La 
pregătirea spectacolului 
au participat peste 40 
de elevi. Au plăcut în
deosebi, recitatorii Cis- 
mibanu A., Smaranda 
E- și soliștii vocali Cre- 
țu M., Iacobescu C. și 
Vînătoru A.

Scrisoarea lui 
Gheorghe din 
ne relatează că
Școlii generale nr. 4 din 
localitate participă cu 
entuziasm la acțiunile 
de muncă patriotică ini
țiate de sfatul popular 
al orașului. „Recent, ne 
informează coresponden
tul, detașamentele pio-

din

Michi 
Vulcan 

elevii

a
Iu

lecturii elevilor

de comentarii 
ce ue obicei 

lecturii.
„Trandafirul

In 
riile 
fost 
măr 
sate
Cărțile 
și nedespărțit al elevilor 
dornici de a-și îmbogăți 
cunoștințele căpătate pe 
băncile școlii — suscită 
din ce în ce mai mult 
interesul elevilor.

Destinată mai ales a- 
dolescenților, literatura 
de aventuri provoacă 
discuții aprinse în rîndul 
acestora. Fiecare nouă 
apariție a unei cărți din 
acest gen, atit de soli
citat de tinerii elevi, este 
însoțită 
„critice", 
Urmează

Cărțile
alb" de Constantin Chi- 
riță și „Al 82-lea" de 
Radu Tudoran, recent a- 
părute, depășind 
țiunea uscată a 
venturi polițiste 
matismul eroilor 
bișnuite romane 
nului, determină o lec
tură atractivă, agreabilă. 
De aceeași popularitate 
în rîndul 
cură și 
ale unor 
noscute 
Străini i 
unui mic zdrențăros" de 
-J, Greenwood, „Cosette" 
a lui V. Hugo și „Prin
țul fericit și alte poves
tiri" de Oscar Wilde. 
Pentru elevii șcplii ge-

nara- 
unei a- 
și sche- 
unor o- 
ale ge-

elevilor se bu- 
noile traduceri 
opere binecu- 
din scriitori 

ca: „Povestea

nerale a devenit, în ul
timul timp, o mare pa
siune lecturarea tuturor 
broșurilor, destul de cap
tivante de altfel, din co
lecția „Clubul temerari
lor". „Vînătoril de cape
te" de Aurel și Audi 
Lecca, „Apokolokyntosis" 
de I. Calovia, „Moarte 
și portocale ia Palermo" 
de V. Corbul și E. Bu- 
rada cît și altele din a- 
aceiași colecție — cărți 
de ficțiune -scriitoriceas
că dar cu vădită inten
ție cognitivă, sînt mult 
solicitate de elevi. Pen
tru cei mai mici, în li
brării, mult îndrăgitele 
povești găsesc destul loc 
în ultimul timp.xAu a- 
părut astfel „Povești" 
de Călin Gruia, „Vîrtel- 
nița de aur" de B. Nem
cova, „Poveștile mota
nului cocoțat" de M. 
Ayme, „Tel — legănat" 
(basme populare în co
lecția „Traista cu po
vești") și multe altele.

Grijii pe care o acor
dă „Editura tineretului” 
— de a da copiilor, ti
neretului școlar cît mai 
multe cărți, potrivite tu
turor vîrstelor — cadrele 
didactice din școli tre
buie să-î răspundă cu o 
orientare în așa fel a 
lecturii elevilor, îneît să 
răspundă nu numai so
licitudinii și dorințelor 
acestora ci și cerințelor 
școlii.

V. TEODORESCU

nierești ale claselor 
VII-a au participat 
lucrările de întreținere 
a zonelor verzi și de în
frumusețare a orașului. 
S-au remarcat prin hăr
nicia lor Ioniță Magda
lena, Mustață Iulian, 
Ciobanu loan, Cîmpeanu 
Mihai, Popescu Edith, 
Soponaru Rodica și 
alții".

Și de la Banița ne-au 
sosit cîteva scrisori. Ia
tă ce se arată în una 
dintre ele: „îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor 
constituie o preocupare 
permanentă pentru ca
drele didactice ale Șco
lii generale din Bănița 
— ne informează prof. 
C. Văduva. Printre ac
țiunile organizate în a- 
cest scop se numără și 
vizionarea, în colectiv, 
a filmelor documentare. 
In cursul acestui tri- 

exemplu, 
detașa- 

a VII-a

mestru, spre 
pionierii din 
mentul clasei 
au vizionat filmele „Mu
zeul satului" și „Con
strucții «pi în anii so
cialismului".

V. T.

bogată, sînt 
de colectivul 
de limba și
diriginții, discu-

ci- 
bi- 
ne- 
di-
li-

Interesul elevilor de la Școaișa 
generală nr. 1 Lupeni pentru 
tit, dorința lor de a avea o 
bliotecă personală 
contenit stimulate 
dactic. Profesorii 
teratura română,
lă adesea cu elevii, îndrumîndu-le 
lectura particulară, recomandîndu- 
le lucrări noi, interesante, legale 
de cunoștințele predate la școală, 
îndrumarea permanentă a lecturii 
elevilor a făcut ca un număr a- 
preciabil, mai ales df școlari mari, 
să-și formeze biblioteci personale. 
A venit în ajutorul elevilor standul 
care funcționează la școală și ca
re le-a pus la 
indicate pentru 
re. In fiecare 
aprovizionat cu
rute. In luna treeptă, spre exem
plu, ștandul Școlii generale nr. 1 
din Lupeni 
Dioancă) a
în valoare de peste 
Prin numărul mare 
de literatură beletristică cumpă- 

! rate s-au remarcat îndeosebi e- 
levii claselor a VII-a și a VIII-a.

dispoziție lucrările 
lecturi particula- 

lună ștandul este 
volumele noi apă-

(resp. 
vîndut

prof. Ileana 
elevilor ''-irți 
3 000 de îeL 
al volumelor

Și 
audio- 

la ore. De aceea, în 
urmează aș dori să 
despre cîteva din rea- 
obținute prin utiliza

și

Am citit cu interes artico
lul „Ilustrațiile și discul în 
orele de limba română" apărut 
in ziarul „Steagul roșu", 
eu folosesc mijloace 
vizuale 
cele ce 
vorbesc 
lizările
rea tabloului, diafilmului 
discului. La lecțiile de com
punere, tabloul are o deose
bită importanță și efecte ime
diate. In cadru] unei lecții de 
compunere la clasa a V»a A, 
am utilizat tabloul „Odihna 
la cîmp" de Corneliu Baba. 
Pentru a veni în ajutorul e- 
levilor, am întocmit un plan 
analitic format din întrebări 
adecvate pe care le-am scris 
pe tablă. De asemenea, am 
folosit, în același scop, păre
rea autorului despre tablou.

Tot la orele de compunere, 
mi-am planificat analiza ta
bloului „Atacul de la Smîr
dan" după N. Grigorescu și 
am folo6it, în acest scop, dia- 
filmul. După expunerea date
lor biografice ale marelui pic
tor, am trecut 
bloului, oprind 
„Atacul de ia 
care apoi l-am
în prima oră, Iar în a doua, 
in scris, după un pian bine

la analiza ta- 
diafilmul la 
Smîrdan" pe 
analizat oral.

stabilit. Cu acest prilej, ele
vii au învățat că un tablou 
nu poate fi privit în fugă, că 
el ridică o serie de probleme 
determinate de coloritul lui, 
mesajul transmis de autor, ex
presia chipurilor care contri
buie la formarea unei păreri 
personale despre tablou. In 
cadrul lecției de literatură, la 
clasa a VIII-a — Notă bio-

liile următoare discul „O scri
soare pierdută" din care am 
selecționat cuvîntarea lui Ca- 
țavencu și discuția dintre Ti- 
pătescu și Zoe. Am enunțat 
doar cîteva din lecțiile la ca
re am utilizat mijloace audio
vizuale. Aceste materiale, fo
losite după anumite reguli, 
nu trebuie să depășească 15— 
20 de minute. însoțite de co-

Mijloacele audio-vizuale 
și eficiența lecțiilor

grafică : „Vasile AJecșandri" — 
am folosit tabloul autorului 
și fotografia care reprezenta 
pe coana Chirița (în interpre
tarea artistului Miluță Gheor- 
giliu, de la Teatrul Național 
din Iași) alături de 
Leonaș. Tot la clasa a 
la lecția „O scrisoare 
tă“ de I. L. Caragiale,
losit, la prima lecție, albumul 
lui Aurel Jiguidi, iar la lec-

tînărul 
VIII-a, 
pierdu- 
am fo

mentariile necesare, ele devin 
un ajutor prețios al profeso
rului de limba română. In 
cadrul cercului literar al șco
lii, la una dintre ședințele 
noastre, am folosit discul 
„Coana Chirița în provincie", 
iar în altă ședință discul poe
ziei „Dan, căpitan de plai" 
de V. Alecșandri. Desigur, ca
racterizarea personajelor și 
comentariile sînt mult mai

vii în urma audițiilor care 
lasă amprente puternice în 
sufletul copiilor. Nu numai 
la lecțiile curente ci și în ca
drul recapitulării, aceste mij
loace sînt prețioase deoarece 
ele ne ajută să introducem, 
în lecțiile noastre, elementul 
nou. La lecția de recapitulare 
„Nume cu care ne mîndrim", 
am folosit discul „Poezii" de 
M. Eminescu în lectura lui 
M. Sadoveanu și partea I a 
„Rapsodiei Române" de G. E- 
nescu. Audiția nu a depășit 
20 de minute. Concluziile ce 
se desprind din experiența 
obținută pînă în prezent in
dică utilitatea folosirii mijloa
celor audio-vizuale la lecții. 
Ele contribuie la lărgirea ori
zontului elevilor, la dezvolta
rea imaginației lor creatoare, 
îmbogățesc vocabularul și tre
zesc dragostea pentru carte a 
copiilor, cu o singură condi
ție, să fie bine dozate și fo
losite la momentul potrivit al 
lecției.

Mijloacele audio-vizuale nu 
înlătură profesorul, ele sînt 
un ajutor prețios al său 
aceasta presupune ca profeso
rul să fie bine pregătit pentru 
a le putea folosi cu succes.

Prof. DOINA ȘICLOVAN
Școala generală nr. 1 Petroșani
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Agitația vizuală ia sprijiMl fetoarii 
productive a timpului de lucru

(Urmare din pag. I).

Canalele pe care timpul poate 
fi irosit sînt numeroase, lichidarea 
lor necesită o preocupare perse, 
verență, cuprinzătoare. Brigăzile 
conduse de cunoscuții mineri Cris- 
țea Aurel, Schneider Francisc și 
•Ițele reclamă faptul că pierd zil
nic zeci de tone de cărbune din 
cauza efectuării cu întîrziere a o- 
perației de pușcare a fronturilor de 
lucru de către artificieri, aprovi
zionării neritmice cu vagonete 
goale, defectelor mecanice provo
cate de calitatea necorespunzătoare 
a reviziilor si reparațiilor. Agita
ția vizuală este chemată să mili
teze concret și operativ pentru crea
rea condițiilor necesare brigăzilor 
din abataje pentru folosirea d>n 
plin a timpului programului de lu
cru.

Pe de altă parte, agitația vizuâlă 
trebuie să contribuie’ la crearea li
nei puternice opinii de masă față 
de aceia care părăsesc locurile de

muncă cu mult timp înainte de 
terminarea programului de lucru 
sau au ajuns cu întîrziere în aba
taje. Considerăm util ca la rampele 
puțurilor pe oare se face transport 
de personal, să se expună lozinci 
care să cheme la folosirea timpu
lui de lucru, să creeze o opinie 
combativă față de aceia care iro
sesc programul de lucru. Timpul 
programului de lucru, minutele lui 
trebuie prețuite la întreaga lor va
loare, deoarece folosirea lor din 
plin reprezintă una din principa
lele căi de ridicare a productivi
tății muncii, de lichidare a rămî- 
nerii în urmă a brigăzilor și sec
toarelor, de îndeplinire a angaja
mentelor de întrecere. Operativ, cu 
maximum de combativitate, cu 
marea gi putere de convingere și 
influențare, .agitația vizuală este 
chemată, să vină efectiv în spriji
nul rezolvării acestor probleme de 
mare însemnătate pentru îmbună
tățirea activității economice a ex
ploatării.

Peste 9 hotare, mamă ?!
(Urmare din pag. I)

tău 
din 
pe 

Bă-

TELEVIZIUNE
5 mai

16,00 Pentru cei mici: A-B.C. — De ce 7
18.15 Pentru tineretul școlar: Albatros — revistă 

literară.
18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară. Agendă economică.
19,22 Buletinul circulației rutiere.
19,30 Chemarea primăverii. Montaj de cîntece $1 

jocuri populare românești.
20,00 Săptămina.
20.45 Avanpremiera.
21,00 Reilector.
21.15 Film artistic: „Fantomele se grăbesc" — 

producție a Studioului cinematografic Bu
curești.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii. • ;

CINEMATOGRAFE
6 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Fidelitate; Re
publica : In compania lui Max Linder; LONEA — 
Minerul: Minunata Angelica; 7 Noimebrie: Re
pulsie; LUPENI — Cultural : Diminețile unui 
oăiat cuminte.

Se modernizează 
drumul alpin Novaci—Sebeș

mamă.
n-a putut-o întoarce din

In zadar a rugat-o soțul pe Ol- 
să pună capăt aventurilor a- 

moroase și să revină la realitate. 
Zadarnice au fost strădaniile ta
tălui ei, muncitor la carieră, de 
a-i arăta că a apucat pe un drum 
greșit, că nu stă în caracterul 
unei femei să-și păteze demnita
tea, să-și lase copiii fără 
Nimeni
drumul ei mocirlos pe care s-a a- 
vîntat. Nici 
de la carieră care au discutat ca
zul ei într-o adunare comună, nici 
rugămințile celor trei copii — sin
ge din sîngele ei. Cu vitregie și 
sarcasm în glas ea le-a spus co
piilor : „Puteți pleca pește 9 ho
tare I**.

Peste 9 hotare, mamă ? ! Dar de 
ce ai dat viață acestor omuleți ? 
Ca acum să-i alungi ? Crezi că 
vîrsta aventurilor ține toată via
ța ? Ce vei face mai tîrziu, izo
lată de soț, de copii, de părinți, 
de lume ? Unde vei căuta spriji
nul bătrîneților dacă nu în acești

sfaturile oamenilor

de mamă impune la dragos- 
respect față de acela cu care 
legat pe viață, față de aceia 
te cheamă cu numele de

oameni rupți din trupul tău ? 
Nu-ți dai seama ce răni ai pro
dus în sufletele copiilor tăi care, 
Ia vîrsta lor, au atîta nevoie de 
mamă ? Știi, desigur, că soțul 
legitim cu care țe-ai căsătorit 
dragoste și cu care ai adus 
lume trei suflete a plecat din
•nița împreună cu copiii. Știi unde 
au plecat ? Nu ți-e dor de ei ?

Sentimentul de soție și cel mai 
. nobil
te și 
te-ai 
care
mamă.

Apele tulburi se limpezesc; fur
tuna dezlănțuită se potolește; ce
rul înnorat se înseninează. După 
timp Urît vine vreme bună. Tot 
așa și mama aventurieră își poa
te înfrîna pornirile. Se poate în- 
toarce în sinul căminului pe ca
re l-a părăsit fără motiv. Poate 
și trebuie să fie din nou lingă cei 
trei copilași, lingă soțul ei. Celula 
de Bază a societății nu trebuie 
descompusă, ci sudată cît mai trai
nic.

400 de petale purpurii
(Urmare din pag. 1)

dențiați în întrecere are uzina 
de la porțile orașului. Mulți 
dintre ei au trecut de prima 
tinerețe; majoritatea sînt ti
neri, în plină 
nutui creator, 
terizează insă 
ficare înaltă,
primii care reduc 
de metal și dau numai lucrări 
de calitate. Deținătorii triun- 
ghiurilor purpurii au fost în

rînduri în acțiunile 
desfășurat pentru ca 
poată raporta, la in- 

a patru luni de mun- 
an, producerea

Sviștea Lucreția este una din cele mai bune mași
niste de la Viscoza Lupeni. Lunar ea dă 800—900 kg 
fire peste plan.

Au început lucrările 
de modernizare a celui 
mai înalt drum alpin 
din țara noastră între 
Bengești — Novaci — 
Șugag. Șoseaua traver
sează o bună parte din 
masivul Paring, gtingînd 
o înălțime de peste 2 100

de metri la trecerea pe 
sub vîrful Păpușa. Pes
te 90 de kilometri din 
cei aproape 110 cit to
talizează, străbat o fru
moasă zonă montană, 
puțin accesibilă pînă a- 
cum turismului.

(Agerpres)

AGENDA 
CAMPIONATULUI

REGIONAL
HANDBAL

Echipa de handbal Știința Pe
troșani care activează în campiona
tul categoriei A, seria a Il-a studen
țească, a primit duminică acasă re
plica formației Universitatea II Bucu
rești. Gazdele au obținut o victo
rie comodă cu scorul de 20—9 la 
capătul unui meci frumos. Din echi
pa locală cei mai buni au fost 
Gruia, Dumitru și Popovici.

a Vi-a a returului cam- 
de fotbal a 

studenților petro
ls un punct diferență de

clasată, Aurul Brad.
trei întîlniri disputate în 
Jiului au fost de un nivel 

satisfăcător și s-au terminat 
Primind

sare pentru a-i învinge, deși a avut 
destule ocazii pentru a marca. Pe 
alocuri meciul a fost dur. Aceasta 
și ca urmare a arbitrajului slab,

afirmare a ela- 
Ceva îi carac- 
pe toți : o cali- 
faptul că sînt 

consumul

primele 
ce s-au 
uzina să 
cheierea
că din acest 
peste plan a 60 tone utilaje și 
obținerea unei economii supli
mentare la prețul de cost de 
peste 300 000 lei.

Etapa 
pionatului regional 
adus formația 
șăneni 
prima

Cele 
Valea 
tehnic
cu rezultatele așteptate, 
replica echipei I.G.O. Deva, Mine
rul Aninoasa a obținut victoria cu 
scorul de 3—0; Știința Petroșani a 
surclasat formația vulcăneană cu 
7—0, iar Aurul Brad a 
meritoriu meci nul în 
Parîngului Lonea.

Corespondentul nostru
can ne-a relatat că brădenii 
s-au ridicat nici un moment la va
loarea la care se pretind a fi, însă 
Parîngul n-a găsit resursele nece-

CELELALTE REZULTATE înre
gistrate duminică în etapa a Vl-a 
regională sînt: Minerul Teliuc — 
Constructorul Hunedoara 3—1; Da
cia Orăștie Textila Sebeș 4—1; 
Minerul Ghelar — Unirea Alba (nu 
s-a disputat). 1

reușit un 
compania

Ioan Teș-
nu

T a uzina de la porțile 
orașului, floarea vred

niciei și iscusinței cuprinde 
peste 400 de petale purpurii...

Echipa feminină S.S.E. Petroșani 
a jucat duminica trecută la Timi
șoara cu formația locală Construc
torul. Dezavantajate , de arbitraj, 
jucătoarele noastre au pierdut la 
limită cu 4—3, după ce li s-au anu
lat trei goluri perfect valabile.

ETAPA VIITOARE : Aurul Brad
— Dacia Orăștie; Textila Sebeș — 
C.F.R. Simeria; I.G.O. Deva — 
Minerul Vulcan; Știința Petroșani
— Minerul Teliuc; Constructorul 
Hunedoara — Minerul Ghelar; 
Unirea Alba — Parîngul Lonea.

LUPTE CLASAMENTUL
î. Aurul Brad

19 13 4 2 47—16 30

PLANTARI DE PRIMAVARA

Șantierul de plantații de pe Maleia este cel mai mare șantier al Ocolului silvic Petroșani. Aic 
sub conducerea brigadierului Fondrea Virgil s-au plantat deja 70 hectare pe coastele văii. In puțin timp se 
vor termina și restul de lucrări, muncitorii înscriind la activul lor unul din succesele de seamă ale oco
lului : plantarea intr-o singură vale a 77 ha. teren masiv.

IN CLIȘEU: Se lucrează intens la plantarea pe valea Maleii.

In sala de sport din Petriia 
a avut loc etapa regională a 
campionatului republican de 
lupte greco-romane pentru ju
niori. Competiția a reunit spor
tivi din Hunedoara, Petroșani 
și Petriia. Luptătorii din Deva 
nu s-au prezentat la întreceri.

Iată cîștigătorii titlurilor de 
campioni regionali la juniori 
pe anul 1967 în ordinea cate
goriilor : categ. 48 kg — Scro- 
botă loan, Constructorul Hu
nedoara; categ. 52 kg — Lazăr 
Gheorghe, Constructorul; categ. 
56 kg — Botezat u Vasile, Jiul 
Petroșani; categ. 60 kg — Bă- 
lănoiu Nicolae, Constructorul; 
categ. 65 kg — Vlaiconi Ale
xandru; categ. 70 kg — Bră- 
toiu Dumitru, Jiul; categ. 75 
k-g — Hortelecan Vasile, Ști
ința Petroșani; categ. 81 kg — 
Belu Vasile, Utilajul Petroșani; 
categ. peste 87 kg — Vîlcu 
Florea, Utilajul.

S. BÂLOI
activist G.S.O. Petroșani

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11.

Știința Petroșani
3 3 64—1719 13

Minerul
19 11

Teliuc
0 8 35—18

Unirea Alba Iulia
18 11 0 7 34—29

C.F.R. Simeria
19 9 4 6 33—33

Dacia Orăștie
19 9 2 8 46—19

Textila Sebeș
19 8 4 7 23—30

Minerul Ghelar
18 8 3 7 31—31

Parîngul Lonea
19 8 3 8 29—29

Minerul Aninoasa
19 8 1 10 34—27

Constructorul Huned.
18 « 2 10 16—29

I.GXJ. Deva
19 4 6 9 16—41

Minerul Vulcan
18 2 5 11 18—52

20

22

22

22

20

20

8.
19

9.
1»

10.
17

14

12.
14

13.
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Tribunalul internațional 
„Bertrand Russell" demască și acuză
STOCKHOLM 4 (A- 

gerpres). — Ședința de 
miercuri a Tribunalu
lui internațional pen
tru cercetarea crime
lor de război comise 
de S.U.A. în Vietnam, 
creat din inițiativa 
Fundației „Bertrand 
Russell", a fost consa
crată expunerilor fă
cute de o serie de 
membri ai Comisiilor 
de anchetă ale tribu
nalului. Prezentînd un 
raport asupra consta
tărilor misiunii tribu
nalului ce a vizitat 
R.' D. Vietnam între 
20 ianuarie și 3 fe
bruarie, dr. Abraham 
Behar, de la Faculta
tea de Medicină din 
Paris, a arătat că, în 
urina bombardamente
lor întreprinse de a- 
viația americană asu
pra obiectivelor indus
triale și civile din Ha
noi și din alte loca
lități nord-vietnameze, 
au fost distruse nume

roase școli, biserici, 
pagode, instalații hi
draulice etc. El a sub
liniat, totodată, conse
cințele tragice pe ca
re le are pentru popu
lație folosirea napal- 
mului și fosforului in 
cursul bombardamen
telor.

Fizicianul francez 
Jean Pierre Vignier,' 
membru al comisiei 
științifice a tribunalu
lui, care a vizitat, de 
asemenea, R. D. Viet
nam, a declarat că 
„50 la sută din bom
bele utilizate în cursul 
bombardamentelor în
treprinse de aviația a- 
mericană asupra teri
toriului nord-vietna- 
mez sînt bombe bri- 
zante, iar în momen
tul exploziei acestora 
schijele se împrăștie 
cu o viteză foarte ma
re, provocind numeroa
se și grave accidente 
în rîndul populației". 
Vignier a prezentat în

fața tribunalului frag
mente ale unor aseme
nea bombe.

Relatările membrilor 
comisiilor de anchetă 
ale tribunalului au 
fost însoțite de pre
zentarea a numeroase 
fotografii și imagini 
filmate, reprezentînd 
cartiere ale Hanoiului 
și Haifongului bombar
date de avioanele a- 
mericane, trupuri mu
tilate ale victimelor și 
diverse alte aspecte 
ale acțiunilor agresive 
ale S.U.A. pe teritoriul 
vietnamez.

S-a anunțat că pre
ședintele tribunalului, 
Jean Paul Sartre, a 
trimis o telegramă se
cretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, in- 
vitînd guvernul ameri
can să-și trimită re
prezentanți care să ex
pună punctul său de 
vedere în fața tribu
nalului.

Mai multe ziare 
din Grecia și-au 
încetat apariția

ATENA 4 (Agerpres). — Mai mul
te cotidiene ateniene și-au anun
țat încetarea apariției. Cei 300 de 
ziariști, funcționari și muncitori ai 
trustului de presă care publica 
ziarele „Katahimerini" și „Messim- 
vrini", precum și revista „lkonos", 
au fost încunoștiințați că aceste 
publicații, care și-au suspendat a- 
pariția la 21 aprilie, odată cu lo
vitura de stat, nu vor mai apărea. 
In scrisoarea adresată angajaților, 
directoarea ziarului „Kathimerini", 
Helena Vlahu, scrie : „Constituția 
a fost violată, deoarece parlamen
tul nil a fost convocat, așa cum 
trebuia, în cele zece zile care au 
urmat aplicării articolului 19 ce 
permite, în unele cazuri, suspen
darea anumitor articole din con
stituție. De altfel, condițiile unei 
prese libere nu sînt întrunite. Cen
zura este exercitată atît asupra in
formațiilor primite din străinătate, 
cît și asupra informațiilor din Gre
cia".

Celelalte ziare care și-au încetat 
apariția sînt ..Eleftheria", „Avghi", 
„Demokratiki Allaghi" și „Athi- 
naiki".

Sesiunea specială
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — In 
cadrul sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat, 
dezbaterile în problema Africii de 
Sud-Vest. Reprezentanții R. P, 
Mongole, R.S.S. Ucrainiene și R. P. 
Ungare au subliniat că delegațiile 
lor se pronunță în favoarea acor
dării unei independențe reale A- 
fricii de Sud-Vest și pentru retra
gerea forțelor armate și aparatului 
administrativ al Republicii Sud- 
Africane de pe teritoriul șud-vest-

african. Delegații Coastei de Fil
deș și Iordaniei au sprijinit pro
punerea grupului de țări afro- 
asiatice privind crearea in Africa 
de Sud-Vest a unui Consiliu. admi
nistrativ al Națiunilor Unite, spri
jinit de forțe ale O.N.U.

Dezbaterile în problema Africii 
de Sud-Vest — scrie agenția United 
Press International.— urmează sâ 
ia sfîrșit vineri, iar în cursul săp
tămînii viitoare se așteaptă votarea 
unei rezoluții.

unor
PARIS 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Cei trei deputați francezi, Fer
nand Dupuy, Emil Labarrere și 
Guy Desson, care s-au aflat la A- 
tena la sfîrșitul săptămînii. trecu
te, la cererea Comitetului pentru 
respectarea drepturilor omului în 
Grecia, au organizat o conferință 
de presă la Paris asupra misiunii 
lor. Ei au declarat că în momen
tul de față se află sub stare de

otslari d» Una
arest cel puțin 12 000 de persoane 
și nu 5 600, cum afirmă actualul ; 
guvern grec. Guvernul grec, per- 
mițînd să fie vizitate cîteva din 
personalitățile arestate, pentru ‘a- 
se demonstra că acestea sînt de
ținute în condiții acceptabile, în
cearcă sâ liniștească opinia . pu
blică. In realitate, au declarat de
putății francezi, deținuții sînt în 
pericol de moarte.

„Surveyor-3“ și-a încetat activitatea
PASADENA 4 (Agrepres). 

■.Sanda lunară „Surveyor-3" 
și-a încetat activitatea pe o 
perioada de două săpțămîni 
cit va dura noaptea lunară in 
zona Oceanului Furtunilor. 
Hi timpul nopții lunare, tem- 
peratura va scădea pînă la 
minus 255 grade.

Bateriile de pe „Surveyor-3" 
mai aveau în momentul înce
tării activității un plus de 
140 amperi, o cantitate de e- 
nergie electrică suficientă pen
tru ca sonda să-și reia opera
țiunile o dată cu reapariția, 
la 17 mai, a primelor raze de 
soare lunar.

Lupte violente in Vietnamul de sud Chemare la grevă în
4 (Agerpres). — Mier- 

regiunea bazei militare 
americane de la Khe

SAIGON 
curi, în 
„speciale" 
Sanh, din nordul Vietnamului de
sud, au continuat luptele violente 
declanșate de unitățile Frontului 
Național de Eliberare. Patrioții au 
organizat miercuri dimineața, con
secutiv, trei violente atacuri asu
pra pușcașilor marini americani, 
deși aceștia ceruseră noi întăriri 
și ajutorul avioanelor strategice 
grele „B-52". Un comunicat mili
tar american a anunțat pierderi 
evaluate la 22 de morți și 45 de ră
niți. Același comunicat relevă că. 
în acest fel, numărul soldaților a- 
mericani uciși în luptele re au avut 
loc în ultimele 8 zile în ace >stă re
giune a ajuns la 140.

Joi dimineața, transmite cores
pondentul agenției Associated 
Press, patrioții au declanșat un 
nou atac puternic la baza „forțelor 
speciale" de la Lang Ve, în ime
diata apropiere a bazei de la Khe 
Sanh, precum și în apropierea o- 
rașului Hue. In cursul luptelor din 
regiunea Lang Ve, patrioții au ata
cat două așa-numite lagăre pentru 
refugiați, un convoi militar și un. 
pod strategic.

PARIS 4 (Agerpres). 
Anunțînd hotărîrea de 
a declanșa în comun, 
la 17 mai, 6 grevă ge
nerală de 24 de ore, 
principalele centrale 
sindicale franceze au 
criticat intenția guver
nului de a cere Adu
nării Naționale împu
terniciri speciale în 
domeniul economic și 
social. Intr-un comu-

nicat publicat de C.G-T. 
și C.F.D.T. se spune 
că împuternicirile spe
ciale vor lovi dreptu
rile sindicale și „vor 
priva parlamentul de 
prerogativele sale e- 
sențiale". La rîndul 
său, „Force Ouvriere" 
subliniază într-o decla
rație că asemenea îm
puterniciri „loveșc di
rect în condițiile de

munciton- 
Federația educa-

viață 
lor", 
ției naționale (sindica
tul cadrelor didactice) 
„avertizează pe ade
renții săi asupra gra
vității situației în ca
re autoritățile vor pu
tea, prifi simple ordo- 
nanțe, să prejudicieze 
condițiile de viață ale 
muncitorilor și să pu
nă In cauză cuceririle 
sociale fundamentali»".

Congres de drept penal international POD FĂRĂ PILONI

Declarația ministrului 
Apărării al S. U. A.

WASHINGTON 4
Ministrul Apărării 
bert McNamara, a < 
unei subcomisii a < 
'zentanților că va : 
miterea de noi trupe americane în 
Vietnamul de sud și vor fi nece 
sare, de asemenea, cheltuieli su
plimentare și sporirea livrărilor de 
material de război. Textul cenzu
rat al declarației ministrului apă
rării a fost dat publicității de Ca
mera Reprezentanților.- După cum

l (Agerpres). — 
al S.U.A., Ro- 

declarat în fața 
Camerei Repre- 
fi necesară tri-

menționează agenția Reuter, textul 
nu conține cifra privind efectivul 
trupelor care ar urma să fie tri
mise în Vietnamul de sud. Dar 
ziarul „New York Times", într-o 
telegramă din Saigon în care ci
tează surse informate, afirmă că 
generalul Westmoreland a cerut 
președintelui Johnson trimiterea a 
încă 160 000 de soldați în Vietnam, 
ceea ce ar ridica totalul efectivelor 
americane la aproximativ 600 000 
de soldați.

La Paris a avut ioc Congresul de drept penal internațional, la care 
au participat specialiști din 17 țări. Din țara noastră la lucrări a luat 
parte prof. dr. Grigore Geamănu. Congresul a dezbătut problema crime
lor contra păcii și umanității.

Congresul a hotărit crearea unei Comisii permanente de juriști în 
vederea examinării responsabilităților pentru asemenea crime și crearea 
unui Comitet de acțiune pentru studierea pericolelor ce rezultă din 
înarmările atomice și din dezechilibrul crescind dintre țările industriali
zate și celelalte țări. Congresul a însărcinat comisia sa permanentă să 
examineze crearea unei Curți penale internaționale, să adreseze un apel 
în acest sens O.N.U. Congresul s-a pronunțat pentru extrădarea lui 
Frantz Stangl, fost ofițer nazist, acuzat de crime de război, actualmente 
deținut în Brazilia.

SCHIMBURI DE FOCURI LA ADEN
La Aden se menține 

o situație încordată, în 
urma incidentelor ce 
au loc zilnic intre for
țele polițienești și e- 
lemente din rîndul for-

țelor de eliberare na
țională. Agenția Reu
ter, transmite că în 
cartierul Crater din 
Aden, locuit de arabi, 
au avut loc schimburi

de focuri între poliție 
și adepți ai partidelor 
ce se situează în frun
tea luptei de eliberare 
națională. Ele s-au sol
dat cu morți și răniți.

De curînd, la Zdahov, pe ’Vlta
va, unde s-a format lacul C/- acu
mulare, a fost inaugurat un pod 
de oțel. Podul nu are piloni, ci este 
sprijinit pe un arc cu o lungime 
de 330 m care are capetele pe cele 
două maluri. Prin lungimea sa, 
arcul podului de la Zdanov între
ce cu 41 m podul de pe Niagara, 
considerat pînă în prezent cel mai 
mare din lume.

Noul pod, operă a proiectanțțlor 
și constructorilor cehoslovaci, are 
o greutate de 4 500 tone, lățimea 
de • 10,5 m și înălțimea de 60 m 
deasupra apei.

Noul pod de 
ză cu circa 60 
Plzen și Brno,
cest fel, economii substanțiale în 
transportul rutier pe șoseaua res
pectivă.

la Zdahov scurtea- 
km distanța dintre 
realizîndu-se în șt-

Cauzele deficientelor cabinei spațiale „Apollo" Puternică furtună

Dificultăți in negocierile 
Angliei cu 99cei șase66

LONDRA 4 (Agerpres). — Im
presia generală a observatorilor 
din Londra este că guvernul bri
tanic va înțîmpina mai multe difi
cultăți la Bruxelles în negocierile 
sale cu „cei șase" decît din par
tea opoziției interne în ce privește 
aderarea Angliei la Piața comună. 
Agenția A.N.S.A. subliniază că nu
meroasele grupuri politice, parla
mentare și sindicale, ostile intrării 
Angliei în C.E.E. sînt profund divi
zate prin diversitatea motivelor 
pentru care se opun aderării. Fă- 
eîndu-se ecoul unor personalități 
conservatoare, ziarul „Daily Ex
pres" exprimă îngrijorarea că in
trarea în C.E.E. riscă să afecteze 
suveranitatea britanică, precum și 
puterile parlamentare. Alte gru

puri se tem că aderarea va avea I 
repercusiuni asupra economiei bri- I 
tanice. Cu toate acestea, Ia Lon-1 
dra se apreciază că guvernul Wil- I 
son ar putea conta în Camera Co- | 
munelor pe o majoritate de apro- | 
ximativ 500 de deputați.

Dacă pe plan intern Wilson ar | 
putea obține mai ușor aprobarea | 
cererii sale de aderare, dezbate- ■ 
rile cu „cei șase" se anunță extrem I 
de dure, după părerea unanimă a • 
observatorilor. Problemele mai di- | 
ficile sînt cele referitoare la re- - 
lațiile Angliei cu Commonwealthul I 
și A.E.L.S., precum și cele legate g 
de adaptarea economiei „insulare" | 
a Marii Britanii la „economia co- I 
munitară" a „celor șase". *

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic a dat publi
cității un raport întocmit de com
pania „General Electric", care, du
pă cum menționează France Pres- 
se, „scoate în relief numeroase defi
ciențe atît în ce privește calitatea 
execuției cit și a materialelor fur-

„Zonă sinistrată** 
în Nicaragua

Un incendiu a distrus 120 
de case în localitatea Puerto 
Cabezas care numără 8 000 
de locuitori. După cum a a- 
nunțat Crucea Roșie din Ni
caragua, S0 la sută din popu
lație a rămas fără adăpost. 
Regiunea a fost proclamată 
„zonă sinistrată".

nizate pentru construirea vehicu
lelor „Apollo".

Raportul — fără să menționeze 
elementele relevate de ancheta a- 
supra incendiului care la 27 ia
nuarie a provocat moartea a trei 
cosmonauți — citează defecte de 
fabricație la piese livrate de com
pania „North American Aviation" 
(principalul furnizor al N.A.S.A, 
pentru programul „Apollo"), defi
ciențe în sistemul de comunicații, 
sistemul de control și cei electric
al cabinei spațiale „Apollo".

Puternică furtună 
în S.U.A.

O furtună violentă s-a a- 
bătut în ultimele zile asupra 
unor regiuni întinse din cen
trul S.U.A., provocind moar
tea a 20 de persoane și pa
gube materiale de zeci de 
milioane dolari. Furtuna a 
străbătut statele Minnesota și 
Nebraska, întrerupând circu
lația pe șosele, distrugînd linii 

| de transport a energiei șlec- 
I trice și determinând suspen

darea cursurilor școlare.

CEL MAI BĂTRÎN OM BUM LUME
Manuel Domingos Santos, care a afirmat că este în vîrstă de 173 

de.ani fiind cel mai bătrîn om din lume, a încetat din viață miercuri 
în orașul Penedo (Brazilia). Santos a pretins că s-a născut în anul 
1794 și a avut 94 de ani cînd împăratul Braziliei, Pedro al Il-lea. a eli
berat pe sclavi. întrebat de un ziarist dacă ți el a fost sclav, a. răs
puns : „NU-mi amintesc. A trecut prea mult timp de atunci".
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