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CONGRESUL SINDICATELOR
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

După ttei zile de vii dezba
teri, care au prilejuit o anali
ză aprofundată a activității 
sindicalelor, a sarcinilor spori
te ce le revin pentru îndepli
nirea programului de înflorire 
a patriei, trasat de Congresul 
al iX-lea al Partidului Comu
nist Român, Congresul sindi
catelor și-a încheiat joi lucră
rile.

La ședința de închidere au 
participat tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Emil Bodnăraș, Alexan
dru Drăghici, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Paul Nicules- 
cu-MiziJ, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 

i membri supleanți ai Comite
tului Executiv și secretari ai 

’ C.C. dl P.C.R., vicepreședinți
al Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost salutați cu puter
nice aplauze și urale.

Erau prezenți numeroși invi
tați — membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai mișcării 
revoluționare, oameni de ști
ință, artă și cultură, reprezen
tanții organizațiilor sindicale 
naționale și internaționale ca- 

■ re au asistat la lucrările Con
gresului, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Tovarășul Constantin Drăgan 
a anilnțat că in prima parte a 
ședinței de dimineață. Congre
sul a ales, prin vot secret, Con
siliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia și Comisia centrală de 
cenzori.

S-a dat apoi citire listei Con
siliului Central al Udiunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, din care iac parte 205 
membri și 70 membri supleanți 
și a Comisiei centrale de cen 

Comitetul Executiv al Uniunii Generale a Sindicatelor
|on Alexandru, losif Anderco, Vichente Bălan, Victor Berea, Gheorghe 

Borș, Florea Chițu, Decebal Colită, Tudor Constantin, loan Cotof, Petru Despot, 
Constantin Dinculescu, Constantin Drăgan, Stana Drăgoi, Constantin Eftimie, Petru 
Furdui, Mircea Georgescu, Dumitru Gheorghiu, Alexandru Grecu, Ion Istrate, Nicolae 
Moraru, Larisa Munteanu, Nicolae Oniga, Anghel Paraschiv, Gheorghe Petrescu, 
Ion Preoteasa, Teodor Prunea, Mihail Roșianu, Teodora Serșun, Anton Stoianovici, 
Gheorghe Tuiu, ion Vîlsan.

SECRETARIATUL
Constantin Drăgan, președintele Uniunii Generale a Sindicatelor, Dumitru 

Gheorghiu, vicepreședinte, losif Anderco, loan Cotoj, Larisa Muoteanu, Gheorghe 

Petrescu și Ion Preoteasa, secretari.

Membrii supleanți ai Comitetului executiv ,
Paraschiv Benescu, loan lliu Furo, Elena Nae, Ion Necșoiu, Oliviu Rusu, 

Gheorghe Stuparu, Ion Tănăsoiu, Ana Țuică.

zori, alcătuită din 35 de mem 
bri.

Tovarășul loan Cotoț a anun
țat că în prima sa ședință 
plenară. Consiliul Central a 
ales Comitetul Executiv format 
din 31 membri și 8 membri su
pleanți, precum și Secretaria
tul, Președinte al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia a fost ales tovarășul Con
stantin Drăgan. In prima sa șe
dință, Comisia centrală de cen- 
zoA a ales președinte pe to
varășul Ludovic Csupor.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm. Congresul a hotărî' 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Scrisoarea, citită ia 
tribuna Congresului, a fost a- 
probată cu vii aplauze și 'ova
ții prelungite.

Rostind cuvintul de închide
re, tovarășul Constantin Dră
gan a arătat că Congresul a 
dezbătut și adoptat In unani
mitate documente de importan
ță deosebită și a exprimat ho
tărârea deplină a tuturor mem
brilor sindicatelor de a lupta 
cu abnegație și perseverență 
penltu înfăptuirea mărețului 
program de dezvoltare, în con
tinuare, a economiei, științei 
și culturii, pentru ridicarea 
tării spre noi culmi ale civili 
zației și progresului.

îndeplinind cu răspundere 
mandatul ce le-a fost încredin
țat, participanta la discuții au 
dezbătut, în spirit critic și au
tocritic, cu profunzime activi
tatea desfășurată în anii ce au 
trecut de la precedentul Con
gres. evidențiind atît realiză
rile cit și neajunsurile în mun
că, problemele cele mai impor
tante și actuale ale sindicate
lor și au făcut propuneri deo
sebit de valoroase privind 
căile și mijloacele pentru în-

(Continuare în pag. 3-a)

Comitetului Central al Partidului Comunist Roman 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Secretar general al C, C al P. C. R.
Congresul Sindicatelor din Româ

nia exprimă profundul atașament al 
celor peste 4 milioane de oameni ai 
muncii organizați în sindicate față de 
Partidul Comunist Român — călăuza 
încercată a poporului nostru în 
făurirea României socialiste, prospe 
ră și infloritoare — și transmite 
un fierbinte salut Partidului, Co
mitetului Central, iubit și stimat 
de oamenii muncii, de întregul 
nostru popor.

Lucrările Congresului au relevat 
puternic că sindicatele din Repu
blica Socialistă România și-au în
sușit pe deplin politica partidului, 
expresie a intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, ale tuturor ce
lor ce muncesc și sînt animate de 
hotărîrea fermă de a-și aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea pre
vederilor Congresului al IX-Iea al 
P.C.R. pentru continua dezvoltare 
a economiei și culturii, creșterea 
bunăstării și fericirea poporului.

Aprecierile cu privire Ia activi 
tatea sindicatelor, îndrumările de 
neprețuită valoare cuprinse în sa
lutul Comitetului Central adresai 
Congresului, ne mobilizează și ne 
însuflețesc, ne întăresc hotărîrea 
de a munci cu și mai multă abne
gație pentru ca forța și capacita
tea organizatorică a sindicatelor, 
experiența lor bogată, acumulată 
în decursul anilor, să fie valori
ficată pe deplin în interesul măre
ței cauze a desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Subliniind rezultatele dobindite. 
Congresul a scos în evidență tot
odată că sindicatele dispun de în
semnate posibilități pentru perfec
ționarea și ridicarea eficienței ac
tivității lor de antrenare a mase
lor la organizarea și conducerea 
producției.

Uniunea Generală a Sindicatelor, 
toate organele și organizațiile sin
dicale vor pune și pe viitor în 
centrul preocupărilor lor mobiliza
rea largă a celor ce muncesc din 
fabrici și uzine, din mine și de pe 
șantiere, din G.A.S. și S.M.T., pen
tru îndeplinirea și depășirea pianu
lui de dezvoltare a economiei na
ționale, creșterea producției, pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor, realiza
rea exemplară a sarcinilor de ex
port, obținerea de economii și be
neficii peste plan, înfăptuirea la 
termen a grandiosului program de 
investiții — conștiente fiind că de 
toate acestea depind creșterea per
manentă a forțelor de producție, a 
bunăstării materiale și culturale a 
întregului nostru popor, propășirea 
patriei.

Organele și organizațiile noastre 
vor depune toate străduințele pen
tru a îmbunătăți șt mai mult con
ținutul consfătuirilor de producție, 
pregătindu-le temeinic și punind în 
dezbaterea tor problemele majore 
ale organizării superioare a pro
ducției și a muncii. Ne vom spori 
necontenit grija și atenția față de 
propunerile oamenilor muncii — 
nesecat izvor de înțelepciune — și 
vom ajuta îndeaproape conducerile 
întreprinderilor pentru a Ie valori
fica cu maximum de operativitate 
și eficiență. Sindicatele vor activa 
neobosit pentru ca întrecerea so
cialistă să cuprindă pe toți oame
nii muncii, să devină și mai con
cretă, să concentreze talentul și 
energia muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor asupra factorilor prin
cipali care determină dinamismul 
șl vitalitatea economiei noastre na
ționale.

Sindicatele își vor spori continuu 
munca de masă și sprijinul pentru 
ca mișcarea inovatorilor și raționali- 
zatorilor, prin care masele largi de 
oameni ai muncii participă nemij
locit la creația tehnică, la introdu
cerea in producție a tehnicii și 
tehnologiei avansate, la organizarea 
superioară a producției și a muncii, 
să se lărgească continuu, să sti
muleze și să facă să . rodească și 
mai mult spiritul inventiv ce carac
terizează talentata noastră clasă 
muncitoare.

Militînd cu hotărîre și energie 
sporită pentru dezvoltarea econo
miei naționale, sindicatele vor îm
brățișa și pe mai departe, cu toată 
răspunderea, sarcinile ce le revin în 
domeniul îmbunătățirii necontenite 
a condițiilor de muncă și de trai ale 
celor ce muncesc, veghind la apli
carea întocmai a sistemului socialist 
de salarizare, organizînd mai bine 
controlul obștesc asupra protecției 
muncii și a deservirii populației, 
conducerea asigurărilor sociale, tri
miterea oamenilor muncii la odihnă 
și tratament balnear, urmărind în
deaproape respectarea legislației 
muncii.

Masă tovărășească
Cu prilejul înciieierii lucrărilor 

Congresului Sindicatelor a avut 
loc joi seara o masă tovărășească 
la ove au participat membru Qa-

Congresul nostru a afirmat, de ă- 
seinenea, hotărîrea sindicatelor de a 
îmbunătăți conținutul și a lărgi con 
linuu sfera de cuprindere a activi
tății lor cultural-educative de masă, 
de a-și spori aportul la ridicarea 
nivelului de conștiință socialistă, 
dezvoltarea patriotismului și inter
naționalismului, întărirea disciplinei 
în muncă, la creșterea pregătirii 
proîesionale și de cultură generală a 
celor ce muncesc. O mai mare aten
ție vom acorda propagării sistema
tice, organizate, a cunoștințelor teh
nice și economice, la nivelul înzes
trării cu tehnica nouă și moderniză
rii producției din întreprinderile 
noastre.

Corespunzător sarcinilor etapei ac
tuale de desăvîrșire a construcției 
socialiste, îmbunătățirii și perfecțio
nării continue a formelor organiza
torice și a metodelor de conducere 
a economiei, experienței obținute 
de sindicate și cerințelor vieții. 
Stătutul adoptat de Congresul nos
tru, stabilind autonomia sindicate
lor în rezolvarea problemelor ce 
intră în atribuțiile lor, asigură 
cadrul necesar dezvoltării și 
pe mai departe a democra
ției muncitorești, creează po
sibilitatea afirmării mai depline a 
inițiativei organizațiilor sindicale 
din întreprinderi și instituții, crește
rii autorității și competenței aces
tora în toate domeniile de activita
te Ia care sînt chemate să-și adu
că contribuția.

Sprijinind întrutotul politica ex
ternă a partidului și a statului nos
tru care exprimă interesele și nă
zuințele întregului popor, militînd 
cu consecvență pentru întărirea so
lidarității internaționale a clasei 
muncitoare. Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România va dezvol
ta Și pe mai departe relațiile fră
țești cu sindicatele din toate țările 
socialiste, pentru întărirea unității 
și coeziunii sistemului mondial so
cialist, va lărgi și în viitor contac
tele și colaborarea cu sindicatele din 
țările capitaliste, țările recent elibe
rate șl coloniale, considerînd că 
prin aceasta își aduce contribuția la 
întărirea și dezvoltarea unității de 
acțiune a mișcării sindicale interna
ționale, pe baza intereselor comune, 
spre folosul cauzei celor ce mun
cesc de pretutindeni.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român că Uniu
nea Generală a Sindicatelor din, 
România, întreaga noastră clasă mun
citoare, vor munci cu abnegație 
pentru înfăptuirea istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al IX-lea al 
partidului, îndepiinindu-și cu cinste 
misiunea ce le revine în viața so
cietății noastre, pentru binele și fe
ricirea întregului popor, pentru în
florirea necontenită a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Ro
mânia.

siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, delegați și invitați 
la Congres, oaspeți de peste ho
tare.

(Agerpres)
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ȘCOALA - EDUCAȚIE
Ne mai despart puține zile pînă 

la terminarea anului școlar. Pregă
tirile pentru intimpinarea acestui 
eveniment au fost luate din timp la 
Liceal Vulcan. In consiliul peda
gogic, (inul recent la această școală, 
s-au preconizat măsurile care vor 
trebui să stea in atenția cadrelor 
didactic» In aceste zile.

Perioada recapitulării a fost fixată 
Intre 17 și 28 mai pentru clasele 
I-ÎV și VII1-X1 și între 3 și 14 iu
nie pentru clasele V-VII și IX-X, 
Lecțiile de recapitulare vor urmări 
sintetizarea cunoștințelor într-o nouă 
structurare a materiei, pentru subli- 
nietua elementelor esențiale și pen
tru crearea unei priviri de ansam
blu asupra întregii materii parcurse. 
Se va ține seama și de clarificarea 
lacunelor pe care le mai au unii 
elevi din timpul anului. Cadrele di
dactice au prezentat din timp pla
nificările privitoare la lecțiile de 
recapitulare finală. In materia de li
teratură română predată la clasa 
a Xl-a sfnt prevăzute lecții despre 
-Flfara intelectualului în literatura 
dtotre cele două războaie mondiale'*  
nan despre „Evocarea trecutului is
toric în literatura noastră de după

eliberare**.  La științele naturii, la 
clasa a IX-a, au fost incluse lecții 
ca „Celula", „Originea și evoluția 
omului" etc. La geografie o lecție 
atractivă, care va fi predată la da-

Pregătiri 
pentru 
inch eter ea 
anului școlar 
sa a X-a, va fi fără îndoială cea în
titulată: „Schiță monografică a geo
grafiei regiunii Hunedoara", La Is
torie, la clasa a X-a, o lecție Se va 
ocupa de „Revoluțiile burgheze", 
alta despre „Războaiele mondiale" etc.

O măsură deosebit de importanță 
în această perioadă este organizarea 
pregătirii elevilor în vederea exame
nelor de absolvire, maturitate și 
admitere. La școala noastră, medita
țiile și consultațiile la clasele a

VIII-a și a Xl-a au început încă din 
primul trimestru al anului școlar, 
intenslilcîndu-ee în această perioadă.

Elevii tuturor claselor au fost scu
tiți de orice sarcini în afara cla
sei. De asemenea, s-au sistat toate 
activitățile sportive și artistice pen
tru a preîntîmpina supraîncărcarea 
elevilor și cadrelor didactice.

De pe acum s*au  prevăzut și sar
cinile privitoare la organizarea va
canței elevilor. Astfel, pentru reali
zarea unei odihne plăcute și active, 
in perioada vacanței de vară, s-au 
preconizat excursii atractive, drume
ții, competiții sportive etc. Elevii 
merituoși vor fi trimiși să-și petrea
că o parte din vacanță In taberele 
interregionale.

Măsurile luate la liceul Vulcan 
în vederea încheierii anului școlar 
și pentru organizarea vacanței ne 
îndreptățesc să credem că rezulta
tele care se vor obține, vor oglindi 
străduințele tinărului colectiv al 
acestei școli pentru desfășurarea ac
tivității pedagogice în condiții cit 
mat bune.

Prof. C. PASCU
Liceul Vulcan

Sfirșitul anului de fnvățămînt găsește bibliotecile școlare în plină ac
tivitate. Elevii solicită mai mult cărțile recomandate spre studiu pentru 
a-și completa sau a-și fixa cunoștințele predate în timpul anului.

In clișeul nostru este redat un aspect de la bibliotecă Grupului șco
lar minier din Lupenl.

Drăghici Viorica din clasa a IX-a, 
liceul Uricani, face parte din pluto- 
■I fruntaș la învățătură al școlii. 
Notok de 8, 9 și 10 din carnetul 

slut grăitoare. Imaginea de 
mai sas ne-o înfățișează la o oră de 
■xperiențe de laborator la chimie.

De cînd umblă lo- 
iacă la școală, mă 
Întreabă lucruri din ce 
In ce mai multe și mai 
coașalicate. Acum cfțiva 
ani mă bucuram din 
toată inima de curiozi
tatea fui. Vedeam in 
repetatele „de ce"-uri 
oglinda dezvoltării in
teresului său. Nici mai 
tîiziil tiu m-au plictisit 
Întrebările Iui.

De cînd a devenit e- 
lev, curiozitatea lui s-a 
ridicat însă ta culme. 
Și eu trebuia să-i dau 
răspuns; indiferent că 
mă aflam pe stradă, 
că veneam obosit de 
la serviciu, ori mă a- 
ftam înainte de culca
re. Și, Ut astfel de o- 
căzii, fără nici o supă
rare, îmi puneam cartea 
preferată la o parte și-i 
răspundeam pînă ce e- 
puiza toate întrebările. 
De multe ori îi poves
team despre uzină, des
pre condițiile mele de 
muncă, despre elevii 
de la școala profesio
nală care lucrează sub 
■fisa mea. Poate ca

ALEGEREA I DUPĂ PASIUNI 
§1 aptitudini

j ncă de la Începutul anului șco-
“ Iar, conducerea Liceului Uri

cani a inițiat diferite acțiuni prin 
care au fost orientați elevii spre 
alegerea meseriei dorite. Desigur că 
pregătirea elevilor pentru viață în
cepe în familie, prin deprinderea 
copiilor cu anumite munci fizice 
sau intelectuale. Această pregătire 
crește o dată cu școlarizarea copiilor, 
se amplifică prin colaborarea școlii 
cu familia, cu organizațiile U.T.C. 
și de pfdniefî 'Și se conturează în' 
ultimul an al școlii elementare sau 
al liceului. Pentru ca elevii celor 
două clase a VlII-a de la Liceul 
Uricani să fie orientați din timp spre 
meseriile pe care ei și le doresc și 
pentru care au aptitudini, conduce
rea liceului, profesorii, dirigințll, 
toate cadrele noastre didactice au 
desfășurat de-a lungul celor trei 
trimestre ale acestui an școlar o ac
tivitate intensă.

Diriglnții celor două clase le-au 
explicat elevilor dezvoltarea econo
mică ce o va cunoaște regiunea Hu
nedoara în planul cincinal, perspec
tivele de viitor ale Văii Jiului și ale 
regiunii noastre, precum și școlile 
profesionale cu diferite meserii spre 
care ei își pot îndrepta pașii.

La îndemîna cadrelor didactice a 
stat un bogat material intuitiv, 
cărți și reviste prin care le-au dez
voltat interesul elevilor pentru anu
mite meserii. In cadrul orelor de 
dirigentie sau în cadrul diferitelor 
întîlniri ale elevilor cu muncitori, 
mineri, ingineri, li s-a vorbit ele
vilor despre frumusețea și profilul

unor meserii, despre avantajele și 
importanța altora.

Astfel, tovarășul Mardare Eftimie, 
maistru la E. M. Uricani, le-a vor
bit elevilor despre munca în subte
ran, despre frumesețea acestei munci 
de miner, iar tovarășul Buric loan, 
maistru la Școala profesională Lu- 
peni, le-a înfățișat un amplu tablou 
al activității elevilor școlii profesio
nale, condițiile optime în care aceș
tia învață meseria pe care au în
drăgit-o.

In sprijinul orientării elevilor 
spre meseriile îndrăgite au venit și 
unele lecții deschise, la ore
le de dirigentie, ca „Munca și 
frumusețile ei", ținută de profesorul 
Sărbușcă Dumitru, organizarea unor 
ședințe cu părinții viitorilor absol
venți ai școlii elementare, cum a 
fost aceea pe tema „Cunoașterea de 
către părinți a deprinderilor de 
muncă fizică și intelectuală primite 
de elevi în familie și școală", vi
zitele In unele întreprinderi și la 
unele școli din Valea Jiului.

In puținul timp care a rămas pînă 
la încheierea anului școlar, condu
cerea Liceului Uricani, toate cadrele 
noastre didactice, își vor intensifica 
activitatea de instruire a viitorilor 
absolvenți, vor mai sta de vorbă cu 
ei în privința alegerii profesiunii, 
incit aceștia să pornească cu pași 
siguri spre meseria care le place 
mai mult, pentru care au aptitudini, 
pentru a putea deveni muncitori pri- 
cepuți, atît de necesari industriei 
noastre.

VASILB COCHECI, 
directorul Liceului Uricani I

Familia, (ador dc baza
In educarea copiilor

Alături de școală, fa
milia constituie facto
rul care exercită cea 
mai mare influență a- 
supra copiilor. Ea este 
prima școală a copilu
lui și adeseori ea e- 
xercită asupra acestuia 
o influență atît de a- 
dîncă, îneît urmele ei 
rămîn pentru toată 
viața.

Urmărind dezvoltarea 
multilaterală a perso
nalității copiilor, fami
liei îi- revin sarcini în 
legătură ou asigurarea 
condițiilor necesare o- „ ...
șei dezvoltări ffcP“'*țfWb  
normale, dezvoltarea fe.. gen,. .eînd el . trebuia , .cei d<< 
teloctuală ' a copiilor,' să pfinzească. InfKe? : ’r" 
formarea conduitei r «-'ȘtoB-tnl jmtfwaericea 
rale, formarea deprin- - ca' care priveam scena, 
darii de munci, dea- - mama (casnică) a cău 
voltarea capacităților, 
de creație și a gustu
lui estetic.

Ca învățătoare, am 
căutat să colaborez cu 
familiile elevilor mei' 
Am purtat discuții In 
dividuale și colective 
cu părinții elevilor cu 
care ocazie le-am ară 
tat sarcinile lor și mij
loacele ce trebuie să 
le întrebuințeze. In a- 
dunările, pe clasă am 
căutat să tratez teme 
de educație a copiilor 
ca, de exemplu, „Cum 
poate fi călit organis
mul copiilor", „Cum
trebuie să fie ajutat
copilul în rezolvarea 
independentă a teme
lor", 
mul 
tru 
etc.

„Care este regi- 
zilnic indicat pen- 
vîrsta copilului"

vizite la do- 
elevilor am 

cu bucurie 
de părinți

F ă ci nd 
miCiliul 
constatat 
că o serie 
au pus în aplicare sfa
turile primite la școală 
Cu regret trebuie să 
recunosc că am avut 
și unele surprize neplă
cute. Unii părinți nu 
dau concursul copiilor 
să-și respecte regimul 
de zi prescris elevului. 
Astfel, făcind o vizită 
unul elev, după termi- 
narer cursurilor (ora 
12) am rămas surprinsă 
găsind elevul mînclnd

let să se motiveze: 
„Știți, m-am luat cu 
vorba, cu o vecină și 
n-am terminat minca- 
rea. De fapt soțul meu 
vine de la serviciu de 
abia la ora 16, deci 
nu e tîrziu, mai am 
timp". Mama a proce
dat bineînțeles greșit. 
Nealimentîndu-1 la timp, 
ea n-u i-a creat copi
lului condiții optime de 
dezvoltare și de lucru.

Alt oaz : Elevul M. I. 
este bun la învățătură, 
disciplinat, respectuos 
— deci aduce părinților 
doar bucu-rii și mulțu
miri. Intr-o zi am dat 
elevilor bilete pentru 
teatrul de păpuși. M. I. 
a primit și el un bilet. 
A doua zi, cînd să 
mergem la teatru, toți

elevii erau bucuroși 
doar M. I. plingea. De 
ce ? Mama, oare e vi
tregă, i-a rupt biletul 
sub motivul că un ck- 
pil poate trăi șl fără 
teatru de păpuși. Bine
înțeles am dus copilul 
la spectacol. Oare a- 
cest copil bun nu me
rita o bucurie ? Oare 
această „mamă*  nu s-a 
gîndit, atunci cînd a 
acceptat să conviețu
iască cu un nat care 
are doi copiu- că va 
trebui să aibă obliga
ții de mamă, șă iubeas
că și sît fie iubită e

're ar putea M
Nu- la fel ptoeeâSh- 

■ă «atu elevului K. A 
car» se ocupă mult fie 
educația Copilqfui (ele
vul e foarte bun la în
vățătură). Recent ma
ma elevului a fost o- 
perată și pentru a veni 
pînă la școală ca să 
se intereseze 
tum îi trebuie
pentru piesa 
are rol, tatăl 
„un liber" și 
soțit soția la școală 
Ei se străduiesc să fie^ 
exemplu pozitiv pentru C 
copil.

Am dori ca exemplul 
dat de familia mineru
lui K 
și 
și

ce cos- 
copiliriul 
în care 

și-a scos 
și-a in

I. să fie urmat 
de alte familii chiar 
de mamele vitrege.

SAVU DORINA 
învățătoare 

Școala generală n1- 4
Lupeni

Trebuia
uneori mă făleam un 
pic cu stima cu care 
sînt înconjurat în uzi
nă, din cauza pricepe
rii mele în meserie și. 
poate că tot din a- 
ceaslă cauză, în sufle
tul copilului s-a con
turat o imagine despre 
mine.- „Tata știe totul, 
se pricepe la toate l“. 
Dacă aș ii știut atunci 
că-mi tai singur cra-ca 
de sub mine, l-aș fi lă
murit din timp că un 
bun meseriaș lucrează 
cu temeinicie în mese
ria lui, că dispune de 
bogate cunoștințe ge
nerale. Acestea din ur
mă le acumulează din 
observații, din experi
ență, din școală și din 
cărți. Nu există însă 
om care să știe totul 
care se pricepe- la toate.

Desigur, li puteam 
spune toate acestea. 
dacă m-aș îi gîndit la 
consecințele ndndrlei 
copleșitoare a fiului

meu. N-am acordat a- 
tent ie acestui fapt nici 
cînd ne-a vizitat, ia 
domiciliu tovarășa în
vățătoare și lrrii poves
tea, zîmbtnd, că fiul 
meu, cu ocazia unor 
convorbiri sau în ca
drul răspunsurilor, de
seori afirmă : „Aceasta 
am auzit-o de ia tata. 
Tata se pricepe la toa
te". Am zitnbit modest, 
ca acel om pe care-l 
stingherește lauda. 
M-am străduit și pe 
mai departe să-i satis
fac fără rezerve încre
derea. Discutam din ce 
în ce mai mult proble
me mai serioase, mai 
complicate'.

Intr-o zi însă, a că
zut și trăsnetul. Citeam 
ziarul, iar Ionică învă
ța. Deodată a tăcut un 
gutt brusc cu capul:

— Tăticule, ce deo
sebire cate intre cîm- 
pie și șts?

Lucra mai umplu

răspuns
nici că se putea să mă 
întrebe. Ei, dar în fond 
care at putea fi dife
rența ? Sau nici nu e- 
xistă diferență; aceeași 
noțiune are două de
numiri ? Nu, nu-i pu
team da răspuns pre
cis la această întreba
re. Dar atunci ce se va 
înlîmpla ? Ar Însemna 
falimentul meu moral 
in fața copilului — am 
constatat cu spaimă. 
„Tăticul știe totul, se 
pricepe la toate" — mi 
se părea că îi aud gla
sul. Pot să mă împac 
cu gîndul că acum s-a 
înșelat în aprecierile 
lui despre mine ? Să-și 
piardă încrederea In 
mine ? Ce să fac ? Așa 
o întrebare simplă și 
eu stau în fața ei atît 
de dezorientat 1

Să-i dau răspuns du
pă concepția mea l Dar 
dacă nu e exact și a- 
tubei... l-aș dezorien

ta? I EI va ține minte 
și pe viitor ori nu va 
da crezare spuselor me
le, ori va da, dar va 
afla că l-am indus în 
eroare. In cazul aces
ta cu atît mai mult 
mi-aș pierde autorita
tea... Oricum ar fi. In 
nici un caz n-are voie 
să învețe lucruri ero
nate.

— De ce nu cauți în 
manual ? — i-am spus. 
Doar îl ai în față ? A- 
poi după un timp:

— Nu-i bine să alegi 
în toate cea mai sim
plă rezolvare.

— Noi așa ceva încă 
nu am învățat. Am au
zit numai Și mă inte
resează — îmi răspun
de și mă privește cu 
un semn de întrebare.

Chm, chm... 11 inte
resează. îmi pot oare 
permite să-i distrug in
teresul ? l-aș putea 
spune : „Acum vezi-ți 
de învățătură I Despre

asta puteam discuta și 
mai tîrziu". Nu, nu, eu 
mă bucur de interesul 
pe care-l manifestă și 
l-aș putea speria în fe
lul acesta. Dar dacă 
i-aș spune cu un tOn 
mai domol ; „Acum În
vață puiule 1 Mai tîr
ziu vom discuta și pro
blema aceasta". Ar ii 
cea mai bună soluție 
Pînă atunci aș putea 
să mă documentez. Cit 
de repede m-a înflăcă
rat această idee salva
toare, atît de repede 
m-ă și deziluzionat. Ci
le și cite întrebări nu 
sînt, la care n-aș pu
tea da răspunsuri ime
diat. Cînd va fi în cla
sele mari, oare voi în
țelege temele lui ? Șt 
ii voi putea fi de aju
tor atunci ci nd se va 
împotmoli ? Trebuie să 
mărturisesc adevărul. 
Poate sinceritatea folo
sește mai mult la men 
tinerea autorității mele 
decît inducerea in e- 
roare cu pretexte ief
tine. îmi dau seama că 
un părinte n-are voie

să-și țină copilul cu 
iluzia falsă că tatăl 
său știe toiul, se pri
cepe ia toate. Trebuie 
să-i spun că sînt ches
tiuni pe care părințn 
nu le-au învățat atunci 
cînd erau de vțrsta 
școlară, sau dacă le-au 
învățat, le-au uitat. ar> 
le-au învățat altfel, fi
indcă lumea e în pro
gres continuu. s-a 
schimbat mult. Această 
mărturisire de ce ar n 
dăunătoare prestigiului 
părintesc ? N-aș pierde 
încrederea copilului da
că ar vedea intenția 
mea bună.

— Ce deosebire este 
intre cimpie și șes — . 
m-aj înitebat ? Nu-rm 
amintesc precis dar hai 
să ne uităm îrfipreuna 
In lexicon.

Am rostii aceste cu
vinte și am urmărit cu 
atenție eventualele 
schimbări ale feței lu„ 
Nu am observat mc. 
stupefacție șMnici de
cepție — lucruri la ca
rb m-am așteptat.

J. ZOLTAN’



CONGRESUL SINDICATELOR 
$IA ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

(Urmare din pag. l-a) 

taptuuea sarcinilor noastre de 
viitor.

Congresul a adoptat In Uția- 
nîmitafe Statutul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Romă 
lua. Carta activității noastre, 
care exprimă stadiul actual al 
dezvoltării mișcării noastre sin- 
dieate. experiența acumulată In 
decursul anilor, azigurlnd ca
drul necesar perfecționării con
tinue a formelor de organiza
re fi metode lot de muncă a 
activ/tații sindicatelor m ge
neral.

Lucrările Congresului au con
stituit o puternică manifestare 
a hotărlrii nestrămutate a sin
dicatelor de a îndeplini, In ceie 
mai bune condiții, ralul și atri
buțiile crescinde pe care le au 
in întreaga viață a societății 
noastre. Aplicarea hotărîrilor 
adaptate cere, din partea tutu
ror organelor ți organizațiilor 
noastre sindicale, ridicarea ac
tivității lor la nivelul marilor 
îndatoriri ce ne revin In actua
la etapă de continuare, pe o 
treaptă superioară, a desăvâr
șirii construcției socialiste.

Vorbitorul a subliniat ca 
înaltele îndemnuri Si deosebit

UN NOU BLOC IN RECEPȚIE ÎN CARTIERUL UVEZENI. Alte 
bucurii pentru zeci de familii de mineri, metalurgici, constructori etc. 
oare se vor muta in curînd în apartamente noi, confortabile.

O echipă cu merite
Pentru buna desfășurare a pro 

cesului de producție, echipele ca
re lucrează in secția de reparații 
mecanice a U.RL1JA. Petroșani 
slnt repartizate pe grupe de lu
crări. O echipă se ocupă de repa
rarea compresoarelor de mină, al
ta de a coliviilor de extracție 
locomotivelor cu acumulatori, ven
tilatoarelor de mină, pompelor sau 
altor utilaje miniere.

Despre echipa comunistului Far- 
fcaș Petru, care se ocupă cu repa
rarea pompelor de .mină, se poate 
afirma că are multe merite. In a- 
ceastă echipă S-au lor mat ți au a 
funs muncitor! de nădejde uteclștii 
Gaier Eugen și Tura Avram. Acum, 
la rlndul lor, cel doi, sub îndru
marea șefului de echipă, se ocupă 
de trei elevi ai școlii profesionale 
care iși fac practica de producție 
la U.R.U.M.P.

De curînd, echipei conduse de 
Farkas Petru 1 s-a Încredințat te- 
parația capitală a unei pompe de 
3 000 litri pe minut de la E. M. Pe- 
trila. Reparația trebuia să se exe
cute în termenul prevăzut de gra
ficul lucrării. Și, ca întotdeauna, 
înainte de începerea unei lucrări 
de reparații capitale, șeful de e- 
Chlpă s-a sfătuit cu tovarășii săi 
de munca. Cu toții au hotărtt să 
reducă timpul de execuție cU trei 
zile ți să realizeze reparații de ca
litate.

huna organizare a muncii, hăr
nicia și priceperea membrilor echi
pei au asigurat terminarea lucrării 
cu patru zile mai devreme.

Pentru preocuparea de care dă 
dovadă această echipa față de re
ducerea termenelor de imobilizare 

de valoroasele îndrumări cu
prinse in cuvinlarea secretaru
lui general al C.C. al P.C.R.. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
reprezintă călăuza luminoa
să, orientează cu claritate ac
tivitatea mișcării sindicale spre 
înfăptuirea țelurilor nobile pen
tru care lupta cu elan și ab
negație clasa noastră munci
toare, întregul popor. Expri- 
mind voința Unanima a dele- 
gaților la Congres, hotărirea 
tuturor membrilor de sindicat, 
pbnttu continua îmbunătățire 
a activității noastre, ne vom 
consacra întreaga energie și 
pricepere transpunerii in viață 
a însuflețit oarelor Directive ale 
Congresului al IX-lea al Parti
dului.

Congresul nostru, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România — a spus în conti
nuare vorbitorul — exprimă 
cele mai vii mulțumiri repre
zentanților sindicatelor priete
ne pentru participarea lor ia 
lucrările Cozigreăuhă, pentru 
cuvintele calde adresate sindi
catelor noastre, poporului ro
mân- Apreciem aceasta ca o 
manifestare a solidarității in
ternaționale a clasei muncitoa
re, ca o prețuire a activității

a utHqjelor aflate în reparții ți In 
asigurarea unor lucrări de bună l 
calitate, comunistul Farkaș Petru 
ți tovarășii săi de muncă se bucu
ră de stimă și apreciere in colec
tivul uzinei.

I. BERTOTI 
tehnolog la U.R.U.M.P

PROGRAM DE RADIO
21 mai

PROGRAMUL I 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Program muzical de di
mineața; 6,00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteo-rutier; 6,10 Program 
muzical de dimineață; 6,15 Trans
mitem pentru sate; 6,22 Program 
muzical de dimineață; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios d* * 
piojiier; 7.00 Radiojurnal. Spor' 
Buletin meteo-rutier,- 7,15 Progran 
muzical de dimineață; 8,00 Suma

£ BUCUREȘTI. — Numeroși spec
tatori au urmărit joi după-amiază 
în sala Pavilionului Expoziției Eco
nomiei Naționale, al doilea meci din
tre echipele masculine de volei Ra
pid și Dinamo București din cadrul 
finalei „Cupei campionilor euro
peni". La capătul unui joc specta
culos, care a necesitat 5 seturi, vo
leibaliștii dinamcviști au repurtat 
victoria cu scorul de 3-2 (15-9, 10-15, 
10-15, 15-9, 15-8).

Ciștigîlid și primul meci (3-1), dis
putat săptămîha trecută, echipa Di
namo a intrat in posesia trofeului

♦
• TIMIȘOARA. — Ieri la Timi

șoara s-au întîlnit intr-un meci in
ternațional amical de fotbal echipele 
de tineret ale României și Austriei. 
Cu toate că au dominat mai mult, 
fotbaliștii români n-au putut con
cretiza ocaziile avute. Oaspeții ju- 
cînd eficace pe contraatac au re
purtat victoria cu scorul de 2-1 (1-1).

★
Q MOSCOVA. — Ieri la Moscova 

a fost continuată cea de-a 16-a par
tidă a meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre Spasski și Petro
sian, întreruptă miercuri la mutarea 
41-a. Partida a fost dată remiză la 
mutarea 49-a. Scorul este de 8,5-7,5 
puncte în favoarea lui Petrosian.

14,56 Două melodii cu Victor Bu- 
nea,- 15,00 „Pe plaiuri muntenești" 
— muzică populară,- 15,15 Simfonia 
în sol minor de Mozart; 15,33 In 
drumeție cu muzica ușoară; 16,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 16,30 Emisiune muzicală de 
ia Moscova,- 17,00 Mici piese instru
mentale,- 17,20 Radiosimpozion. Con
tracte economice: Industrie — co
merț; 17,40 Clasici ai muzicii co
rale românești : Ion Vidu; 18,00 Bule
tin de știri; 18,03 In jurul globului,- 
18,13 File din albumul de romanțe;
18.30 Știință, tehnică, fantezie; 19,00 
Cîntă Minodora Nemeș și Radu Si- 
mion-—melodii populare; 19,15 Sport: 
Au cuvintu! crainicii reporteri; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 Radiogazeta de seară;
20.30 Doi interpreți de muzică popu
lară : Ana Dănilă și Ilie Cazacu; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Cu 
muzica de dans pe meridiane; 22.00 
Radiojurnal. Sport Buletin meteo
rologic; 22,20 Vă invită la dans 
orchestra de estradă a Radtotdevi- 
ziunii. Soliști Ilinca Cerbacev și 
Constantin Urâghict; 22,50 CIntă 
Ray Charles; 2X10 Dans și bună 
dispoziție; 23,52 Buletin de știri.

rul presei; 8,08 Program muzica,
de dimineață; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Regimul alimentar in dia
betul zaharat; 9,50 Cine este inter 
prețul i — muzică ușoară; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Din cele mai 
cunoscute cîntece șl jocuri po-pu 
lare,- 10,30 Roza vînturilor; 11,00 
Piese mici, interpret celebri; 11,20 
Revista literară radio, număr dedi 
cat peeziei; 12,00 Buletin de știri. 
Buletin meteorologic; 12,10 Cu mi
crofonul prin sălile de concert ale 
Capitalei; 12,45 Revista reviatedo- 
economice,- 13,00 Selecțiuni din o 
perete,- 13,30 Din albumul muzicii 
de hetradă,- 14,00 Buletin de știri 
Buletin meteo-rutier; 14,08 RSspun 
suri muzicale iubitorilor de folclor; 

sindicatelor din Republica So
cialistă România.

Rugăm pe oaspeții noștri 
dragi să transmită sindicatelor 
frățești și prietene, popoareini 
lor, salutul de prietenie și so
lidaritate al sindicatelor dir, 
Republica Socialistă România, 
al poporului român, o dată cu 
urarea noastră de a obține noi 
succese în lupta închinată cau
zei continuei îmbunătățiri 0 
condițiilor de muncă și de 
viață ale celor ce muncesc, li
bertății și independenței națio
nale, democrației, progresului 
Social și păcii în lume.

După ce in numele membri
lor Consiliului Central a mul
țumit pentru încrederea acor
dată, vorbitorul a declarat în
chise lucrările Congresului.

Congresul s-a încheiat intr-o 
atmosferă insuilețitoare. Minu
te în șir răsună urale ți ovații 
puternice pentru Partidul Co
munist Român, conducătorul 
încercat al poporului nostru 
pentru Republica Socialistă 
România, pentru unitatea și so
lidaritatea oamenilor muncii de 
pretutindeni. Miile de delegați 
și invitați și-au reunit vocile 
inlonînd „Internaționala".

(Agerpresj

SPORT

T. A. P. L Petroșani
Anunță publicul consumator că s-au 

redeschis în raza orașului spațioase și 
confortabile grădini de vară

„PARC" 
„GAMBRINUS" 

„CONSTRUCTORUL" 
terasa „MINERUL"

unde se pot servi în permanență dife
rite preparate la grătar și un sortiment 
bogat și variat de băuturi

CONSUMATORII
In magazinele O. C. L. Alimentara 

găsiți în permanență un bogat sorti
ment de produse zaharoase:

ȘERBET de cacao, iămîie, portocale, vanilie, zahăr ara 

BISCUIȚI citro, extra, victoria, cu cacao 
CARAMELE cu lapte, cu cacao, cu fructe, drageurl 
CIOCOLATA cu vanilie, moca, amăruie, extra fină, menaj 
RAHAT cu alune, cu nucă, cu fructe, bomboane

C. C. V. J. Petroșani
Recrutează muncitori pentru cursurile 

de calificare în meseria de mecanic loco
motivă C F. R.

Condifll de admitere:

— Școala profesională și stagiu de:
— 1 an ca lăcătuș în depou și
— 1 an ca fochist pe locomotivă
Solicitant» se vor adresa serviciului perso

nal din C.C.V.J. sfr. 23 August nr. 2.



Vizita delegației Marii Adunări Naționale li [oniitiil imial al 0.(1.

COPENHAGA 19. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
liiMSiaitis: Delegația Marii Adunări 
N^anmale a Republicii Socialiste Ro- 
^âaăa, condusă de Stefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale^ care se află în Danemarca la 
invitația Folketingului danez, a con
tinuat joi călătoria prin diferite re
giuni ale țării.

însoțiți de Morton Lange și de Cari 
Skvtte, vicepreședinți ai Folketingu- 
hri, oaspeții români au vizitat mai 
intîî Peninsula Skejten, unde se 
află o mică, dar foarte prețuită re
zervație naturală — singurul loc din 
Danetiunca care nu a cunoscut in 
decursul întregii istorii a țării tran
sformări impuse de activitatea crea
toare a omului. De asemenea, au 
fost vizitate crasele Maribo și Naks- 
kov.

Membrii delegației au ajuns apoi 
în Insula Fionia — supranumită și 
.grădina Danemarcei" pentru florile 
și peisajele sale admirabile. Aici, 
onrpeții români au admirat, printre 
altele, o bogată colecție de tablouri

a muzeului de artă din Faaborg, du
pă care au vizitat — în orașul O- 
clense — Casa Memorială Hans 
Christian Andersen, unde sînt pre
zentate principalele aspecte ale ac
tivității și vieții acestui mare scri
itor danez. Directorul muzeului a 
amintit de călătoria pe care An
dersen a întreprins-o în România 
în anul 1841 și de cartea „En Dig- 
ters Bazar" (Bazarul unui poet), pe 
care această călătorie i-a inspirat-o. 
El a prezentat vizitatorilor români 
documentele și schițele privind a- 
ceastă vizită, existente în muzeu. 
Totodată, membrii delegației au pu
tut vedea o vitrină specială, cu- 
prinzînd exemplare din volumele de 
traduceri din opera lui Andersen, 
apărute în România.

In continuarea călătoriei lor, oas
peții români au ajuns în orașul Vej- 
lc din Iutlanda. Seara, delegația 
Marii Adunări Naționale a partici
pat la un dineu oferit în cinstea sa 
de Willy Sorenesen, președintele 
Consiliului Municipal al aCestui 
oraș.

MiiiN iiiHimiDi [ontiig tatii
te ffln wliiteli! miveiiiliii R. S. [șhosiovate

FRAGA 19. — Corespondentul A- 
gezpres, Al. Liță, transmite : Minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, care se află în vizită în Ce
hoslovacia, a fost primit joi de J. 
Lenart. președintele guvernului R. 
S. Cehoslovace.

In cursul aceleeași zile, Corneliu 
Mănescu a fost primit de V. Koucky, 
secretar al C.C. al P.C. din Cehos
lovacia.

La ambele întîlniri a luat parte 
prof. Gheorghe Nițescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga.

România, 
ambasadorul român, 

Gh. Nițescu, a oferit 
în saloanele ambasadei 

la care au participat :

joi 
un
V. 

din

Cu prilejul vizitei în Cehoslova
cia a ministrului afacerilor externa 
al Republicii Socialiste 
C. Mănescu, 
prof, 
seara 
dineu
Koucky, secretar al C.C. al P.C. 
Cehoslovacia, V. David, ministrul a- 
facerilor externe al R. S. Cehos
lovace, O. Kaderka, șeful Secției 
internaționale a C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E.

REPUBLICA DOMINICANA

Mâsuri pentru respectarea 
libertăților politice

dominican, Hector Gar 
a anunțat miercuri sea- 
trupele sînt consemnate 
pînă după alegerile de 
și a afirmat că va ac

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres). — Președintele guvernului 
provizoriu 
da Godoy, 
ra că toate 
ia cazărmi 
la 1 iunie
tâoua pentru respectarea libertăților 
recunoscute partidelor politice. Go
doy a anunțat, de asemenea, crea
rea unei comisii speciale, alcătuită 
thn reprezentanți ai celor trei can
didați. prezidențiali și ai președinte
lui guvernului provizoriu, însărcina
te să ancheteze plîngerile prezen-

Dezbateri în Consiliul 
de Securitate

tate de partidele politice privind 
persecuțiile și violențele comise de 
militari în perioada preelectorală.

Măsurile anunțate de Godoy vin 
după ce Juan Bosch, președintele 
Partidului revoluționar dominican, a 
avertizat că își va retrage candida 
tura la postul de președinte al țării 
dacă guvernul nu va acționa, în 
termen de 48 de ore, pentru a pu
ne capăt persecuțiilor și actelor de 
violență împotriva membrilor parti
dului său.

Intr-o declarație făcută miercuri, 
Bosch a reafirmat că Organizația 
Statelor Americane, care suprave
ghează desfășurarea alegerilor, „nu 
își îndeplinește obligațiile" și a cri
ticat „terorismul politic" instaurat 
în țară.

fi-

SCURTE ȘTIRI

Consiliului de Secu- 
necesității unor mă- 

în vederea soiuționă- 
rhodesiene, deoare

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Joi după-amiază, în Consiliul de 
Securitate au continuat dezbaterile 
în problema rhodesiană. Primul a 
luat cuvîntul reprezentantul Iorda
niei, Mohammed El Farra, care a 
atras atenția 
rrtate asupra 
suri urgente 
iii problemei
ce, după cum a subliniat el, aceas
ta devine cu fiecare zi mai com
plicată.

Apollo Kironde, delegatul Ugan- 
dei. a acuzat Marea Britanie de du
plicitate în atitudinea sa față de 
Rhodesia și a cerat Consiliului de 
Securitate să aprobe în unanimita
te proiectul de rezoluție al țărilor 
africane, care cere Marii Britanii 
să folosească toate mijloacele, in
clusiv forța, pentru înlăturarea re- 
gnnlui rasist rhodesian.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Co
mitetul special O.N.U. pentru exa
minarea problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale a aprobat un raport al subco
mitetului său, în care se cere Ma
rii Britanii să adopte măsurile ne
cesare acordării, fără întîrziere, a 
independenței teritoriului Aden. Se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
i se cere stabilirea în Aden a unai 
„prezențe efective" a Națiunilor 
Unite, potrivit deciziilor anterioare 
ale Adunării Generale. Federația 
Arabiei de sud, care include și A- 
denul, a anunțat că va accepta un 
„observator" numit de secretarul ge
neral. Numeroși membri ai comite
tului nu consideră însă trimiterea 
unui „observator" drept o „prezen
tă efectivă" a O.N.U., înaintea, în 
timpul și după alegerile ce ar urma 
să aibă loc în Aden.

Comitetul Special O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale va părăsi, după cum se 
știe, vineri New York-ul, pentru o 
sesiune în deplasare în Africa. Pro
blema Adenului va fi examinată în 
cursul ședințelor ce vor fi ținute la 
Cairo. Ședințe ale comitetului vor 
mai avea Ioc și la Dar Es Salaam, 
Mogadiscio, Addis Abeba, Alger.

Semnarea acordului comercial 
sovieto-iugoslav pe termen lung

BELGRAD 19 (Agerpres). — A- 
genția Taniug informează că la Bel
grad a fost semnat joi acordul co
mercial sovieto-iugoslav pe termen 
lung (1966-1970). Din partea sovie
tică, acordul a fost semnat de Ni
kolai Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., iar din partea 
iugoslavă de Nikola Djuverovici, se
cretar federal pentru comerțul ex
terior al R.S.F. Iugoslavia.

Volumul livrărilor reciproce în pe
rioada respectivă va fi de aproxima
tiv 2 600 000 000 dolari și va depăși

de 2,6 ori schimbul de mărfuri din
tre cele două țări în cei cinci ani 
precedenți. Potrivit prevederilor a- 
cestui acord, U.R.S.S. urmează să 
livreze R.S.F. Iugoslavia mașini pen
tru prelucrarea metalelor, mașini- 
unelte, ciocane și prese, utilaj mi
nier, mașini agricole, automobile etc. 
La rîndul ei R.S.F. Iugoslavia va 
exporta în U.R.S.S. nave, produse 
ale industriei electrotehnice, utilaj 
pentiu industria alimentară și texti
lă, armături de otel și alte utilaje.

India este gafa să înceapă tratative cu Pakistanul

DELHI 19 (Agerpres). — Primui 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, a 
declarat joi, în cadrul unei confe
rințe de presă, că guvernul său es
te gata să înceapă tratative cu gu
vernul pakistanez în vederea re
glementării relațiilor dintre cele 
două țări.

„Reglementarea acestor relații — 
a subliniat Indira Gandhi, cores-

punde atît intereselor Indiei, cit și 
ale Pakistanului. Guvernul indian 
nu intenționează să întreprindă nici 
o acțiune care ar putea duce la con
flict sau la încordarea relațiilor din
tre cele două țări". Primul minis
tru indian a arătat că și oficialită
țile pakistaneze, inclusiv președinte
le Ayub Khan, au făcut o serie ,de 
declarații în spiritul păcii și prlejbr 
niei cu India. X!
________________ I

Evenimentele din Vietnamul de sud
• Schimb de focuri la Da Nang între pușcașii marini 

și soldați! trecuți de partea budiștilor
Q La Saigon situația continuă să fie încordată

' SAIGON 19 (Agerpres). — La Da 
Nang a avut loc joi dimineața, în 
apropierea pagodei centrale Tinh 
Hoi, un schimb de focuri între puș
cașii marini trimiși de generalul 
Ky și soldații care au trecut de 
partea budiștilor. Incidentul a du
rat mai bine de o oră. Șase pușcași 
guvernamentalii au fost uciși. Acci
dentul a izbucnit, se pare, după ce 
s-a aflat despre un conflict ce a 
intervenit între generalul 
șeful poliției și securității 
Nang, colonelul Loan. Noul 
dant al regiunii militare, 
Iul Huynh Van Cao, fost adept al 
dictatorului Ngo Dinh Diem, a fost 
instalat miercuri 
ție de premierul 
dimineața, el s-a 
tierul general al 
americani de la baza din Da Nang. 
unde a început convorbirile cu ge
neratul Nguyen Huu Co, ministrul 
apărării sud-vietnameze, venit în 
grabă joi dimineața de la Saigon. 
De remarcat că discuția are loc 
în prezența generalului Lewis Walt, 
comandantul pușcașilor marini a- 
mericani. Pentru joi seara este a- 
nunțată o mare manifestație anti
guvernamentală a budiștilor 
denților. '

In capitala sud-vitnameză 
ția continuă să fie încordată, 
mare 
tare și polițienești 
monstrației de miercuri 
budiștilor și studenților

Cao și 
din Da 
coman- 
genera-

în această func- 
Ky, personal. Joi 
deplasat la car- 

pușcașilor marini

și stu-

situa- 
ca ur- 

a intervenției forțelor mili-
împotriva de

seară a 
care au

condamnat trimiterea -forțelor ar
mate guvernamentale la Da Nang 
Joi dimineața premierul Ky a adre
sat budiștilor din Da NâHg1 o scri
soare ultimativă în care le cere să 
părăsească pagodele pentru a 
tnite pușcașilor și parașutiștilor 
miși de el să ocupe pozițiile 
pelor „rebele". După o ședință 
traordinară, liderii budiști i-au 
puns premierului Ky că nu se 
pun cererii guvernului și că îl
considera răspunzător pentru orice 
acțiune împotriva pagodelor.

per 
tri- 
tru- 
ex 
răs- 
su- 
VOI

Lupte violente între patrioți 
și trupele 
americano-guvernamentale

SAIGON 19 (Agerpres). — Co 
respondents agențiilor de presă a- 
nunță că însemnate forțe de pa-

trioț: sud-vietnamezi au atacai joi 
dimineața posturile guvernamentale 
de la Gio Linh și Con Hien situate 
în apropierea orașului Hue. Atacu
rile, lansate simultan, au fost des
cris» de un purător de cuvînt mili
tar american ca „bine organizate și 
executate". Pierderile suferite de 
trupele guvernamentale au fost în
semnate. Lupte violente s-an desfid 
șurat și în regiunea situată la nord 
de Qui Nhon, unde operează efec
tive sud-coreene. Unitățile diviziei 
I aeropurtate americane au conti
nuat și miercuri luptele în apropie
rea localității An The, din jungla 
regiunilor centrale ale țării. In 
municatele militare publicate 
Saigon se relevă că luptele aii 
deosebit
declanșat miercuri după-amiază 
puternic asalt împotriva forțelor a- 
mericane, desfășurînd chiar lupte 
corp la corp.

de violente. Patrioții

ce-
lă 

fost 
au 

t

Nota de răspuns a guvernului francez 
la memorandumul vest-german

tă în această problemă, dar că este 
dispusă să mențină trupele sale pe 
teritoriul R.F.G. dacă se va putea 
realiza un acord corespunzător cu 
guvernul vest-german. Totodată, gu
vernul francez declară că nu este 
de dorit introducerea vreunei forme 
de integrare față de care Franța

PARIS 19 (Agerpres). — Guver
nul francez a adresat miercuri R.F.G. 
o notă ca răspuns la memorandu
mul guvernului vest-german din 3 
mai. Potrivit unor surse informate, 
citate de agenția France Presse, no
ta cere guvernului vest-german să 
precizeze în mod clar dacă dorește 
sau nu menținerea trupelor franceze se opune și care a îndemnat-o să-și 
în Germania occidentală. Nota rea
mintește că Franța nu este solicitan-

retragă forțele de sub comandamen
tul N.A.T.O.

© GENEVA. Corespondentul Agerpres, H. 
Liman, transmite : Miercuri seara în sala radio
difuziunii din Geneva a avut loc concertul or
chestrei Elveției romande condusă de cunos
cutul dirijor Jean-Marie Auberson. Solistul con
certului a fost pianistul Valentin Gheorghiu, 
ale cărui calități interpretative au fost răsplă
tite cu aplauze de un numeros public. Concer
tul a fost radiodifuzat.
• NEW YORK. Marea Britanie a confirmai 

hotărirea sa de a nu participa la lucrările se
siunii în deplasare a Comitetului special CkN.U. 
pentru examinarea problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. (Această sesiune 
in deplasare se va desfășura în câteva țări 
africane).
• CIUDAD DE MEXICO. Temperaturile neo

bișnuit de ridicate din Mexic au provocat nu
meroase cazuri de deshidratare in rîndul popu-

' lației, îndeosebi în rindul copiilor. In ultimele 
30 de zile au murit 10 copii, iar alți 200 se află 
în stare gravă.

Q LUSAKA. Ministrul minelor din Zambia. 
Grey Zulu, a anunțat miercuri că în sudul țării 
a fost descoperită o nouă mină de cărbuni, 
dispunînd de rezerve foarte mari. Cînd mina 
va funcționa din plin, a declarat ministrul, ea 
va acoperi întreaga necesitate carboniferă a 
țării. Noua descoperire are o deosebită impor
tanță pentru economia zambiană, deoarece peste 
50 la sută din necesarul de cărbune al țării 
(folosit în cantitate mare drept combustibil in 
industria extractivă și prelucrătoare) este im
portat în prezent din Rhodesia.

©OTTAWA. O încărcătură de dinamită a 
explodat miercuri seara în clădirea Parlamen
tului canadian, în imediata apropiere a apar
tamentului ocupat de primul ministru, Lester 
Pearson, 
cărcătură a fost ucis de explozie. Ședința de 
seară a 
canadian 
cauză. Poliția anchetează dacă este vorba de o

Un individ care a plasat această în-

Camerei Comunelor a Parlamentului 
a trebuit să fie amînată din această

încercare de asasinat sau eventual alte mobt- 
luri care ait stat la baza acestei acțiuni.
• BONN. Guvernul vest-german s-a întrunit 

miercuri pentru a pregăti vizita pe care ur
mează să o facă, începînd de duminică, in 
Anglia cancelarul Erhard. Potrivit unor surse 
informate, miniștrii au dezbătut problema spo
ririi comenzilor vest-germane în Anglia desti
nate să compenseze o parte din cheltuielile în 
valută suportate de Anglia pentru întreținerea 
forțelor sale staționate în Germania occidentală.
• CIUDAD DE GUATEMALA. Acțiunile de

tașamentelor de partizani din Guatemala conti
nuă sâ se intensifice. Un comunicat al serviciu
lui de presă al armatei guvernamentale guate
maleze anunță că în localitatea Sunzapote, si
tuată la aproximativ 130 kilometri de capitală, 
au avut loc lupte între forțele militare guver
namentale și trupele de guerilă.

SCURTE ȘTIRI
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