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ALE ANULUI

RITMUL RE EXECUȚIE

Potențialul economic 
al bazinului carbonifer 
Valea Jiului este în con
tinuă' creștere. In acest 
an,, bunăoară, trebuie să 
se realizeze 17 la sută 
din creșterea capacității 
de producție a bazinului 
prevăzută în cincinal. In 
acest scop, pentru anul 
1967, s-au prevăzut în
semnate fonduri de in
vestiții atît pentru exe
cuția , de lucrări miniere 
subterane și suprafață.

Care • sînt rezultatele 
după primele patru luni 
ale anului în realizarea 
planului de investiții ? 
Dacă în ceea ce priveș- 
te«ț?ttcrările miniere sub
terane executate în re
gie s-au obținut rezul
tate bune, realizîndu-se 
în cele, 4 luni 38 la sută 
din prevederile anuale, 
nu același lucru se poa
te spune despre lucră
rile industriale executate 
de șantierul T.C.M.M. 
Valea Jiului. Ritmul de 
e cecuție înregistrat în 
perioada de mai sus pe 
șantier este cu totul 
nesatisfăcător,- realizările 
reprezintă numai. 20 la 
Sută din prevederile a- 

.nuale..' Situația este și 
mai îngrijorătoare din 
punct de vedere al lu
crărilor miniere subtera
ne (organizare minieră) 
executate în antrepriză 
tot de șantierul T.C.M.M. 
pentru minele Livezeni, 
Bărbăteni, Uricani și 
Vulcan. La aceste lucrări 
s-au realizat per total 
doar 2,4 la sută din pre

vederile anuale.
Cu toate că în acest 

an sarcinile de plan ale 
șantierului T.C.M.M. au 
crescut cu aproape 50 
la sută față de realiză
rile obținute în 1966,

ACTUAL pe loturile șan
tierului T. C. M. M. nu 
asigură realizarea sar
cinilor de plan pe 196?

NICOLAE CERBU
directorul filialei Băncii de investiții Petroșani.

rezultatele pînă la 30 a- 
prilie a. c. nu se ridică 
nici măcar la nivelul 
realizărilor din aceeași 
perioadă a anului trecut; 
ele fiind inferioare cu 
19 la sută. Cauza prin
cipală care determină 
rezultatele slabe ale șan
tierului constă în nelua- 
rea din timp a măsuri
lor necesare pentru asi
gurarea unui front de 
lucru corespunzător exe
cuției lucrărilor pe timp 
de iarnă, slaba organiza
re a procesului de pro
ducție și lipsa de supra
veghere a execuției lu
crărilor atît din partea 
șefilor -de lot și a maiș
trilor cît și ■ din partea 
diriginților de -șantiere.-'

Linsa de supraveghere 
.; execuției lucrărilor și 
neaprovizionarea la timp 
a punctelor de lucru cu 
materialele necesare a 
condus la slaba utilizare 
a muncitorilor și a me
canismelor de construc
ții, astfel că. din această 
cauză productivitatea 
muncii în trimestrul I a 
fost realizată într-o pro
porție de abia 57,51 la 
sută, iar în luna aprilie 
de 56,44 la sută.

In. cadrul șantieru
lui și loturilor se 
pierde mult timp da
torită intîrzierilor, lipsei 
frontului de lucru și pă
răsirii locului de muncă 
înainte de terminarea 
programului. “Astfel;' în

ziua de 8 mai în cadrul 
loturilor Dîlja și Lonea 
precum și la sediul șan
tierului din Petroșani 
s-au constatat 35 cazuri 
-ie întîrzieri de la ser
viciu. De asemenea, ma
joritatea personalului teh
nic' administrativ de la 
loturile Dîlja, Corcești
- LiveZeni și Paroșeni
— Vulcan nu semnează 
condica de prezență. A- 
cest neajuns se datores- 
te faptului că șefii de 
lot nu urmăresc .zilnic 
prezența la serviciu a 
personalului tehnic ad
ministrativ, condică ne- 
fiind semnată nici de 
șefii de lot — cazul tov. 
Gheorghe Dumitru de la 
Dîlja, fJhelaru Ghe-urgbe 
de Ia Corcești ■— Live- 
zeni și alții.

< / ■ -t
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Noul complex 

administrativ de4 scînduri contra... 
brînză

„Fie ce-o fi!“ — și-a zis 
Popa Ilie, lucrător la I.'F. 
Petroșani, sectorul Lonea. A 
ancorat de tractorul cu nr. 
41 HD 1287 patru scînduri 
de cea. 4 metri. A plecat cu 
ele de la Lunca florii spre 
Lonea. Trebuia să le ducă 
cantonierului Muntean An
drei, în strada Taia, nr. 51. 
Era așteptat cu nerăbdare 
de „nea Andrei". 11 rugase 
doar. Și poți să-l refuzi pe 
nea Andrei care-ți dă... brîn- 
ză cită vreiI Sesizate însă 
Că pe drumurile forestiere 
se fac transporturi clandes
tine și... ciubucuri, organele 
de miliție din Lonea l-au 
prins eu mîța-n sac pe Iliu- 
ță. Nici nu se putea altfel: 
Ulciorul (pardon, tractorul) 
nu merge de multe ori la... 
apă.

A fugit de acasă
Minora Paiu Cornelia, e- 

levă în clasa a Vil-a la Școa
la generală nr. 3 Petroșani 
a fugit de acasă. Fără să-și 
ia ■ rămas bun de la colege,

în vacanța de primăvară. 
Cornelia a părăsit domiciliul 
părinților din str. Funicula- 
rului nr. 38, a abandonat 
școala. A plecat cu... cineva, 
undeva tot prin Vale. „în
durerați" de dispariția mis
terioasă a fiicei lor, părin
ții o așteaptă totuși. Dacă o 
aflați pe undeva, trimiteți-o 
acasă urgent să... mai crească.

E loc sub soare 
pentru tofi!

...Și pentru Boroș Susana, 
o tînără de 23 de ani, cu do
miciliul stabil în comuna 
Gheja, raionul Luduș, regiu
nea Mureș Autonomă Ma
ghiară, venită de cîteva luni 
pe la noi prin Vale. N-a ve
nit să lucreze. Aș ! Stă la un 
bătrîn în str. Dărănești nr. 
13 din Petroșani. Nu și-a fă
cut viză de flotant, se plim
bă toată ziua, trăiește în 
concubinaj cu... cine (o) vrea. 
Deși nu este prea pretenți
oasă, preferă tinerii de 18-19 
ani. Prinsă cu... musca pe 
căciulă, s-a supărat tare: 
„ce, n-aveți loc de mine ? !“ 
Ba da. Este loc în Valea Jiu
lui pentru toți cei ce îndră
gesc munca. Dar pentru spe

cimene ca ține NU. Du-te | 
acasă, Susană sau dacă ai * 
de gînd să te apuci de o i 
muncă cinstită atunci poți ’ 
să rămîi.

„Setul" recidivist I 

„Șeful" era Borbely Eduard | 

(21 ani), subalternii: Borbely g 
Vasile (fratele lui, 18' ani) | 
și Qros Mircea (14 ani). Du- • 
pă o scurtă „ședință" „acțiu- I 
nea" era aranjată: „Furăm . 
cîțiva porumbei, două găini I 
și facem „banchet" la Roza- . 
lia ! Bem, mîncăm..." Cunos- I 
câtor în „meserie", șefului * 
(cîndva fusese și pe la ră- I 
coace) i-a reușit „acțiunea". • 
După ce-au furat de la Fur- ! 
dui Eugenia din Lonea 5 po- jj 
rumbei, aliații șefului au ră- 1 
mas să mai șterpelească și | 
două găini. Le-au luat, dar, g 
(„fricoșii" — cum le zicea I 
șeful) știind că pentru furt . 
de găini se intră la zdup, I 
le-au dat drumul. Prinși, a- . 
liații au recunoscut, șeful în- I 
să nu. Ar trebui ca a- . 
cest '„șef", găinar, escroc I 
și... „pedagog" nociv - să ,fie ’ 
trimis din . nou... de , unde, I 
nu de mult, a .venit.

V. T. |

la mina- Dîlja j 

aflat în con

strucție

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc • Socialist Ungar a ofe
rit joi un prînz1 în cinstea dele
gației Comitetului Central al Parti
dului Corpunist Român.

La prînz au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Maxim 
Berghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificăfii, Janos Fazekaș, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Dumitru 
Turcuș, membru supleant al C.C. 
al. P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta;

Din partea ungară, la prînz . au

încheierea convorbirilor
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — “In 

cursul zilei de joi au continuat 
convorbirile de' partid româno-un- 
gare purtate îh cadrul vizitei de 
prietenie pe care delegația Comi
tetului. Central ’ al Partidului tid- 
muhist Român o face la Budapesta.

Joi după-amiază, convorbirile din
tre delegația C.C. al P.Ș.R. șpndușă'

luat parte tovarășii Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
Jeno Fock, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Antal Apro, Lajos 
Fehâr, Săndor Găspăr, Zoltân Ko- 
mocsin, Dezso Nemes, Rezso Nyers, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., dr. Miklos Ajtai și 
Kâroly Nemeth, membri stipleanți 
ai Biroului Politic, O’d&n Kishăzi, 
vicepreședinte al Consiliului Pre
zidențial, dr. Mâtyâs Timâr, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
dr. Jozsef Biro, dr. Gyorgy Csă- 
nadi, Atpăd Kiss, Imre Pârdi, Jânos 
Peter, membri ai guvernului, Ist- 
vanne Vass, vicepreședinte al Par
lamentului, Jozsef Vincze, ambasa
dorul R. P. Ungare Ia București, 
și alte personalități de Seamă ale 
vieții politice.

In timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priei 
tenească, tovarășii Jânos Kâdâr și 
Nicolae Ceaușescu au toastat pen
tru continua dezvoltare a relațiilor 
frățești dintre cele două partide: și 
țări.

ie pârtii roraSno-DnaMe
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
și delegația C.C. . al P.M.S.U. con
dusă de tovarășul Jânos. Kădâr, 
prim-spetetar ?1 C.C. al P.M.S.U., 
s-au încheiat: ■ > .: ; I

Vizita oaspeților români con
tinuă'.

BÂCALAUREĂTUI
Eveniment crucial in 

viața elevilor din ulti
mul an al liceului, ba- 

. calaureatul marchează 
încheierea unei etape 
importante pe calea 
Cunoașterii. El consti
tuie 6 definitivare; o 
apropiere de înfăptui
rea unor năzuințe și 
id'ealuri făurite de-a 
lungul anilor de studiu.

Continua dezvoltare 
a rețelei școlilor medii 
din Valea Jiului au 
permis creșterea, an de 
an, a numărului absol
venților. In prezent 
funcționează în locali
tățile ndastre 6 licee. 
La confruntarea care se 
desfășoară în aceste 
zile, în fața celor 4 co
misii de bacalaureat 
s-au prezentat peste 600 
de absolvenți ai liceelor, 
provenit! • de la cursul

de. zi, seral.și fără frec
vență. Fiecare absol
vent, pășește în fața co- 
niisiei de examinare a- 
nitnat de dorința fier
binte să dovedească, 
ptin răspunsurile d«te, 
buna lur pregătire din 
anii de liceu.-

Examenul de baca
laureat pecetluiește o 
etapă importantă din 
viața tînărului absol
vent. El marchează ho
tarul dintre adolescen
ță și maturitate. O da
tă cu trecerea acestuia, 
pășind pragul maturi
tății, tînărul intră în
tr-o nouă perioadă a 
ascensiunii lui. Pășirea 
peste acest prag ridică 
în fața tinerilor, vi- 
itpri constructori ai 
socialismului, o sea
mă de răspunderi. 
Sustiuînd examenul de

bacalaureat, fiecare tî- 
năr simte, pe umerii lui 
greutatea sarcinilor ce-i 
revin în viitor; .

După examenul ■ de 
bacalaureat marea ma
joritate a absolvenților 
claselor a XI-a aspiră 
să-și continue studiile. 
Mulți dintre ei se vor 
îndrepta spre facultăți 
sau spre școli tehnice. 
Indiferent de carieiia 
pe care și-o vor alege, 
tinerii trebuie ,șă pă
șească înainte •hotăriti' 
să-și realizeze visul 
făurit în anii de liceu, 
să devină buni specia
liști, intelectuali înain
tați sau tehnicieni pti- 
cepuți care șă-și aducă 
din plin aportul la ri
dicarea culturii și ști
inței românești. pe; cele 
mai înalte culmi.

confluența"
metri cubi de lemn

aa 

sutelor de 
, >. ■ . -

In depozitul I. F. din 
gara Lupeni e un iureș 
continuu. Munca oame
nilor se aseamănă cu a 
celor din parchete, nu
mai' că aici lemnul vine 
gata tăiat, fasonat. La 
sortarea, știvuirea și ex
pedierea materialului se 
cer - însă operativitate 
și multă îndemînare. Bri
gada tov. Benchiș. Lazăr 
face față acestor exi
gențe. Doar este una din
tre cele mai bune bri
găzi ale sectorului; su
tele de metri cubi de 
lemn ce intră în depozit 
nu sînt o problemă. A- 
ceăsța și pentru că bri
gada cuprinde oameni

de nădejde ca mecani
cul de bolinder Bpncoș 
loan, mecanicul ' Mercea 
Gheorghe de la fierăs
trăul mecanic, încărcă
torii- Udrea loan și Ben
chiș Anton. Zilnic în de
pozit intră 350—400 me
tri cubi de. lemn de fag. 
Dar prin munca acestor 
oameni fiecare sortiment 
este așezat la „locul 
său" în depozit. Buștenii 
pentru gater și pentru 

- derulaj se descarcă ime- 
diat la intrarea în depo
zit, pentru - ca bolinderul 
să aibă front de lucru; 
stîlpii T.E. și lemnul de 
construcții rurale alături; 
lemnul pentru distilare.

P.A.L.-ul și P.F.L.-uI în 
cealaltă extremitate, de 
unde să le poată lua 
bolinderul; iar doagele, 
lobdele pentru celuloză. 
sînt așezate cît mai a-. 
proape de vagoane, fi
ind descărcate și încăr
cate manual. . Folosirea 
rațidnală a bolinderului 
și fierăstrăului mecanic

- cît și a oamenilor a de
venit aici o preocupare 
de prim ordin. Aceasta 
e impusă de volumul 
mare de masă lemnoasă 
ce sosește din exploa
tări. Cum nu puține sînt.

PETRU BREBEN

- (Continuare în pag. a 3-a) -



STEAGUL ROȘU

PREGĂTIRI 1 A !

prin școlile generale PENTRU
Importanța recapitulării material, a repetării cunoștin

țelor transmise de-a lungnl anului șeolar este binecu
noscută în teoria și practice pedagogică. Acum, cînd anul 
școlar a intrat în etapa lui finală, cadrelor didactice le re
vin sarcini deosebite. Această etapă este consacrată repe
tării și verificării cunoștințelor. Dacă repetarea constitute o 
preocupate permanentă a profesorului, rezultatele strădaniei 
lui șint reflectate în rezultatele elevilor. Recapitularea o tară 
învățătorului și profesorului posibilitatea de a aprecia efec
tul muncii desfășurate, de a constata modul cum și-au în
sușit elevii cunoștințele predate Ia clasă. Repetarea siste
matică și organizată duce la o Înțelegere profundă a cunoș
tințelor de la obiectele studiate. Ea impune elevilor o muncă 
independentă insistentă, dîqdu-le posibilitatea, nu pumai să-și 
mențină cunoștințele, dar să le șt consolideze, șă te asocieze 
eu altele, mai proaspete. Repetarea constituie pentru școlari 
■n stimulent și, în același timp, un ghid prețios in proce
sul de însușire temeinică a disciplinelor predate în școală.

In dorința de a cunoaște stadiul d» pregătire al îaebC- 
icrii asului școlar, redacția Ziarului toștru a inițiat un raid 
prin cîteva școli din Valea Jiului. Constatările sin! consem
nate în pagina de față.

ÎNCHEIEREA
CU SUCCES
A NULUI

ȘCOLAR
Cînd exista multA preocupare...

a
9

anului șgș- 
preocupgre

Etapa finală 
tar determină 
intensă atît din partea cadre
lor didactice, rit S' din Partea 
elevilor, pentru a încununa 
OP șueees, eforturile depuse 
de-a lungul unui întreg an 
de studiu. Notele bune pe 
caițș le pfiinesc acum marea 
majoritate a elevilor — răs
plată binemeritată a muncii 
lor — dovedește o stare de 
fapt cunoscută : cu cît anul 
școlar se apropie de sfîrșlt, 
elgvii țși înzecesc eforturile, 
îșț exprimă prin note dorința 
de a înehgia anul școlar cu 
rezultate care să-i satisfacă. 
Aflați în plin efort intelec
tual elevii claselor V-VII, 
deși așteaptă cu nerăbdare 
vacanța odihnitoare, nu uită 
că tocmai acum, în perioada 
recapitulării finale, trebuie 
să dovedească din plin că 
și-au însușit bine cele pre
date. Atît în ceea ce privește 
coeficientul de promovare al 
elevilpr, cît și în ceea ce pri
vește nivelul lor general de 
cunoștințe, la Școlile generale 
nr. 2 și nr. 3 Petroșani situa
ția se prezintă destul de bine.

Programul de consultații și

meditații, îndreptat spre li
chidarea lacunelor semnalate 
în cunoștințele elevilor, a duș 
la însușirea, la un nivel sa
tisfăcător, de eătre toți elevii 
a cunoștințelor predate

Colectivul de cadre didac
tice, mulți dintre diriginți, 
punînd în centrul preocupări
lor lor calitatea cunoștințelor 
însușite de elevi, au reușit să 
facă din elevii claselor pe 
car? le conduc colective în
chegate do elevi bine pregă
tiți. Numărul elevilor aflați 
in situația de a rămîne co- 
rigenți s-g micșorat simțitpr. 
Acest lucru nu se, datorpște 
numai creșterii conștiinței e- 
levilor cj șj preocupării in
tense a unpr diriginți pasio
nați de munca Jor nobilg. 
Cadre didactice de la cele 
deuă școli din Petroșani ca : 
Vonica Matilda, Goneea Sii- 
colae, Blăgăllă Mgria, Para 
Marilenș, Pătrășcoiu Elena, 
Madaraș Eleonora, Szemeti 
Domnita, Stotzki Adela, Stan- 
ciu Ioachim și altele, ținînd 
seama de particularitățile in
dividuale ale elevilor, dg for
mația lpr psihică, de mediul 
familial în eare trăiesc și

care te determină modul de 
comportare în colectivul cla
sei sau în afara lui, au creat 
în clase un climat spiritual 
propice dezvoltării armoni
oase a viitorului cetățean. Și 
au obținut astfel rezultate su
perioare la învățătură. Sînt 
mulți elevi în cele două școli, 
sare, prin rezultatele lor la 
învățătură și prin comporta
rea zilnică ireproșabilă, fac 
cinste colectivelor claselor și 
școlii. In cataloage, în dreptul 
numelor elevilor Tontea Flo
rinele, Costescu Dorel, Borza 
Maria, Căplescu Doina, Her
man Anțon, Lerkh Erika 
(Școala generală nr. 2), Ni- 
cula Vasile, Pop Maria, Ghis- 
dăveșcu Alexandra, Micloș 
Filip, Rotagu Nieolae. Ciocă
narii Elena (Școala generală 
nr. 3) și a altora sînt numai 
note de 8, 9 și 10. „Buna Jor 
pregătire este rezultatul ungi 
munci stăruitoare, perseve
rențe, și rezultatul exigen
ței pe care am manifestat-o 
fată de cunoștințele elevilor. 
Părăsind băncile școlii vrem

ca foștii noștri elevi șă dove
dească ulterior că n-au trecut 
ușor prin clasele V-Vljl" — 
ne-a spus toy. prof. Bartha 
Pavel, directorul Școlii gene
rale nr. 3 Petroșani.

Prin urmare, atunci cînd 
ansamblul de cerințe și exi
gențe față de cunoștințele în
sușite de elevi este unitar, 
cînd cadrele didactice sînt 
preocupate permanent de ri
dicarea continuă a nivelului 
acestor cunoștințe, rezultatele 
bune nu întîrzie.

MATE
e

DIN NOU
Perioada relativ scurtă care 

ne desparte de sfîrșitul anu
lui școlar constituie, pentru 
cadrele didactice, o perioadă 
de răspunderi mari. Cea mai 
însemnată este răspunderea 
promovării elevilor. Mai mult 
decît pînă acum, în etapa 
finală a anului școlar, învă
țătorii și profesorii trebuie 
să dea dovadă de orientare și 
test pedagogic în activitate la 
cigșă- Cunpscînd elevii, apre- 
Ciindu-Ie aptitudinile și po
sibilitățile intelectuale, ca
drele didactice trebuie să 
muncească în așa fel îneît 
npta să fie și un stimulent, 
un imbold spre învățătură. 
Marea majoritate a cadrelor 
didațțice au înțeles rolpl sti
mulator sl notării. Astfel,

începînd 
ie 7 ani. 
pragul a-'

Aci. in toate școlile 
generale din Valea Jiu
lui, noii absolvenți as
cultă, pentru ultima da* 
tă cuvintele și sfaturile 
educatorilor, care le-au 
călăuzit pașa 
de la vîrsta 
aducîndu-i în 
dolescenței.

Ultima zi de șeoalii...
Nostalgia privirii îna

poi, înspre frumoșii ani 
petrecuți in școala ge
nerală, ii va cuprinde 
azi pe toți elevii clase
lor a VlII-a. Luțndu-șl 
rămas bun de la primii 
lor învățători, de la di
riginta <de căror sfa
turi le-au prins bine în
totdeauna și le vor fo-

lost și-n viitor, azi, e- 
levii-absolvenți mulțu
mesc profesorilor pen
tru grija și înțelegerea 
cu care au fost încon
jurați opt ani de zile. 
Pînă la 17 iunie, cînd 
pașii actualilor absol
venți se vor îndreptă 
spre licee și școli pro
fesionale, este o perioa
dă de pregătire asiduă, 
de sintetizare a cunoș
tințelor acumulate.

Fie ca în această ul
timă zi de școală bu
chetele de flori oferite 
de absolvenți profesori
lor dragi să înmănun- 
cheze în ele și dorința 
firească de a reuși in 
tot ce năzuiesc în viață.

Deși spinoasă, proble
ma se cere totuși dis
cutată pentru că este 
vorba de un număr des
tul
re, 
au 
Iii. 
tuație se află Arcadie 
Iosif, Chuda Virginia, 
Deâk Magdalena, Kovâcs 
Ildico-Clara, toți din cla
sa a V-a D, Șceala ge
neraiă nr. 4 din Petro
șani. Elevii amintiți au 
fiecare pește 150 de ab
sențe. UnU dintre ei au 
lipsit aproape tot trimes
trul III de la cursuri. Mo
tivele nu șe cunosc. Unii 
susțin că.,, pur și simplu 
nu vor să mai vină. Pă
rinții, care au fost con-

de mare de copii ca- 
dln motive diferite, 
rămas în afara șco- 
Intr-o asemenea si- 

află
Chuda

suitați de către profe- 
sorii diriginți, au spu6 
că, deși îi trimit la școa
lă, copiii nu-i ascultă. 
O situație identică am 
găsit și la Școala gene
rală din Jieț. In clasele 
a V-a și a VII-a, spre 
exemplu, sînt 11 elevi 
neșcolarizați. Unii dintre 
ei au frecventat cursu
rile în primul trimestru 
al anului școlar, apoi.C 
n-au mai dat pe la școală.

Situația relatată ne 
face să ne întrebăm: ce 
se va întîmpla cu acești 
copii ? Cum șl cînd vor 
termina ei școala gene
rală, obligatorie a ti ab
solvită de fiecare cetă
țean al patriei noastre !

MA TI
totuși j ru

Matematica, în pofida lar
gii ei utilizări, se „bucură" 
de îndoielnica onoare de a 
ayea cea mai mică popu
laritate dintre obiectele pro
gramei analitice, fiind în a- 
celași timp și obiectul cu eel

DESPRE NOTAREA ELEVILOR
profesorii Stolcan Elena pe 
la Liceul industrial din Pe
troșani, Arbagic Gheorghe și 
Krausz Septimia de la Școa
la generală nr. 1 Petroșani, 
Antoce Maria de la Liceul 
Vulcan, Moroszkanicz laroș- 
laya de la Școala generaiă 
din Paroșehi și mulți alții a- 
ccrdâ o mare importanță no
tei, caută ea prin intermediul 
ei să-i facă pe elevi să în
vețe mai bine, să îndrăgeas
că obiectul pe care-1 predau. 
Manifestă oare asemenea 
preocupări toate cadrele di
dactice de la școlile Văii Jiu
lui ? Se pare că nu I Raidul 
nostru a dezvăluit și unele 
aspecte negative în ceea 
privește notarea elevilor.

școlii, ne-a relatat că a ia- 
dicat întregului colectiv di
dactic să acorde o mai mare 
atenție notării ritmice a ele
vilor, dar, după cum se vede, 
indicațiile sale n-au fost res
pectate...

Și la alte școli s-au obser
vat abateri de la ritmicitatea 
notării elevilor. Așa este de 
pilda Școala generală nr. 2 
din Petroșani, unde elevii 
claselor a V-aB și C aveau 
un număr insuficient de note 
la limba română, iar cei ai 
clasei a V-a A la istorie. 
Aveau note puține la geogra
fie și fizică elevii clasei a 
Vl-a de la Școala generală

nr. 9 din Petroșani. 17 elevii 
ai ciasei a V-a A de la Școala 
generală din Aninoasa n-aveau 
notă la limba română.

Problema notării ritmice se 
impune cu deosebită acuitate 
acum, la finele ultimului tri
mestru al anului școlar. Este 
adevărat că unii profesori cu 
care am stat de vorbă ne-au 
asigurat că vor fi note sufi
ciente. Afirmația lor însă naș
te o întrebare îndreptățită : 
Cum vor reuși să noteze de 
acum înainte 30 de elevi dacă, 
în cele 7 săptămîni trecute 
din acest trimestru, „n-au 
avut timp suficient" s.'j facă 
acest lucru ? ‘

I

ce Se impune 
mai mult discernătnîni

moașă !

Prea puține note sau..»
Este inexplicabil cum mai 

pot fi aeum, la sfîrșitul celui 
de-al treilea trimestru al a- 
nului șeelar, elevi fără nici o 
notă la anumite obiecte. Și 
totuși există. Eleva Arșanu 
Mariana din clasa a V-a A a 
Școlii generale nr. 4 din Pe
troșani, de exemplu, pe data 
de 22 mai n-avea nici o notă 
la botanică. Din cei 30 de e|eyi 
pi clasei a V-a B de la Șeoșla 
federală nr. 4 din Petroșani, 14 
n-aveau notă la matematică 
pe trimgștrpl al JII-lea. Elevii 
Valea loan și Winkfeiler Eva, 
tin utam a V-a D a aceleiași

deloc
școli n-ayeau 
istorie.

Consultarea
Școlii generale nr. 4 din Pe
troșani arată că nici în acest 
trimestru nu s-a acordat a- 
tenția cuvenită notării rit
mice a elevilor mai «ies la 
obiectul matematică. Deși a- 
cestui obiect de învățămînt 
îi sînt afectate 4 ore săptă- 
mînal, maree majoritate a 
elevilor claselor a V-a A și 
a V-a B aveau, la 22 mai, tre
cută în cataloage doar rite o 
notf. întrebat, tov- Ti- 
țeaou tto, «Următorul

nici o notă la

cataloagelor

O privire succintă asupra 
notelor din cataloage arată că 
la matematică și limba ro
mână sînt amenințați cu co
rigența cei mai mulți elevi. 
Această situație este atât la 
Școala generală nr. 4 Petro
șani, cît și la școlile generale 
din Aninoasa și Jieț. De alt
fel, în legătură cu notarea e- 
ievilor, la Școala generală din 
Aninoasa se ridică o proble
mă. Coi 32 elevi ai clasei a 
Vl-a C, de exemplu, au primit 
în trimestrul HI la matema
tică 34 note de... 2, 3 și 4. In 
clasa a VI-B A, ia același 
oisiecț, s-au dat 40 da nete de 
2, 9 Și 4. 9* «MM, din ftaaa 
a W-« A • aceleiași școli

sînt amenințați cu corigența 
la matematică 15 din cei 40 
de elevi.

In această situație conside
răm că nota nu constituie un 
stimulent sau îndemn pentru 
îmbunătățirea activității ia 
învățătură, ci dimpotrivă, frî- 
țtează inițiativa.

Este adevărat câ notele in
dică exigența cadrelor didac
tice și cunoștințele copiilor, 
dar nu trebuie uitat că nota 
vorbește, in același timp, și 
despre munca profesorului. 
De aceea considerăm că, pe 
lîrigă ritmicitate, notarea tre
buie să se facă cu mai mult 
discern ămînt.

la

problemelor reca- 
poate duce și la 
folosirii unor cu- 
fizică sau chimie.

r

geometrice, iar in 
se apeleze și la cu- 
de algebră. Con- 
dă q sferă cu raza

mai mere volum de cunoștin
țe ce urmează a fi transmis. 
Acest deziderat face ca pre
gătirea profesorului să con
stituie o solicitare intensă 
pentru obținerea rezultatelor 
așteptate. In această direcție 
un rol important în cimen
tarea cunoștințelor predate 
de-a lungul anului școlar o 
au lecțiile recapitulative.

Fără pretenția unor indica
ții prea competente încer
căm o exemplificare, ce ar 
putea contura caracterul tu
turor lecțiilor recapitulative. 
Recapitularea capitolului de 
ecuații trigonometrice se poa
te face plecîndu-se de la con
siderații 
final să 
noștințe 
creț: se

1
—. Intr-un punct al sfe- 
4

rei se află vîrful unei supra
fețe conice de rotație, care 
determină pe planul tangent, 
în punctul djajnetral opus 
vîrfului și pe sferă cite un 
cerc. Raza cercului dirj plan 
este R — 1. Să se afle volumul 
și aria laterală a cercului ca
re are ca bază cercul deter
minat pe sferă și ca vîrf, cen
trul sferei.

Această problemă, într-o a- 
numită manieră de rezolvare 
apelează ia cunoștințe de 
geometrie în spațiu (aria și 
volumul cercului), de geome
trie plană (asemănarea triun- 
ghiurilor), de trigonometrie 
(rezolvarea ecuației: 2 sin
X + cos X — 2 = 0) și de 
algebră. La alegerea proble
melor pentru clasa a X-a 
mi-am concentrat atenția la 
maximum pentru ca rezolva
rea lor să necesite cunoș
tințe conforme cu programa 
analitică, lucru ce nu-I reali
zează în întregime manualul. 
Acesta, la un moment dat, 
apelează, pentru rezolvarea 
unor ecuații trigonometrice, 
la cunoștințe de progresii 
geometrice — capitol inexis-

tent în programa analitică 
algebră.

Alegerea 
pitulative 
necesitatea 
noștințe de
Aici atenția noastră trebuie 
îndreptată în sensul pregă
tirii de specialitate, pentru 
a nu da naștere, prin ațaft*. 
rea incompetentă a unor pro
bleme de specialitate înrudi
te, la compromisuri degra
dante din punct de vedere 
pedagogic.

Intr-un euvînt alegerea pro
blemelor recapitulative să fie 
atît de atentă îneît să deter
mine intr-un fel sau altul in
teresul elevului.

Este necesar ca prin tet 
ceea ce dăm viitorului mem
bru al societății să-i arătăm 
ce e frumos, atractiv, intere
sant, să realizăm cum se. spg- 
ne în limbaj metodologic o 
„motivare optimă" a tuturor 
celor transmise.

Este de datoria noastră să-i 
convingem pe elevi că mate
matica este totuși interesan
tă, că problemele care le re
zolvăm merită efortul; într-un 
euvînt, să demonstrăm, indi
ferent de metodă și mijloc 
că matematica e totuși fru
moasă.

Pentru 
trebuie să-și 
timp un bagaj 
tințe, pentru 
în fața clasei 
competentă și autentică. Deci, 
e necesară o muncă susți
nută, trebuie să citim în con
tinuu pentru că, așa cum zicea 
Tudor Mușatescu în una din 
„zecile" lui „Pentru ca să fii 
la zi, trebuie să citești și 
noaptea".

Prof. ION BUTULESCU
Liceul Petroșani

aceasta, profesorii 
însușească la 
vast de cunoș- 
ca prezentarea 
să fie cît mai

Pagină îngrijită de
M. CHIOREANU și

V. TEODORESCU
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SCRISORI DE LA CITITORI
Mulțumirea unul om

Locuiesc de 15 ani în Petroșani, 
Am stat cu chirie la diferiți parti
culari. Sînt pensionar din 1958 cu o 
pensie de invaliditate mică. îmi 
venea foarte greu să plătesc 150-250 
lei chirie. Arătînd situația mea mate
rială și fizică tovarășilor Mitrache 
și gudescu de la spațiul locativ al 
Sfatului popujar al orașului Pe
troșani, aceștia au promis să-mi re
zolve păsul. Nu mică mi-a fost bu
curia, anul acesta, cînd am fost in
vitat la sfatul popular și mi s-a în- 
mînat repartiția pentru o cameră 
modestă, într-o casă din str. Ni
colae Bălcescu. Inți exprim pe a- 
ceastă cale mulțumirea față de 
acești oanleni, care mi-au înțeles 
greutățile și m-au ajutat.

PUSZKO GHERASIM
Petroșani

defecțiunea la coloană salvind 
partamentele de inundație.

IOBDACHE IULIAN
Vulcan

Berea care face 
fofe-fețe

a-

Intr-una din zilele trecute am in
trat împreună cu un coleg Ia res
taurantul „Minerul" Lupeni, pen
tru a bea o bere. Ne așezăm la 
masă și așteptăm. Facem comandă 
și ospătarul ne aduce la repezeală 
două halbe. Mai așteptăm să se 
,Iase" spuma. Intre timp am obser- 

a început sa facă

Ce se întâmplase ?

La „confluența” sutelor 
lemn

(Urmare

metri euH de
din pag. i)

care ișl depă-

PROGRAM 
DE RADIO

Intervenție 
în miez de noapte

In noaptea zilei de 18 mai ploua.
La blocul D 8 din Vulcan s-a în
fundat coloana de scurgere a apei 
pluviale. Aceasta a dus la inur.da- 

, rea parterului. Era nevoie de insta
latori care să desfacă coloana. 
Maistrul Betea Simlon lucra la gli
sarea blocului D 7 împreună cu alți 
muncitori. Dar aflînd despre cele 
întiinplate la blocul D 8, a dat fuga 
la șeful de echipă al instalatorilor, 
Avram Ion. Cu toate eă era ora 
23 și ploua năprasnic acesta a răs
puns chemării împreună cu insta
latorii Popescu Iulian și Tomeșcu 
Nicolae. Deși erau uzi pînă la piele, 
după o oră de muncă au remediat

vat că berea
fețe-fețe : din blondă a devenit 
treptat violetă.

' Ospătarul servise berea într-o halbă
în care-și ascuțise creionul chimic. 
Igienic, nu ? Doar n-o să facă gu
noi pe jos I Numai că responsabilul 
restaurantului ar trebui să-l îndem
ne pe respectivul ospătar să se „cu
rețe" de astfel de obiceiuri.

GAIER ANDREI
Lupeni

parchetete 
șese planul, depozitul e 
solicitat din plin. Numai 
pe perioada scursă din 
acest an parchetele Că- 
prișoara și Valea de 
Brazi au expediat fieca
re un plus de peste 500 
m c de Iernii; parchetele 
Bilugu, Sohodol ți Pie
troasa au trimis împre
ună în depozit CU 451 
m c mai multă 
lemnoasă decit 
planificat Dar 
sute de metri cubi ve- 
niți în plus la Lupani 
înseamnă muncă mai 
multă pentru oamenii 
lui Benchiș Lazăr. Fie 
însă volumul de masă 
lemnoasă cît de mare ți 
sortimentele cît de 
ferite că aceștia îl 
pozițează cu iuțeală 
atenție.

masă 
aveau 
aceste

di- 
de-

Din situațiile sectorului 
și de ia oamenii de aici 
am aflat că de pe rampa 
depozitului I.F. din Lu
peni pornesc zilnic pes
te 20 de vagoane încăr
cate cu material lemnos 
șpre marile combinate 
de industrializare a lem
nului de la Țg. Jiu, Gă- 
lăuțași. Reghin, Toplița, 
Chișcani, Iar circa 75-80 
la sută din celuloza sec
torului I. F. Lupeni ește 
exportată în Austria; la 
fel o însemnată cantita
te de mangal. In Italia 
se exportă lemn de ioc 
și lemn pentru construc
ții rurale, în R, P. Un
gară — de asemenea 
lemn de fag pentru con
strucții rurale.

Și iată ce e mai im
portant ; de la începutul 
anului și pînă în pre
zent sectorul I.F. Lupeni 
nu a avut nic un refuz

la sortimentele expedia
te. Șeful de sector, Stân
că u Ioan, ține să facă 
cîteva precizări în plus :

— Pină la această da
tă la sortimentele de 
bușteni avem planul rea
lizat, iar la celuloză a- 
vem depășiri lunare de 
peste 60 la sută. La a- 
ceste rezultate au con
tribuit în mod deosebit 
șefii de parchet Calotă 
Augustin, Bădicu Dumi
tru, Radulescu Ion; 
canicii de funicular 
Ifrbașa Ion, Todea 
tor, Picu Costache; 
canicul de fierăstrău
dei Petru; tractoristul 
Hamzu Ioan; sortatorul 
Șimon Ion; încărcătorul 
Eke Iosif -- toți din par
chetele forestiere — pre
cum și oamenii din bri
gada lui Benchiș Lazăr, 
din depozit.

me-
Să- 

Nis- 
me- 
Per-”

RITMUL DE EXECUȚIE ACTUAL pe lobi* 
rile șantierului T.C.M.M. nu asigura rea* 
lizarea sarcinilor de plan

(Urmare din pag. 1)

a nefolosirii

de 222 muncitori și 6 
la loturile Dîlja și Pe-

I

Cauza principală 
timpului de lucru constă în părăsi
rea locului de muncă înainte de 
terminarea programului, neasigu- 
rarea frontului de lucru și Reor
ganizarea în mod corespunzător de 
către S.U.T. a transportului munci
torilor. Astfel, tot în ziua de 8 mai

S P ORT
Concurs de gimnastică

In sala de gimnastică a Liceului 
din Petroșani a avut loc un concurs 
de verificare cu participarea secți
ilor de gimnastică ale asociațiilor 
Constructorul Hunedoara și Școala 
sportivă Petroșani. Organizarea bu
nă și nivelul tehnic ridicat au con
tribuit la buțța calitate a specta
colului sportiv.

Iată rezultatele finale. Pe echipe 
fețe: 1. S.S» Petroșani; 2. S.S. Pe
troșani;
deara,-
fitul — junioare II: 1. Cohedi Ma
ria; 2. Mustață Iuliana; 3. Cigher 
Elisabeta; 4. Pintea Maria; Ș. Giu- 
cean Adriana, toate de la S3. Pe
troșani; 6. Mihăiță Lili, Constructo
rul Hunedoara Copii: 1. Horgoș 
Rodica; 2. Pepa Rodica; 3. Medrea 
Liana; 4. Demeter Ileana.; S. Vase

3. Constructorul Huue-
4. S3. Petroșani. Indivi-

A

Marin, țoate de la Ș.S. Petroșani; 
6. Fometescu Camelia, Construc
torul Hunedoara.

Pe echipe băieți: 1. S. S. Petro
șani; 2. Constructorul Hunedoara; 
Individual — juniori II: 1. Marina 
Romulus; 2. Magyari Nicolae ambii 
de la S. S. Petroșani; 3. Moț Ovi- 
diu, Constructorul Hunedoara; 4. 
Bedd Ștefan, S. S. Petroșani; 5. 
Nyujaș Atiia; 6. Roșu Adrian, ambii 
de la Constructorul Hunedoara. 
Copii : 1. Enoiu Cristian; 2. Boldog 
Ludovic; 3. Eupu Gheorghe toți de 
la S. S. Petroșani; 4. Picu Miilea, 
Constructorul Hunedoara; 5. Brăi- 
leanu Constantin, S. S. Petroșani; 
6. Gavrilescu Valentin, Construc
torul Hunedoara.

aici și 
au fost 
actom- 
refăcut

ÎNSEMNARE

Prof. KABOLț BfLA
Petroșani

Problema cutelor neutru scrisori
Blocuri Spațioase, cu 

multe nivele, se înalță 
fg fiecare localitate a 
Văii Jiului. Oamenii 
abia așteaptă să se dea 
în folosință un nou 
bloc pentru a se muta 
în apartamentele lui 
frumoase, confortabile. 
Dar multe din blocurile 
noi pun diferite pro
bleme celor pe care-i 
găzduiesc, imediat du
pă darea lor in folo
sință.

Despre una din a- 
ceste probleme ne-a 
scris factorul poștal din 
Lupeni, Șerban Petre. 
El îșl manifesta nemul
țumirea, justificată du
pă părerea noastră, că 
majoritatea noilor blo
curi — inclusiv cele cu 
9 și 10 etaje — nu au 
în holurile de la in
trare cutii pentru scri
sori, factorii poștali fi
ind nevoiți, în fiecare 
zi, să urce și să coboa
re scările blocurilor 
pentru a distribui co-

respondents. Aceeași si
tuație șe prezintă și la 
blocurile noi din Vul
can și Petrila (majori
tatea cu mai multe e- 
țaje).

„N-ar fi nimic dacă 
ar merge lifturile — 
spunea unul din facto
rii poștali din Petrila. 
Dar astea nu merg de
loc. Și cîte scrisori nu 
trebuie să ducem *D bă- 
care zi...".

Factorii poștali au 
dreptate. Blocurile vechi 
au montate 
cutii peptru 
Cele noi, cu 
taje, nu ap. 
rile nu merg,
pentru ca omul să pri
mească la timp cores
pondența, e necesar ca 
toate blocurile — mari 
sau mici — să aibă 
cutii pentru scrisori, 
numerotate cu nume
rele apartamentelor. 
Cînd cetățeanul vine 
de Ia serviciu îșl poa
te ridica de Ia cuib.

e- 
fi- 
si- 
o-

27 mai
PROGRAMUL I : 

LEHN DE ȘTIRI; 
gram muzical de

în holuri 
scrisori. 

9—10 e- 
Iar liitu 
Și atunci,

corespondența, ziarele. 
Este și aceasta o latu
ră a civilizației.

Altfel, poștașul tre
buie să urce zilnic cu 
abonamentele și cores
pondența la diferite 
taje ale blocurilor, 
ind pus deseori în 
tuația ca, pe lîngă
boseela Iui, să nu gă
sească acasă locatarii 
și deci să mai urce o 
dată sau de mai multe 
ori scările blocurilor.

Problema confecționă
rii cutiilor pentru scri
sori la blocurile noi 
cade în sarcina I.L.L. 
Tov. Bodea Constantin, 
directorul I.L.L. Petro
șani, ne-a asigurat că 
deja s-au confecționat 
cutii pentru unele blo
curi, urmînd ca în con
tinuare, pe măsura po
sibilităților să se exe
cute cutii și pentru ce
lelalte blocuri.

D GHEONEA

un număr 
maiștri de 
trila au părăsit lucrul în jurul orei 
16,30 deși programul se termină 
la ora 18, pierzjndu-se din aceasta 
cauză 262 ore. La Petrila un număr 
de 30 muncitori n-au lucrat nimic 
în ziua respectivă, din cauza nea- 
sigurării frontului de lucru. Aseme
nea situații s-au petrecut și la 
punctele de lucru de Ia Jieț, Vul
can, Paroșeni. Datorita acestor de
ficiențe cît și a faptului că nu s-au 
luat măsuri organizatorice cores
punzătoare realizării sarcinilor de 
plan în decada I-a din luna mai, 
diriginții de șantier au refuzat 60 
la sută din valoarea lucrărilor pre
văzute a se executa în această de
cadă, iar salariile plătite pentru lu- 
na aprilie au depășit valoarea pla
nificată cu 41 la sută.

Calitatea lucrărilor, de aseme
nea, nu este urmărită corespunză
tor nici de șefii de lot și nici de di
riginții de șantier. Așa se explică 
faptul că ,1a Paroșeni se refac lu
crările la platforme de materiale — 
lucrări executate fără respectarea 
proiectului. S-au degradat 
lucrările de canalizare care 
abandonate încă din luna 
brie 1966. La Lonea s-au
lucrările de vopsitorii și zugrăve
lile la baie și lămpărie, iar la Li- 
vezeni, în incinta puțului est, o par
te din lucrările de drenuri șînt 
degradate, lucru ce necesită fonduri 
suplimentare și muncă în plus. Pen
tru evitarea acestor situații este 
necesar ca diriginții de șantiere să 
verifice, în tot tifripul execuției, ca
litatea lucrărilor de construcții, in
stalații și montaj și să sesizez^ q- 
perativ beneficiarul și proiectantul 
asupra oricăror abateri de la pre
vederile proiectului de execuție 
mergînd — după consultarea bene
ficiarului de investiții șau, respec
tiv, a proiectantului — pînă la o- 
prirea lucrărilor necorespunzătoare. 
Deficiențele existente în activitatea 
șantierului, pe lîngă faptul că au 
condus la nerealizarea planului, la 
neterminarea majorității lucrărilor 
care au avut termen de punere jn 
funcțiune încă în 1966, se oglin
desc în situația economica-finan- 
ciară intolerabilă a șantierului. In 
cele 4 luni, șantierul T.C.M.M. Va
lea Jiului a depășit, bunăoară, pier
derile planificate cu 5 019 000 lei.

In prezent șantierul are credite 
restante în valoare de 8 611 000 lei 
pentru care plătește zilnic dobînzi 
bancare — în medie — de aproape 
3 000 lei. Numai prin plata dobîn- 
zilor bancare, șantierul pierde lunar 
valoarea a două apartamente. Tot
odată, conducerile șantierului și 
ale loturilor trebuie să organizeze 
în asa fel procesul de producție in
cit să creeze condiții optime reali
zării productivității muncii plani
ficate și să se evite angajarea de 
muncițori peste numărul planificat.

In cincinalul actual capacitatea de 
producție a bazinului va trebui să 
crească cu 50 la sută fată de nive-

pe 196T
lui existent la sfîrșitul anului 1965. 
Apreciem că a sosit timpul cînd 
conducerea Trustului de construcții 
și montaje miniere București să re
nunțe la principiul adoptat pînă îți 
prezent de a reduce an de an pla
nul de producție al șantierului Ia 
nivelul realizărilor anterioare.

Planificarea să fie făcută în func
ție de cerințele ritmului de dezvol
tare a bazinului și nu pe baza re
zultatelor ce le obține șantierul, re
zultate mediocre datorită organi
zării deficitare a muncii. Este de 
așteptat ea pe viitor conducerea 
T.C.M.M. București să acorde mai 
multă atenție șantierului din Valea 
Jiului, să-i acorde . tot sprijinul în 
învingerea deficiențelor ce îi sînt 
prbprii. Dar obligația de a redresa 
situația șantierului, de a-i imprima 
ritmul necesar realizării planului 
de construcții-montaj revine în pri
mul rînd conducerii șantierului, în
tregului colectiv. Comitetul de 
partid, conducerea șantierului au 
datoria să ia măsuri energice pen
tru întronarea unei discipline fer
me pe șantier, îmbunătățirea apro
vizionării și organizării muncii, 
eliminarea tuturor cauzelor care 
generează cheltuieli neproductive.

întreaga activitate a șantierului 
trebuie adusă pe un făgaș sănătos, 
dinamic care să chezășuiască înfăp
tuirea integrală și la timp a tutu- 
rgr obiectivelor industriale ce le 
are de execuțat colectivul șantie
rului.

5,00 BU- 
5,05 Pro- 
dimineață;

5.30 BULETIN DE ȘTIRI; 6.00
RADIOJURNAL, Sumarul pre
sei. Sport; 6,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 6,35 Recomandări din 
program; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 
7.45 Sumarul presei; 8,00 Tot 
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 8,25 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,03 La microfon, 
melodia preferată (continuare);
9.30 Jocuri populare; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 RE
VISTA REVISTELOR ECONO
MICE; 11,15 Parada soliștilor 
și a orchestrelor de muzică 
ușoară; 12,15 MIORIȚA; 12,35 
Muzică ușoară; 13,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorolo
gic; 13,13 Sutcese ale muzicii 
ușoare; 13,30 Intîlnire eu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 14,15 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur; 
14,25 Zimbet, soare, melodii; 
15,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bii- 
letin meteo-rutier; 15,03 Mil- 
zică populară interpretată de 
Ioana Crăciun; 15,15 Melodii 
de pretutindeni; 15,50 Portrete 
în cîntece populare; 16,00 RA-

* DIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,10 
MEMORIA PAMÎNTULUI RO
MÂNESC; 17,30 Formațiile 
Sincron si The Ventures; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN 
JURUL GLOBULUI; 18.20 In- 
tîlnire cu soliștii Iva Zanicchi 
și Dan Spătaru; 18,40 ȘTIINȚA, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 
Concert de melodii românești;
19.30 Sport; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ, Cronică ș- 
conomică; 20,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 21,25 
Muiăcă de dans; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin me
teorologie; 22,15 Bifriiet de ro
manțe; 22,35 Muzică ușoară 
cu Ilinca Cerbacev; 22,50 Mu
zică de dans; 23,10 UNDĂ VE
SELĂ; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Muzică de dans; 
2,00 Buletin meteo-rutier; 2,02 
Muzică de dans (continuare); 
2,55-3,00 ULTIMELE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier.

F I L E
7 Noibm- 
Republica: 
LONEA —

27 mai
PETROȘANI — 

brie : Juana Gallo;
Un martor în oraș;
Minerul ; Cele patru zile ale 
orașului Neapole; 7 Noiembrie : 
Procesul alb; PARO'- : Da
cii; LUPENI — t durai: 
Omul care l-a ucis pe Liberty 
Valance.

TELEVIZIUNE
26

18,00 Pentru
— De

13,15 Pentru

cei mid: A.B.G. 
ce ?
tineretul școlar :

Antologie școlară: Bala
da românească.

19,00 Telejurnalul de seară. 
Agenda economică.

19,22 Buletinul circulație) ru
tiera.

19,30 Studioul muzical. Instru
mente de coarde. Pre-

zintă Grigore Constanti- 
nescu.
Săptămîna.
Avanpremieră. 
Reflector.

20,00
20,45
21,00
21,15 Filmul „Alvorada“. (Zbor 

peste Brazilia). 
Panoramic.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

22,35
22,50
23,00

‘ntroouce

♦5



4 STEAGUL ROȘU

Ultimele evenimente din Orientul Apropiat
Consiliul de Miniștri al R.A.U. 

S-a reunit miercuri seara, sub pre
ședinția premierului Soliman Sidki, 
pentru a examina ultimele eveni
mente din Orientul Apropiat, a a- 
nunțat postul de radio Cairo. La 
această ședință — adaugă postul 
de radio citat — au fost prezentate 
un raport al ministrului de război 
și o expunere a ministrului, de in
terne în legătură cu securitatea in
ternă ,și apărarea civilă.

La Tel Aviv, un purtător de cu
vînt al ministrului afacerilor ex
terne al Izraelului a declarat mier
curi că „guvernul izraelian a fost 
întotdeauna partizanul contactelor 
la nivelul cel mai înalt între toate ma
rile puteri, în vederea asigurării 
stabilității și păcii" — relatează ă- 
genția France Presse.

Agenția France Presse mențio
nează că secretarul general al 
O.N.U., care a avut întrevederi cu 
oficialitățile R.A.U., s-a întors la 
New York în cursul zilei de joi.

Ambasadorul Kuweitului la Cai
ro a făcut o declarație agenției 
M.E.N., în care arăta că premierul 
Kuweitului a propus președintelui 
Nasser trimiterea de forțe kuweitie- 
ne în R.A.U. Președintele R.A.U. a 
acceptat această ofertă.

Ministrul afacerilor externe al 
Izraelului Abba Eban, a sosit joi 
seara la New York. Președintele 
izraelian, Zalman Shazar, a hotă- 
rît în aceeași zi să-și întrerupă

vizita în Canada pentru a se reîn
toarce în țară în legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat. (El se 
afla în Canada, începînd din 19 mai, 
unde a vizitat Ottawa, Montreal și 
Quebec).

Agenția France Presse, citind pos
tul de radio Cairo, a anunțat că, 
joi după-amiază, ministrul șfaceri- 
lor externe al R.A.U., Mafimbufl 
Riad, a făcut o declarație în care 
a precizat că „orice încercare a 
unei nave izraeliene sau de altă 
naționalitate de a pătrunde în a- 
pele teritoriale ale R.A.U. va fi 
considerată o agresiune și ne va 
constrînge să luăm toate măsurile 
necesare menite să garanteze secu
ritatea teritoriului nostru, apelor 
noastre teritoriale și forțelor noas
tre armate".

Luînd cuvîntul joi în parlament, 
Chagla, ministrul de externe in
dian, a declarat că țara sa consi
deră Golful Akaba o mare inte» 
rioară, a cărei intrare se află în a- 
pele teritoriale ale R.A.U. și Ara- 
biei Saudite.

Ministrul de externe al Suediei, 
Torsten Nilsson, precum și primul

trebuie să 
vas, îndife-

Associated 
din flota a

„ma- 
în Marea

tări mem- 
Securitate

ministru olandez, Piet de Jong, au 
exprimat punctul de vedere al gu
vernelor lor potrivit căruia trece
rea prin Golful Akaba 
fie liberă pentru orice 
rent de naționalitate.

Potrivit agenției 
Press, un grup de nave
Vl-a americană au îmbarcat la Nea- 
pplp o divizie de pușcași marini 
fermștă din 3 500 de oameni. Un 
purtător de cuvînt al flotei a Vl-a 
a caracterizat acțiunea ca o 
nevră de rutină undeva 
Mediterană".

In urma refuzului unor 
bre ale Consiliului de
de a mai participa la ședința con
sacrată analizei situației din Orien
tul Apropiat, lucrările acestui or
ganism al O.N.U. au fost amînate 
„sine die". Agenția France Presse 
relatează că în timpul i 
miercuri reprezentanții 
Izraelului (țări care nu 
bre ale Consiliului de 
au prezentat membrilor 
punctele de vedere ale 
lor asupra evenimentelor 
tul Apropiat.

ședinței de 
R.A.U. și 
sînt mem- 
Securitate) 
Consiliului 
guvernelor 

■ din Orien-

(Agerpres)

0 delegație a Academiei României 
a sosit Ia Londra

Mineri japonezi 
în grevă

Aproximativ 15 000 de mi
neri de la șapte exploatări car
bonifere din Japonia au decla
rat joi o grevă de 48 ore te
șind o sporire a salariilor. Gre
va a fost declarată după ce 
negocierile purtate 
cu patronatul nu 
nici un rezultat.

Un purtător de
sindicatului a declarat că 
treruperea lucrului timp de 
ore va însemna pierderea

de sindicat 
au dus la

cuvînt al 
în- 
48 

a
50 000 tone cărbune. Dacă nici 
acum nu se va ajunge la un 

a acord, a adăugat el, se va de
clara o nouă grevă — de 72 
ore.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României în Pakistan

RAWALPINDI 25. — Trimisul 
special Agerpres. Florea Țuiu, 
transmite : Ministrul de externe al 
României, Comeliu Mănescu, care 
face o vizită oficială în Pakistan 
a sosit miercuri la prjnz la Rawal
pindi, fosta capitală a Pakistanului. 
El a fost însoțit de ambasadorul 
român în Pakistan, Mihai Magheru. 
După-amiază, la reședința minis
trului de externe al Pakistanului. 
Pirzada,’ din Islamabad, noua capi
tală a țării situată lîngă Rawal
pindi, au început convorbirile ofi
ciale între ministrul de externe ro
mân și ministrul de externe pakis
tanez. Cu acest prilej a avut loc 
un larg schimb de vederi asupra 
relațiilor bilaterale româno-pakis- 
taneze și a unor probleme actuale 
ale situației internaționale. Convor
birile s-au desfășurat într-o atmos-

feră cordială. Ministrul de externe 
al Pakistanului a oferit un dineu 
în cinstea ministrului de externe 
român. La dineu au participat per
soanele care însoțesc pe ministrul 
de externe român iar din partea 
pakistaneză au participat Uquaili. 
ministrul finanțelor, Ghulam Fa- 
ruque, ministrul comerțului, Doha, 
ministrul agriculturii și alimenta
ției, și alte persoane oficiale, mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști. 
Adresînd cuvinte calde de bun ve
nit oaspetelui român, ministrul de 
externe pakistanez Pirzada a spus că 
România este o țară cu care Pakis
tanul a dezvoltat relații strînse. Ro
mânia — a arătat el — a cîștigat 
respectul și admirația lumii pen
tru politica sa externă fermă: și po
zitivă.

încă un 1VIJ intervenției 
americane în Vietnam

de 
de

LONDRA 25. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite : La 
invitația Societății. Regale a Marii 
Britanii, joi a sosit la Londra o de
legație a Academiei Republicii So
cialiste România, alcătuită din aca
demicienii Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, C. D. Neni- 
țescu și. Radu Voinea. secretarul ge
neral al Academiei. Pe aeroportul

Declarația secretarului
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). - 

Diallo Telli, secretarul general al 
O.U.A., a declarat că organizația a- 
fricană este împiedicată să-și înde
plinească misiunea sa datorită ță
rilor care „paralizează constant e- 
forturile noastre spre progres". El 
s-a referit în primul rînd la „Re
publica Sud-Africană și Portugalia, 
care continuă să stăpînească te-

Manevre militare aeriene ale N.A.T.O.
La 24 mai s-au încheiat manevrele militare aeriene ale N.A.T.O. la 

care au luat parte unități ale aviației militare aparținînd mai multor 
țări membre ale acestui bloc. Manevrele denumite „Royal Flash", s-au 
desfășurat deasupra teritoriilor Angliei, Belgiei, Olandei, R.F.G. și Franței.

Timp de trei zile peste 190 de avioane de luptă au întreprins rai
duri la mare înălțime urmărind să identifice 1 180 de „obiective" terestre 
aflate in diferite regiuni ale țărilor amintite.

După cum anunță ziarul „Suddeutsche Zeitung", la manevrele „Royal 
Flash" au luat parte subunități militare aeriene ale S.U.A., Angliei, Cana
dei, Germaniei occidentale, Belgiei, care aparțin celei de-a 2-a și a 4-a 
flote aeriene a N.A.T.O.

Acte provocatoare împotriva Cambodgiei
Reprezentantul permanent al Cam 

bodgiei la Organizația Națiunilor 
Unite, Huot Sambath, a adresat o 
scrisoare președintelui Consiliului 
de Securitate în care protestează

Grefarea 
unui plămân întreg

Grefarea unui plămîn întreg, o- 
perație care n-a mai fost practicată 
decît de trei ori în lume, a fost e- 
fectuată recent la Centrul spitali
cesc „Maria Ferrer" din Buenos Ai
res (Argentina). Intervenția chi
rurgicală a fost condusă de dr. Ma- 
helz Molins, asistat de personalul 
Institutului de cercetări medicale 
al Universității din Buenos Aires.

împotriva actelor provocatoare ale 
forțelor militare 
triva Cambodgiei. Documentul ci
tează noi cazuri cînd trupele tai
landeze au deschis focul asupra 
posturilor de graniță și a unor să
teni cambodgieni. Guvernul 
bodgiei, încheie scrisoarea, 
încetarea imediată a tuturor 
lor de agresiune din partea 
landei.

tailandeze împo-

Gam-
cere 
acte-
Tai-

oaspeții au fost în- 
prof. P. M. S, Blac-

din Londra, 
tîmpinați de 
kett, președintele Societății Regale, 
și alți membri ai conducerii aces
teia.

Delegația va vizita timp de două 
săptămîni institute de 
de învățămînt superior 
stabilind noi contacte 
de știință din această

cercetări și 
din Anglia, 
cu oamenii 
țară.

general al O.U.A
ritorii africane și să perpetueze ac
tele lor de sabotaj împotriva Orga
nizației Unității Africane".

Diallo Telli a lansat în încheie
rea declarației sale un nou apel că
tre toate statele africane cerîndu-le 
să depună eforturi pentru întărirea 
unității lor, în scopul realizării o- 
biectivelor pe care și le-a propus 
Organizația Unității Africane.

La Fort Jackson (Carolina 
sud) a reînceput judecarea, 
către o Curte marțială, a procesu
lui intentat medicului militar Ho
ward Levy. El este învinuit de „sa
botare" a războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. Cu toate că Howard 
Levy, se află la peste 11 000 de ki
lometri de teatrul 
participă în mod 
direct la acesta, 
totuși a fost găsit 
Vinovat. Prin re
fuzul său de a in
strui „unitățile 
speciale" („beretele 
mite pentru cruzimile lor din Viet
namul de sud) predînd noțiuni de 
medicină, în special de dermatolo
gie, Levy se găsește inculpat de 
„subminare" a eforturilor Statelor 
Unite în „pacificarea" Vietnamu
lui de sud. Și, ca la orice proces, 
a fost adus și un martor al acu
zării. Acesta nu este altul decît 
Robin Moore, autorul unei lucrări 
elogioase despre „beretele verzi". 
El a căutat să demonstreze că nu 
este vorba de torturarea prizonie
rilor, ci dimpotrivă „unitățile spe
ciale" se „străduiesc" să dezbare pe 
aliații lor saigonezi de asemenea 
procedee. Este adevărat — a spus

de război și nu

verzi" — renu-

Ursi din New Yerh
din Orientul 

a provocat o

Scăderea hkiiii atllnli i la
Agravarea situației

Apropiat și Mijlociu
Scădere și mai accentuată a cursu- 

. lui acțiunilor la bursa din New
York, informează corespondenții de 
presă din marea metropolă ameri
cană. Indicele valorilor industriale 
a înregistrat o scădere de 12,14

puncte, adică cu 1,3 la sută sub in
dicele existent la începutul săptă- 
mtnii. Companiile internaționale de 
petrol, ca „Standard Oil New Jer
sey" și „Texaco and Mobil Oil", 
au fost cele mai 
tă scădere.

el — însă că „beretele verzi" sînt 
instruite pentru însușirea unor 
tode de asasinare, dar acestea sînt 
(după cum a afirmat el) „mai puțin 
barbare decît metodele folosite de 
către trupele guvernului de la Sai
gon". In plus, el a susținut că aces
te unități americane nu prea iau 
prizonieri (deoarece toți sînt uciși). 
 Dar, a apărut și 

martorul Donald 
. v_______ Duncan, fost sgr-

XfGI*na gent în cadrul u-
nităților speciale 
de desant „bere

tele verzi" din Vietnamul de sud. 
El a declarat că a primit ordin de 
la ofițerii americani *să ucidă, un 
grup de prizonieri. Nu scapă de 
„ajutorul medical" al trupelor spe
ciale’ — a arătat el — nici 
cei bănuiți de a acorda sprijin 
Frontului Național de Eliberare. 
Fostul sergent a evocat cruzimi 
inimaginabile. „Pentru fiecare ure* 
che a unui inamic, soldații saigo- 
nezi primeau cîte zece dolari".

Medicul militar Howard Levy ,.a 
refuzat să participe chiar și indirect 
la asemenea crime. Caracterizarea 
dată de Levy „beretelor verzi" de 
„ucigași ai copiilor și femeilor din 
Vietnamul de sud" este întemeiată. 
In fața Curții marțiale, el a decla
rat că în cazul că va fi trimis în 
Vietnamul de sud va refuza să se 
supună ordinului. Pentru hotărirea. 
sa, Howard Levy este pasibil de 
11 ani închisoare, dar el este ferm 
decis să-și păstreze conștiința cui 
rată.

tele verzi" din

N. CBEȚU

afectate de aceas-

UN OFIȚER AMERICAN
ÎN CUBAAZIL POLITIC

Un purtător de cu
vînt al Departamentu
lui de Stat al S.U.A. a 
anunțat că guvernul a- 
merican a fost 
de Ambasada 
la Havana că 
Richard Pearce,
al comandantului arma
tei a 4-a teritoriale, 
dislocate în statul Te-

informat 
Elveției 
maiorul 

adjutant

A CERUT

xas, se află în capitala 
cubaneză. Potrivit ofi
cialităților cubaneze, 
Pearce a cerut azil po
litic în Cuba. Pearce a 
funcționat în calitate 
de consilier militar în 
Vietnam în anii 1963 
și 1964, după care a o 
cupat diferite posturi 
militare în Statele tJ- 
nite și R. F. a Germa-

El a sosit la Ha
la 21 mai la bor- 

avion „Ces-

patria 
con-

anun-

niei. 
vana 
dul unui 
sna-150" și a declarat
că și-a părăsit 
„din motive de 
știință".

Agenția TĂSS
ță că guvernul cubanez 
a acordat azil politic 
lui Pearce.

350 000 de muncitori 
au declarat grevă

Peste 350 000 de muncitori din 
industria textilă din Italia au or

Bilanț sumbru
Potrivit știrilor transmise de 

trate in cursul ultimei săptămini 
luptă în Vietnamul de sud se ridică la 2 619 oameni, dintre care 337 
uciși, iar 2 282 răniți. Este cel mai sumbru bilanț săptâmînal înregistrat 
de trupele americane de la începutul războiului din Vietnam, precizea
ză agenția France Presse.

agențiile occidentale, pierderile înregis- 
(14—20 mai) de trupele americane care
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italieni

ganizat o grevă generală de 24 de 
ore care a paralizat activitatea tu
turor întreprinderilor din această 
ramură. Greviștii revendică înche
ierea unui nou contract colectiv de 
muntă prevăzînd majorarea salari
ilor, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și alte măsuri legate de îm
bunătățirea situației economice a 
oamenilor muncii.

Deiviliiirlie Umilei 
lotematlioalei mlăilite 
tare a vizitat Grecia

Ager- r 
Reîn- 
Inter- 

din

se întîlni cu foștii 
Stephanopoulos și 
precum și cu alte

ROMA 25. Corespondentul 
pres, N. Puice’a, transmite : 
toarsă din Grecia, delegația 
naționalei socialiste, alcătuită
Bruno Pittermann, fost vicecance
lar al Austriei. Antonio Cariglia, 
secretar adjunct al Partidului So
cialist Unificat din Italia, și depu
tatul danez Olensen, a organizat 
joi o conferință de presă la Roma.

Pittermann a declarat ’că dele
gația nu a fost autorizată să intre 
în contact cu deținunții politici. 
Membrii delegației au avut doar po
sibilitatea de a 
prim-miniștri 
Kanellopoulos,
personalități care nu se află în de
tențiune.

Cariglia a afirmat că arestările 
din Grecia au fost operate pe baza 
unor liste datînd din perioadă răz
boiului civil. Impresia noastră, a 
spus el, este total negativă. Timp de 
o oră și jumătate am purtat cu mi
nistrul de interne, generalul Pata- 
kos, discuții pe un ton dur,: exas
perant. Rezistența față de regimul 
militar dă semne de organizare,
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