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. Huncaoa'-- ’ PftOLETARl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1 Vizita președintelui

roau Consiliului de Miniștri,
ion (iheorglie Maurer,

in Finlanda

Ședinfa Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

ÎN ZIARUL DE AZh

In ziua de 3 aprilie 1968 a avut 
loc, la Palatul Republicii, 
Consiliului de Stat, prezidată 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
dintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: 
Bodnăraș, Constanta Crăciun 
Ian Peterfi, vicepreședinți ai
liukii de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și An
ton Breltenhofer, Ion Cosma, Cons
tantin Daicovlciu, 
Constantin Drăgan, 
Nicolae Huditeanu, 
Ion Popescu-Puturi,

ședința 
de to- 
preșe-

Emil 
și Ște- 
Consi-

Vasile Daju, 
Suzana Gâdea, 
Athanase Joja, 
Cristofor Simlo-

nescu, Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs șl Iacob Teclu, membri al 
Consiliului de Stat.

La ședință au asistat tovarășii 
Cornel Onescu, ministrul Afacerilor 
Interne, Ion Stănescu, președintele 
Consiliului Securități! Statului, A- 
drian Dimitriu, ministrul Justiției, 
Aurel Vijoll, ministrul Finanțelor, 
Nicolae Glosan, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii și 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
U.G.E.C.0.M.

Consiliul a examinat și adoptat 
unele decrete Interesînd diferite do-

menii ale activității de stat și ob
ștești, și anume i decretul pentru or
ganizarea și funcționarea Ministeru
lui Afacerilor Interne ; decretul pri
vind înființarea, organizarea și func
tionarea Consiliului Securității Sta
tului ; decretul prin care se reorga
nizează Comitetul de Stat pentru 
Valorificarea Produselor Agricole ca 
Departament în cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii ; decretul 
cu privire la modificarea decretului 
nr. 184/1954 pentru reglementarea 
sancționări! contravențiilor, precum 
și decretul prin care s-au adus mo-

dificări decretul np. 179/1962, pri
vind impozitul pe veniturile organi
zațiilor cooperatiste.

De asemenea, Consiliul de Stat a 
Tatificat Convenția Consulară din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă, pre
cum și Protocolul pentru modifica
rea articolului IV al Convenției pri
vind expozițiile Internationale, în
cheiată la Paris, la 22 noiembrie 
1928.

Consiliul a rezolvat apoi lucrările 
curente.

• [ontiDQa perfecționare 
profesională — ie
rtată a timpolaî

• Consemnăm

• SPORT
(Pag. a 3-a)

HELSINKI — Trimișii speciali A- 
gerpres, Nicolae fonescu și Mircea 
S. lortescu, transmit: In continuarea 
vizitei pe care o întreprinde în Fin
landa, președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, însottt de ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, a 
vizitat, miercuri dimineața, unele o- 
blectlve industriale care atestă ni
velul ridicat al dezvoltării tehnice a 
tării.

A fost vizitată mai întîi uzina de 
cabluri din Helsinki, apartinînd ma
relui concern Industrial „Nokia". Și 
aici, ca pretutindeni în Finlanda, 
oaspeții români au fost intîmpinațl 
cu deosebită cordialitate șl atenție, 
care și-au găsit expresia sub cele 
mai variate forme: de la multitu
dinea steagurilor tricolore arborate 
pe frontispiciul clădirii din incinta 
fabricii, pînă la explicațiile tipărite 
în limba română care însoțeau ma
chetele șl planșele.

celelalte person- 
au urmărit 

producție — ca- 
înalt nivel

cu

de

ÎN DEZBATEREA PUBLICĂ LA OBÎR5IAJ

PROIECTUL DE LEGE OȚEL I
cu privire la apărarea, conservarea și folosirea Coord onate hunedorene

La sosirea în uzină, oaspeții atf 
fost salutați de președintele conecta 
nului „Nokia", Bjon Westerly nd, șl 
de directorul general al uzinei dq 
cabluri, Einar Natson.

La uzina de cabluri, ca și în Fa
brica de prelucrare a metalelor ne
feroase — apartinînd aceluiași con
cern — care se află la 35 km do 
Helsinki șl care a fost vizitat î* 
continuare, premierul Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul de .externe, Cor
neliu Mănescu, și 
ne oficiale române 
interes procesul de 
racterizat printr-un
automatizare și mecanizare — s-au 
întreținut cu muncitorii, au apreciat 
calitatea produselor care poartă pe
cetea unei munci făcute cu exigentă 
și minuțiozitate — cerințe esențiale 
ale unei eficiente economice ridi
cate.

Uzina de cabluri a concernului 
„Nokia" este cunoscută și în Ro
mânia prin unele produse importate 
de întreprinderile românești do 
specialitate cum sint cablurile tele
fonice și cele de înaltă tensiune. De 
asemenea, Fabrica pentru prelucra
rea metalelor neferoase a primit re
cent primele cantități de aluminiu 
românesc produs la Slatina, care se 
utilizează la fabricarea diferitelor 
tipuri de cabluri.

fa timpul acestei vizite, oaspeții 
români au fost însoțiți de Velur» 
Leskonen, ministrul comerțului șl 
industriei, de alti reprezentanți ai

terenurilor agricole
părnîntului 

producția 
preocupare 
și statului

agri-

folo- 
o se- 

dăună-

Problema gospodăririi 
— principalul mijloc de 
agricolă — constituie o 
importantă a partidului
nostru, deoarece de modul cum este 
el utiMzat depinde realizarea obiec
tivelor stabilite în domeniul 
culturii.

Iu ultimul timp, în privința 
sirii părnîntului se semnalează 
rie de fenomene negative,
toace. Lipsa unei reglementări stric
te, pe linie de stat, în ce privește 
apărarea, conservarea, ameliorarea 
și folosirea completă și eficientă a 
păniîntului, indiferent de posesorul 
acestuia, a permis scoaterea din 
circuitul agricol a ufior suprafețe 
de teren, micșorarea suprafeței a- 
gricole și mai ales a celei arabile,

precum șl folosirea negospodăreas
că, cu randament scăzut 
lui arabil ca și a celui 
vii și pomi, sau ocupat 
și finețe naturale. Toate 
reflectă negativ în 
tiei agricole.

Este o chestiune 
tional, o îndatorire 
rea unor măsuri care să împiedice 
micșorarea suprafeței terenurilor a- 
gricole și mal ales a celor arabile 
și schimbarea destinației a- 
cestora, să asigure apărarea, con
servarea și folosirea lor rațională 
pentru creșterea producției agricole. 
In acest scop, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România a 
întocmit un proiect de lege cu pri-

a pămîntu- 
plantat cu 
de pășuni 
acestea se 

nivelul produc-

de interes na- 
patriotică lua-

. vire la apărarea, conservarea șl fo
losirea terenurilor agricole.

Examinînd acest proiect, Comite
tul Executiv al Comitetului Central 
a! Partidului Comunist Român, a- 
vînd în .vedere Însemnătatea deo
sebită pe care o prezintă această 
problemă, a hotărît ca înainte de 
a fi legiferat de Marea Adunare 
Națională, să fie publicat în presă 
și supus dezbaterii publice.

Publlcînd proiectul de lege, zia
rul „Steagul roșu" Petroșeni pune

paginile sale la dispoziția maselor 
largi de țărani cooperatori, lucrători 
din S.M.T. și întreprinderi agricole 
de stat, a specialiștilor agricoli, a 
tuturor categoriilor de oameni al 
muncii, pentru a-și expune observa
țiile șl propunerile pe care le au 
în scopul perfecționării prevederilor 
proiectului supus dezbaterii. In ace
lași timp, observații șl sugestii pot 
fi adresate direcțiilor agricole jude
țene și Consiliului Superior al Agri
culturii.

Ațf vizitat vreodată amfitea
trele naturale din munții Po
iana Ruscăi pentru a vedea cum 
mineralizarea se află aici în 
împărăția ei ? Dacă nu, vă in
vităm la o expediție geologi
că imaginară pe unul din cele 
mal vechi Itinerarii ale fieru
lui. Jos, în Teliuc, la sediul 
întreprinderii miniere există 
documente atestaloare cum că

epoca de înflorire a flerului 
de aici corespunde perioadei 
de domnie a Iul Iancu de Hu
nedoara care avea nevoie do 
metal pentru 
armelor. Ciocane 
date, troci, alte

Tot despre calitatea pîinii

PROIECT DE LEGE
Poftim dovezi, 
tovarășe director

cu privire la apărarea, 
conservarea și folosirea 

terenurilor agricole
de 
un 
Ie
și

Pămintul, principalul mijloc 
producție agricolă, reprezintă 
bun national, de care este strîns 
gală creșterea avuției naționale 
bunăstarea întregului popor.

Apărarea, conservarea, ameliora
rea si folosirea completă și eficientă 
a părnîntului constituie o înaltă în
datorire patriotică pentru toate or
ganele și organizațiile de partid, de 
stat, cooperatiste și obștești, pentru 
tot* cetățenii tării.

Degradarea părnîntului și sustra

gerea lui de la destinația principală 
— producția agricolă — aduc mari 
daune economiei naționale și preju
diciază dezvoltarea viitoare a tării.

In scopul apărării, conservării și 
folosirii rationale a pămîntulul, pre
cum și a creșterii potențialului Iul 
productiv, Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România 
doptă prezenta lege:

ART. 1. Micșorarea suprafeței

a-

te-

(Continuare în pag. a 3-a)

Ziarului i-au fost adresate în ulti
mul timp mai multe sesizări pe ace
eași temă : slaba calitate a pîinii fa
bricate la Petroșeni. Tovarășa Sur- 
mei Emilia, de exemplu, ne sesiza 
faptul că de multe ori pîinea albă e 
arsă sau necoaptă. Alti consumatori 
ne-au sesiz-at că pîinea prezintă în 
dese cazuri diferite impurități. Așa, 
de pildă, tov, Glamba Ioan ne-a adus 
într-una din zile, la redacție, două 
felii de pîine care conțineau mucuri 
de țigări.

Nemulțumirile consumatorilor fi
ind justificate am căutat să i le a- 
ducem la cunoștință șl tov. Lupu- 
lescu Constantin, directorul între
prinderii de ' morărit șl panificație 
Petroșeni. L-am vizitat la fabrică. 
Am început să discutăm despre 
mulțumirile oamenilor. Insă nu 
team ajunge la numitor comun, 
îi spunem tovarășului director
oamenii sînt nemulțumiți de calita
tea pîinii, iar dînsul susținea mor
țiș că „n-au dreptate, sesizările sînt 
neîntemeiate*.

Și ne-a retezat-o scurt:
— După vorbe nu ne luăm. Vrem 

dovezi 1

I-am prezentat 
dovadă : felii de 
țigări.

(Continuare

cea mai 
pline cu

P.

in pag. a 2-a)

ae- 
pu- 
Nol 

că

dar mai
lueațit,,,

Un bun cunoscut, știindu-mă 
că port oarecum condeiul opi
niei publice, m-a apostrofai 
scurt:

— Băiete /... Orașele noastre 
sînt Intr-un progres impresio
nant... Md înțelegi, vorbesc de 
extinderea pe orizontală, pe 
verticală și, respectiv, sub as
pectul imigrației...

— Și, ce vrei ?...
— Nu vreau nimic 

punde el. Vreau 
să-ți spun doar, _ 
că oamenii se ț 

industrializează, 
se urbanizează, 
se mai și cul
tivă, deh 1... cu 
cetățeni care 

și-au lăsat opincile fie ta bi 
tiera de nord (sînt sigur ca 
asta s-a întimplat la Bănița), 
tie la bariera de sud (adică la 
Snrduc)

Ce tel de opinci ?...
Opincile naționale — 

spune cunoscutul. Ce, noi 
avem dreptul să dispunem 
încălțări naționale ?... Francezii 
au saboți, olandezii iarăși... și 
încă din lemn, nu de ..gumă" 
sau din olteneasca căptu
șeală" a porcului...
- Și ?
— Nici-un și I...

„opinci" moderne de la maga
zinul „Select* din Petroșeni. 
Mâ uit Ia vitrină, către băr
bați, numai... opinci „de duzi
nă". Restul unul sau două sor
timente arhiînvechile de „Rom- 
arta’ înăuntru întreb: — „A- 
veți 29 și juma cu 118?...". 
„tN-arn.„’. „Aveți ceva care 
să nu-mi „bată" bătăturile ?...*. 
„Căutați la farmacie...’.

Și, zice cunoscutul meu, am 
stat și tot m-am 

_ uitat cu nos-

lumal /o/g/e
na niagaz/nukri

cifiaicfliii "Se/ecr‘Dar> inlro 7i

Împins de cu- 
rtuzrlale șj de bătături am în
trebat la l.C.R.T.I. : „Cile sor
timente de pantofi bărbătești 
are comerțul cu ridicata „36 
de sortimente în 110 modele’
— mi s-a răspuns.

Și-am rdmas... calapod de 
necaz pe cei de la „Select"
— a suspinat amicul meu.

râs-

îmi 
nu 
de

I. M.

rut, pur și simplu 
mez. că, deunăzi, 
<iă m cumpăr nișle

F. S. informez pe această cale 
pe amicul meu, că în ziua de 
1 aprilie, - după o iarnâ lun
gă — magazinul ..Select" și-a 
schimbai vitrina. Treci acum, 
speri nd să nu fie vorba de o 
păcăleală .

I. MANEA

(Continuare în pag. a 3-a)
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BREBEN

combinatul

elocventa 
resturi de

confecționarea 
de forme clu- 
obiecte și ir

(Continuare hi pag. a 4-a)
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desfășurarea lucră

Iulian IORDACHE

MAME

din 
fază 
fost

de construcții a li- 
Vulcan au Intrat 

nouă. Zilele trecu- 
terminate fundația

față am pornit din tadem- 
anul 1987, în orașul Pe- 
1 105 ruai mulți decît în 
primul trimestru al anu-

cooperației 
Vulcan a 
noului lo-

dw mai ea carieră de la Teliuc. Fotoreporterul 
a fixat pe peliculă momentul încărcării minereului cu exca
vatorul in autobasculantă.

de
In
cu
în
nașteri față de 185 în trimes- 
corespunzătoare a anului tre-

Avansează 
construcția 
liceului din Vulcan

Lucrările 
teului 
într-o 
te au
respectiv turnarea completă a 
betonului, 
termic, precum 
terenului 
celorlalte 
respectiv 
la primul 
zilor conduse de către Muller 
Martin, Căplescu Nicolae, Nea- 
goe Gheorghe, Covrig loan și 
alții se desfășoară intr-un ritm 
susținut. Maistrul Cosma Petru 
coordonează și îndrumă cu ina 
re atenție 
rilor.

izolarea canalului 
și nivelarea 

pentru continuarea 
lucrări pe verticală, 
lucrările de zidărie 
nivel. Munca brigă-

PENTRU VIITOARELE Arbori și arbuști 
plantați pe arte
rele orașului

INTERVIUL NOSTRU

In abordarea subiectului 
nul cîtorva date ale statisticii, 
troșeni s-au născut 1921 copil, 
anul precedent. De asemenea, 
Iui curent s-au înregistrat 526 
trul I 1966 și 271 in perioada 
cut.

Este vorba, așadar, de o dinamică promițătoare. Dar, 
o dată cu constatarea acestui spor demografic natural 
demn de apreciat se impune o întrebare:

„CSEPEL*'
de
clfa- 
uria- 
este, 
con-

Privită dm avion, insula 
Csepel, înconjurată de apele 
Dunării, pare, în peisajul 
din al capitalei ungare, o 
șă cetate. De fapt așa și 
Ceea ce predomină și dă
lur insulei sint tocmai uriașele 
clădiri și instalații uzinale, u- 
riașele coșuri de fum ale com
binatului metalurgic „Csepel". 
Cu cele 16 fabrici și uzine 
întinse pe zeci de hectare, cu 
cei aproape 34 000 de munci
tori. combinatul acesta este 
lina dintre cele mai însemna
te cetăți industriale ale Buda
pestei și ale întregii economii 
naționale. Imaginați-vă tabloul 
panoramic al acestei cetăți 
dustriale : un conglomerat 
uzine metalurgice, oțelării 
fabrici de țevi, turnătorii 
metale neferoase și oțel
brici de unelte și de mașini 
unice, fabrici de transforma
toare, de biciclete și mașini 
de cusut, de motociclete și 
hîrtie, o centrală electrică pro
prie ca și diverse alte fabrici 
auxiliare care produc toate 
materiile prime și piesele ne-

în
de
Și 

de 
fa-

pe insulă
cesare fabricării produselor fi
nite. De fapt, combinatul are 
ramificații și în afara insulei. 
De „Csepel" aparțin turnăto
ria de aluminiu din Szekesfe- 
hervar, „Metallochemia*, „Oua- 
lital", uzinele de laminat ara
ma și fabrica de instalații de

telecomunicații. Și ca să înțe
legem mai bine proporțiile 
combinatului vă pot spune că 
numai aceste ultime fabrici e- 
numerate produc anual măr
furi in valoare <fe circa 12 
miliarde forințf.

Istoria contemporană a uzi
nei începe cu mulți ani în ur
mă. Recent, ea a sărbătorit 75 
arii de existență. Totuși, am 
putea spune că adevărata ti
nerețe combinatul și-o trăieș
te acum în anii puterii pdpu-

Sînt condițiile pentru asis
tența nașterilor în pas cu ce
rințele ?

întrebarea am adresat-o medicului 
primar POPESCU NICOLAE, șeful 
secției maternitate din orașul nostru.

— Condițiile s-au îmbunătățit în 
pentru asistența 
bolnavelor, ne-a 
Un indiciu pri- 
numărului patu- 

a maternită-

Iarc. Jefuit de fasciști și dis
trus în timpul războiului, corn 
blaalul a renăscut prin hărni
cia și priceperea muncitorilor 
unguri. Ampla dezvoltare cu
noscută după eliberare reiese 
pregnant, dacă comparăm re
zultatele de azi cu cele ale 
anului 1938. Conform calcule
lor, în acest timp producția 
combinatului a crescut de 7 
ori, iar productivitatea muncii 
de 3,5 ori. Față de 
se produce astăzi 
mai mult oțel, de 
multe țevi, de 3 ori
biciclete, de 20 de ori mai mul
te motociclete, 
primele zile de 
re și pină azi, 
ani, „Csepel" a 
oane tone oțel
oane țevi de oțel, 20 000 dife
rite strunquri, 4 milioane bi
ciclete, peste 400 000 motoci
clete.

ultimii doi ani atît 
nașterilor ctt și a 
spus interlocutorul, 
mordial: creșterea 
rilor în fiecare secție 
tii. La obstetrică și ginecologie, nu
mărul paturilor a crescut de Ia 50 
la 83, iar pentru noii născuți do la 
25 la 35. Aceasta a fosf posibil prin 
mărirea spațiului nostru de spitali
zare cu încă o clădire anexă compu
să din 8 încăperi în care s-a amena
jat secția ginecologie, vechea clădi
re răuiinînd exclusiv pentru secțiile 
obstetrică și noi născuți. Noua clă
dire a fost dotată cu mobilier și ca- 
rarmament complet nou. Totodată 
personalul mediu sanitar, elementar 
și de serviciu a crescut cu peste 50 
la sută.

De cîteva zile, în noile car
tiere și pe arterele principale 
ale orașului Petroșeni au în
ceput plantările de arbori șl 
arbuști ornamentali.

Pină în prezent, 1 200 arbori 
și 4 000 arbuști precum și un 
gard viu pe o lungime de 300 
ml și-au înfipt rădăcinile în 
terenul pregătit în acest scop.

De ieri, au început și plan
tările de flori în spatiile pu
blice.

Se lărgește gama 
prestațiilor

anul 1938 
de 2,5 ori 
5 ori mai 
mai multe

Incepînd din p 
după elibera- 
in cei 23 de 

produs 5 mili- 
brut, 2,8 mlU- W

A. PINTEA 
Corespondent Agerpres 

la Budapesta

(Continuare în pag. a 2-a)

s

— Alte dotări. îmbunătățiri?

Am fost dotati cu un incubator e- 
lectric ultramodern (importat din 
R.P.U.) pentru noii născuți prematuri, 
S-au îmbunătățit și condițiile de re
animare, prin măriea numărului de 
tuburi de oxigen în dotare și al tru
selor de transfuzie. De asemenea, de 
la începutul acestui an, am primit 
o autosanitară care transportă după 
spitalizare la domiciliu mamele cu 
copii.

— Așadar, aveți temeiuri 
pentru încurajarea viitoarelor 
mame...

— Adevărul 
în condiții de 
oada ultimilor 
gistrat nici o 
ceașcă — nici 
născuți. Și-n 
tea infantilă în cadrul secției

e că. deși s-a lucrat 
aglomerare, în peri
dot ani nu s-a înre- 
infectie intra-spitali- 
la mame, nici la noii 

acest timp, mortalita- 
s-a

l. D.

(Continuare in pag a 3-a) J
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La complexul 
meșteșugărești din 
Începui amenajarea 
cal al spălătoriei și curățăto
riei. In Lupeni, in strada 6 Au
gust, se instalează un 
de turnat oglinzi și 
sticlă. Această unitate 
xecuta comenzi ale 
lafiel, întreprinderilor și Inșii 
tuțiilor din cadrul municipiu 
lui și tn afara lui.

Ambele unități, aparținînd 
cooperativei „Deservirea" din 
Lupeni, vor ii deschise pină 
la jumătatea acestei luni.

atelier 
gravat 
va e- 
pojm-

rbîntâ
Azi, la ora 8, temperatura 

maximă la Petroșeni a fost de 
plus 8 grade iar la Paring de 
plus 4 grade. Minima din 
cursul nopții : plus 4 grade la 
Petroșeni și plus 3 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
DE ORE : Vreme frumoasă 
călduroasă, 
creștere. Cer 
din sectorul

24
Si 
înTemperatura 

variabil. Vint slab 
sudic.
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o-

a tuturor mii-

s-a lă-

VETRO

inqro- 
soților

acestora 
de Ioca- 

posibilttă-

vreodaiă 
extrinseci vor 

la continua per- 
decît el însuși ? 
fi la zi trebuie

intrinsecă care 
să anime 
noi — nu se 

decît prin-

2

un
va sus- 

e tec tried 
ce va 

și puful
Uricani. 

st Il

Automacaraua o 
mai înăllai 
stilp care 
(ine linia 
de 6 kV 
alimenl a 
nr. 6 din
La înălțarea 
pilor lucrează bri
gada lui Groșan 
Vaier iu de pe șan
tierul din Uricani 
al T.C.M.M.

STEAGUL ROȘU

CONTINUA PERFECȚIONARE PROFE
SIONALA cerință a timpului

noaptea" spunea Tudor 
într-una din „zecile" Iul 

să trăiești, un veac să în- 
grăiește un proverb rusesc,

parte asu
de institu-

Dorința de a se întrece pe sine 
însuși, de a se auto-perfecționa — 
această străduință 
începe să mobilizeze,
mul societății noastre 
poate realiza integral 
tr-un studiu intens.

Traducerea In viață
surilor cuprinse în studiile privind 
dezvoltarea învățămintului este con
diționată tocmai de perfecționarea 
continuă a Întregului corp profeso
ral din școlile de toate gradele. 
S-au prevăzut o serie de măsuri a- 
xate pe ideea perfecționării, cu re
percusiuni asupra realizării tuturor 
obiectivelor școlii, pentru creșterea 
perspectivelor perfecționării. Insă
— și revenim la rfndurile incipiente
— cine va putea susține 
că anumite „forțe" 
contribui mai mult 
fecționare a omului 
Nimeni. „Pentru a

să citești 
Miișafpscu 
„Un veac 
veți"
iar George Călinescu (într-una din 
minunatele , Cronic i ale mizantropu
lui") nu se sfia să recunoască gaz
dei sale că studiază, atunci cînd a 
fost întrebat : Tot mai înveți, mui
că ?"

Emulația studiului cuprinde pe

primite ne-au edificat în 
pra măsurilor întreprinse 
ția de cultură respectivă pentru a 
asigura, cît de cît, ,,împrejurări" fa
vorabile celor dornici de autoperfec- 
ționare. Astfel, prof. Păunescu Du
mitru, directorul Școlii generale nr. 
1 Lupeni, ne-a asigurat că școala a 
pus la dispoziția celor interesați 
bogat material bibliografic, s-au 
cut abonamente individuale și

un 
fă- 
co-

pro- 
au stimulat șl 

didactice,

In continuu pentru ei șl

ANCHETĂ ÎN RÎNDUL 
CADRELOR DIDACTICE

veșnic nemulțumiți cu ceea

necesar neîntreruptul stu- 
ancheta pe care am între- 
în rîndul cadrelor didactice

CONSEMNA M

lective la publicații de specialitate, 
„coltul metodic" al școlii a fost su- 
praînzestrat cu variate lucrări ști
ințifice și pedagogice, cu picup, 
magnetofon și televizor, se organi
zează discuții 
vatători sau 
lăți.

„Cunoscînd
lele îndatoriri ale personalului di
dactic este îmbunătățirea neconte
nită a pregătirii de specialitate, ideo
logică și pedagogică, 
a colectivului didactic 
tre — ne-a informat 
nu Adrian, directorul
le nr. 3 Vulcan — Paroșeni 
străduiește să-și perfecționeze

consultative 
profesori pe

că una din

Promenadă

că perfecționarea continuă 
nu 

de ordin In-
proprie doar unor cadre di- 
ci o sarcină a școlii. Am

Intre 1n- 
speciali-

principa-

Soții Apetre (Pelroșeni, stra
da Independenței nr. 10/11.33) 
an plecat la plimbare prin 
oraș cu cele două fetițe — de 
3 și de 2 ani. I-a însoțit 
promenadă și îngrijitoarea 
piilor.

După o oră de plimbare, 
tița de 3 ani. Mihaela, 
dută de părinți, 
Piața Victoriei, „după tăticu". 
O femeie inimoasă, Măgurea- 
nu Maria (M. Eminescu nr. 3| 
a găsit-o și a condus-o pe Mi- 
baela la miliție.

Mai pierde omul o mănușă, 
o umbrelă, basca sau poșeta. 
Dar un copil ? Caz rar ! De a- 
ceea îl și consemnăm. Nu 
alta, dar ca părinții să-și 
zească bine odraslele cînd 
la promenadă, pentru că, 
fel, plimbarea poale să se 
transforme în tragedie.

la
co-

te- 
pier- 

plîngea, în

de 
pă
ios 
alt-

Scrisoare de la 
Șandorică

„Eu lucru la cooperativa din 
lupeni. Mi-s cisinar, meseriaș 
vechi, și mă cheamă Bob A- 
lexandru. Oamenii mă știu 
nul ales de Șandorică. De ve
nit! î» Lupeni și vreți să ne

< unoaștem, întrebați de mine 
la complexul central.

Apoi aflați că eu mă duc Ia 
șut cînd cred, plec cînd vreau 
și tot atît de bine muncesc. 
Ce să-i faci dacă-s muzicant 
și acordeonul mă poartă pe 
la nunți, botezuri și alte pe- 

mai 
3—4 
sînt

Reprezentația a luat siirșit 
numai după intervenția orga
nelor de ordine. Oare mai dă 
Marin reprezentații ?

treceri familiale. Și să 
știți că dacă nu trintesc 
nemotivate pe lună nu 
eu sănătos și pace !

Salutări și să ne vedem Ia 
vreo nuntă. Șandorică".

Cîntecul de la 
miezul nopții

toți cei
ce știu. Și nu numai pentru acest 
lucru e 
diu. In 
prins-o
din cîteva școli ale Văii Jiului ne-am 
convins 
a învățătorilor și profesorilor 
este numai o cerință 
terior, 
dactice,
adresat directorilor jritorva școli ge
nerale
„Există, în școala dumneavoastră, un 
climat propice studiului"? și „Ce 
preocupări au cadrele didactice din 
colectivul școlii pentru perfecționa
rea lor profesională". Răspunsurile

si licee două întrebări»

todele de predare, să caute cele mai 
noi șl eficace forme de legare a te
oriei de practică, să aibă o unitate 
de vederi în rezolvarea problemelor 
instructiv-educative. Consfătuirile șl 
discuțiile din cadrul comisiilor me
todice, cu privire la diversele 
bleme profesionale,
tendința, la multe cadre 
de a nu rămîne cu nimic în urmă, 
de a citi 
pentru a fi de un folos mal mare ce
lor cu care sînt în „contact" per
manent — elevii".

„Pentru perfecționarea lor profe
sională, profesorii de fizică, chimie 
și matematică participă Ia sesiunile 
științifice ale Societății de matema
tică, fizică și chimie, organizate de 
filiala Pelroșeni, profesorii de geo
grafie au mers la seshmea științifică 
a societății de specialitate care a a- 
vut loc la Deva, iar profesorii Dum
bravă Dimltrie, Stancovici Llllana șl 
Popescu Felicia se pregătesc intens 
pentru obținerea gradului 
tic" — ne-a răspuns prof, 
cu Margareta, directoarea 
Lupeni.

Și la Liceul din Uricani
ceeași preocupare pentru perfec
ționare. Opt cadre didactice s-au în
scris pentru examenul de definitivat, 
Iar prof. Elvireanu Armand 
tea Dorin pentru obținerea 
II; patru cadre didactice 
cursurile fără frecvență ale
stitute de învălămînt superioare ce-

II didac- 
Voicules- 

Llceulul

există a-

Reprezenfafie 
în Sfermihos

II știe lumea că dacă bea o 
cinzeacă vorbește în trei lim
bi. Atunci parcă-i agreabil. 
Dar s-a dus o dată acasă Ma
rin Șerbănoiu (Uricani, str. 
Slerminos nr. 50) puțin „tur
tit". Cum a avut plăcere să 
asculte plăci ale unor cîntă- 
rețe străine, a poruncit unei 
vecine să pună picupul tn 
mișcare. Femeia a refuzat. A 
intervenit șl soțul el. Au ur
mat : amenințări cu secare și 
cațit ; strigăte disperate: „A- 
-jutor !", oameni încuiați în 
casă ;
„Care

Cînd vine noaptea de la șut, 
Bunduc Octavian (Petroșeni, 
Independenței nr. 26) își pune 
copiii să-i cînte. Uneori co
mandă „Frunzuliță grîu mă
runt", altă dată „Suflă vintul, 
suflă tare". De la preocupări 
„muzicale" trece Ia atacuri 
nesportive împotriva nevestei. 
Să auzi apoi bubuituri produ
se de 
tr-un

De 
ză Ia 
astfel
tot fntr-un miez de noapte, să 
facă „pace" in casă șl 
sat cu tărăboi.

Locatarii scării sînt 
zițl de comportarea
Bunduc șl ar dori ca organele 
de resort să le facă 
o vizită. (Comitetul 
tari a epuizat toate 
țile de convingere).

scaune aruncate ! Ca în- 
western.
spaimă, soția se refugia- 
cîle un cunoscut. Un 
de cunoscut a apărut,

strigăte disperate : 
*, oameni încuiați 

răcnetele bețivului: 
se apropie de mine U 
vecinii înspăimîntațl. Francisc

Poftim dovezi,
tovarășe director

(Uimate din pag 1)

mi s-a adtis piinea 
protestat directorul.

ea
i-ar
în-

fa-
în

— De ce nu 
întreagă ?! — a

Asta-i bunăl Noi bănuiam că toa
tă- lumea, chiar și directorul acestei 
Întreprinderi, laie plinea înainte de 
a o consuma(l). La urma, urmei cum
părătorul, care solicită de la maga
zin o pîine nu bănuiește că în 
va qăsi diverse obiecte. Altfel 
face „radiografia" și ar duce-o 
ticaqă directorului.

— In definitiv, lucrătorii din 
bfica nici nu fumează — sare
ajutorul directorului, șeful fabricii, 
Dragomir Constantin.

— Cum să nu fumeze?! — inter
vine modelatoarea Duma Elena. Fu
mează, și încă cît 1

— Ba cînd se defectează sitele 
din sala de frămintare a aluatului 
găsim în cocă chiar și șuruburi, sir- 
me — ne informează panacodara 
Perenczi Emilia. Noi scoatem impu
ritățile cînd le observăm, cînd dăm 
cu mîna de ele. Dar cum unele sînt 
mici... ne scapă și ajung în pîine.

Dar să mai aducem șl alte dovezi 
care vorbesc despre aceeași indo
lență din partea unor lucrători al

INSTANTANEU

o mare parte 
al școlii noas- 
prof. Horhoia- 
Școlii genera

se 
me-

și Cos- 
gradului 
urmează 
unor ln-

lor absolvite, în școală există cabt 
net metodic bine dntat cn iucî® 
folositoare.

Cum afirmam mai sus, ne-am edi
ficat doar în 
încearcă — și 
asigurarea cu 
specialitate a 
după cum se 
gă literatură < 
care pot recurge lucrătorii din 
vățămlnt. Bibliotecile școlare pot șl 
trebuie șă fie asigurate cu Izvoar4 
documentare bogate (cărți șl revlsff 
cît mai multe) pentru ca profesorii 
și învățătorii să poată consacra mal 
mult din timpul lor liber studiului 
între rafturile bibliotecii. Credem, 
de asemenea, că întrucît în orașul 
nostru există un institut de învăță* 
mînt superior, personalul didactic 
din școlile generale șl în special 
profesorii laturei științifice a învăță* 
mintulul din licee ar putea să „instl* 
tuie" o punte de legătură cu I.M.P., 
să participe la 
catedrelor de 
Institut sau la 
nlcări științifice

Și-n afară de 
perfecționare profesională — proctt 
de durată, continuu — se ajunge 
numai și numai prin studiu zi de zl, 
perseverent, tenace chiar. E cerința 
profesiei, e o cerință a vieții trepi
dante de azi.

parte. Intr-adevăr, se 
parțial se reușește — 
material didactic, da 
școlii. Insă există, 
! știe, o Întredî» 
de specialitate, Ia 

în-

unele ședințe ale 
specialitate de la 
sesiunile de comit* 
ale facultăților, 
acestea, la o bunM

Prof. V. TEODORFSCU

Secvențe culturale
Expoziția
lui Ivan Peevski

„ VÎRS TELE PA TR1E1"
O carte utila pentru toate vîrsteleLa Sofia s-a deschis expoziția pic

torului bulgar Ivan Peevski. Pînzele 
lui poartă amprenta unei legături 
trainice și sincere cu natura. In ma
joritatea lucrărilor domină frumuse
țea și veselia orașului său natal 
Troian, pentru a căror redare a gă
sit soluții colorislice foarte origina
le. Printre cele mal apreciate lu
crări se numără „Apus de soare lin
gă satul Terziisko", „Peisaj de pri
măvară" (în colorit argintiu și 
de), „Peisaj cu căpițe de fin", 
măvara In ținutul Troian".

Remarcabilă este gama de 
ben spre verde în care a fost 
cutat tabloul „Impresii".

Ciclul tematic „Chipuri 
la concursul de cîntece 
din Koprivștița" a fost și
de criticii de specialitate, 
lui Ivan Peevski sînt vioaie și lumi
noase, redînd frumusețile naturii șl 
spiritul national bulgar.

sentimentul datoriei de a prețui, de 
a /)ăstra și de a Îmbogăți tradițiile 
glorioase pe care le moștenim. Pen
tru că, așa cum se arată chiar fn 
prefața antologiei, aceste virsle sec
ționate In secole și veacuri sînt i 
„de neclintit și veșnice, zidite pe 
Posada lui Basarab, pe Rovinele Iul 
Mircea, pe toate biruințele lui Ște
fan, pe Călugărenii și Turda lui 
Mihai, pe roata lui Horîa, pe fîntî- 
na

mandă singură ca
valoare artistică 
tele, dar cu precădere pentru tinerel,

Antologia „Vîrstele patriei" apă
rută In Editura militară se înscrie 
pe coordonatele preocupării pentru 
educarea oamenilor muncii fn spiri
tul dragostei față de patrie, față de 
trecutul ei glorios și față de popor. 
Pilele antologiei Iți reînvie 
in minte tabloul luptelor 
poporul 
ței sale 
ționale. 
această
ță printre actele de cultură 
merită 
toate
unui șir de reprezentanți de seamă 
ai fiecărei generații de scriitori.

Lectura paginilor adaugă noi va
lențe cunoștințelor noastre despre 
neam și țară, fac să se adincească

o lucrare de certQ 
pentru toate vîrt*

1. S1MIONESCU

mereu 
duse de 

nostru în decursul existen- 
pentru păstrarea ființei na- 
Operele inmănunchiale fn 
lucrare de artă, ce se anun- 

care
gratitudinea cititorilor de 

vîrstele, constituie crea(ia

Din
ver-
„Pri-menzile zilnice le primim în timpul 

nopții, Pîinea pe care o găsim di
mineața în magazin este de multe 
ori sub orice critică: arsă, necoap
tă, deformată. L-am sesizat pe tova
rășul director Lupulescu, dar... de
geaba".

Acestea sînt DOVEZILE, tovarășe 
director 1 Considerăm că sînt destul 
de convingătoare chiar și pentru dv. 
care considerați că sesizările pe care 
le fac consumatorii sînt neînteme
iate I

gal
ere- lumeape visul lui Bălcescu, 

Plevna dorobanților, 
de acum 50 de ani, 
Careii, Budapesta și

ini Tudor, 
Grivița și 
Mărășeștik 
Bucureștii,

Pe
Pe
pe
Tatra din războiul antifascist, pe cu
ceririle noastre constructive de azi”.

Virtuțile străbune fac să vibreze 
inima de o adîncă emoție. „Vîrstele 
patriei", este o carte care se reco-

filmelorde fete de 
populare 

ei apreciat 
Pînzele CINEAȘTII sovietici și francezi 

lucrează la o coproducție — o co
medie al cărei scenariu a fost scrii 
de dramaturgul sovietic Alexei Ka
pler și de regizorul francez Jean* 
Paul Le Chansix. Este povestea dra
gostei dintre un tînăr rus șl o țină»! 
franțuzoaică. Filmul va fl turnat ÎR 
Elveția, Franța și U.R.S.S.

morărit și panili- 
a VI-a se produc 

unii cititori cunosc 
acest produs. Ceea 

amintita 
neglijen- 
îmbîcsităIntr-o încăpere (Urmare din pag. 1)

întreprinderii de 
cație. La secția 
covrigi. Poate 
cum sc? prepară
ce am văzut noi, însă, la 
secție, depășește limitele 
tei.
cu mult fum și funingine, se prepa
ră coca pentru covrigi. Iar în Ime
diata apropiere, la circa un metru 
distanță de aluatul pentru covrigi, 
șeful de echipă Șorban Filip sparge 
cimentul din jurul unui malaxor. 
Cum lovește cu ciocanul In daltă, 
bucățile de ciment șl praful se de
pun pe cocă. Deci n.u-1 de mirare 
dacă consumînd un covrig simți In 
gură gustul produselor fabricii... de 
ciment.

Directorul Întreprinderii de moră- 
din Pelroșeni a 

și „posibilita- 
consumatorului 
necoaptă, arsă 
ne-am convins

In

nu

toală lumea. A- 
nu există țară in 
se găsească vreun 
semifabricat avlnd

panificație
de asemenea, 

că pe masa
ajunge uneori

V.
rit și 
negat, 
tea" 
plinea
sau deformată. Noi
de acest lucru la magazinul nr. 133 
unde ne-au fost 
de plini arse 
Sandru Pel rufa, 
ții ne declara, 
J.M.P.P. : „Cam

prezentate vreo 30 
scrum, deformate, 
responsabila unită- 
față de directorul 
jumătate din co-

COPIII 51 MUNCA
Zilele trecute m-am întllnit cu-n 

vechi prieten. M-a oprit și mi-a zis:
— Ce bine-mi pare că te-ntîlnesc! 

De mult voiam să te Întreb ceva.
— Cu plăcere — li răspund eu.
— Știi, de la o vreme, mă cam 

cert cu soția asupra felului cum să 
educăm copiii.

— Cum așa — m-am mirat eu.
— Să vezi .Soția pretinde ca cei 

dei copii pe care-i avem să nu pună 
- mina pe nimic. Zice: Lasă copii în 
pace ; Ce vrei î N-am muncit noi 
destul, cînd eram de vîrsta lor ? 
Lasă-i să se joace 1 Fetiței l-am în
credințat însă misiunea să îngri-

4 
jeaseă de ilori, s>ă pună masa și sa 
hrănească păsările. Deși e numai de 
7 ani îi place să se gospodărească 
singură. „Flăcăul" e gospodarul 
curții. O mătură cu regularitate.

— Cred că drumul 
pornit e bun. De asta se 
ge și soția mai tîrziu.

Cînd ne-am 
după o vreme, 
bucuros : Totul 
și nevastă-mea 
bine ca $i copiii noștri să împleteas
că învățătura și jocul cu munca.

A

pe care ai IJ
va convin- U

fl
din nou, X

1 mi-a spus V
reîntîlnit
prietenul

e în ordine. A ajuns Ș 
la concluzia că e

Ioan CHIRAȘ

ce în centrul planurilor de 
perspectivă stau dezvoltarea 
parametrilor și a nivelului teh
nic, într-un cuvînt a calității 
produselor. Se fac experiențe, 
spre exemplu, pentru crearea 
mașinii de perforat cu condu
cere electronică, se prevede 
producerea unor mașini-unelte 
care 
<izia 
cenl 
noul
de 250 cmc
de pe acum cu cele mal bune 
motociclete din lume prin ca
pacitatea, datele tehnice șl 
greutatea ei.

S-ar putea desigur prezenta 
încă multe dale privind dez
voltarea tehnică șl perspecti
vele producției uzinei. Impor-

combinatului 
bună dreptate 
întrecerea so- 
uzinele meia- 

de

forinți. Combinatul 
7 cămine pentru muncitori 

1 «00 locuri. Zilnic, 14 000 
salariațl folosesc cele 
bufete cu autoservire

Mai bine

35
ale 
de 

<os-

uzinelor

prelucrează piese cu pre- 
cîtorva raze atomice. Re- 
s-a introdus In fabricație 
tip de motocicletă „P-20" 

care concurează

trecerii socialiste pentru refa
cerea fabricilor și uzinelor dis
truse de război, pentru crește
rea producției industriale. As
tăzi, muncitorii 
se mindresc pe 
cu faptul că fn 
cialistă dintre
lurgice și constructoare 
mașini au cîștigat de 10 ori 
drapelul Consiliului de Miniș
tri șl cel al sindicatelor, Iar 
diferitele întreprinderi au fost 
distinse de 
de „Uzină 
rezultatele 
cifră este, 
re: nu de
tată cea de-a 100 060 inovație. 
In urma introducerii tnturor 
acestora în producție, prețul de 
cost al fabricatelor s-a micșo-

90 de ori cu titlul 
fruntașă". Despre 

întrecerii o singură 
credem, edificatoa- 
mult a fost prezen-

funcționează o policlinică 
cadrul căreia există diferi- 
cablnete medicale începînd 
cel de stomatologie și pînă 
modernele săli de operație 

peste 50 de me-

metalurgic de la

„Csepel" este astăzi o mar
că renumită, și deja bine cu
noscută 
proape că 
care să
produs sau 
pe el imprimată marca mare
lui combinat. Numai după eli
berare „Csepel" a exportat în 
diferite țări ale himll 15 000 
de strunguri, mai bine de
500 000 tone țevi de oțel,
400 000 mașini de cusut, 180 000 
motociclete și 1.2 milioane de 
biciclete. Statul a acordat com
binatului un mare ajutor: cel 
de la „Csepel" an putut In
vesti peste 3 miliarde forinți 
pentru modernizarea 
lor. Spre Ilus
trare, amintim că 
numai anul a- 
cesta au intrat 
în producție cu 
întreaga capa
citate două 
noi cuptoare e-
lectrice ptnlrn elaborared o- 
țeluiui.

Uriașa dezvoltare a combi
natului nu se poate demonstra 
insă numai prin miliardele de 
forinți investiți sau prin mili
oane de tone sau produse li
vrate. Semnificativ este si fap
tul că între lucrătorii uzine
lor proporția specialiștilor a 
crescut de la 33 la 53 ia sută. 
Azi, la „Csepel" lucrează de 
patru ori mai mulți ingineri 
decît în anul 1948. iar numă
rul tehnicienilor a crescut In 
aceeași perioadă cu 1 400. Cer- 
cetind și cunoscînd cerințele 
beneficiarilor, conducerea com
binatului își îndreaptă atenția 
spre astfel de probleme care 
pun de acord posibilitățile teh
nice eu buna pregătire a spe
cialiștilor si cerințele moder
nizării și ridicării tehnicității 
produselor. Așa se explică de

de
In
se 

cu

lanț mi se pare faptul că la 
„Csepel" viitorul se planifică 
în primul rînd pe baza succe
selor obținute pînă acum, în- 
trebuințind cele mai noi rezul
tate ale cercetărilor științifice 
si, natural, folosind experiența 
bogată a celor 75 de ani 
existență ai combinatului, 
esență. întreaga activitate 
poate sintetiza în cîteva
vtnte : cerințe contemporane 
satisfăcute in mod contempo
ran. Dealtfel, acesta este și 
unul dintre marile obiective 
urmărite în întrecerea socia
listă care se desfășoară In a- 
ceste zile in uzinele combi- 
natuhii în cinstea aniversării 
eliberării tării și a zilei de 1 
Mai. In Ungaria este binecu
noscut faptul că Încă la 1 Mal 
1945, ia cîteva săptămîni după 
eliberare, muncitorii uzinelor 
„Csepel" an fost inițiatorii în-

rat cu un miliard de forinți. 
Inovatorilor li s-au plătit în 
același timp ca premii peste 
60 milioane de forinți.

Semnificative pentru drumul 
parcurs de uzină și de munci
torii el în anii de după elibe
rare sînt și alte cîteva date, 
ne spunea președintele Comi
tetului sindical în timpul unei 
vizite tăcute în marea uzină. 
Fste firesc că obțlnînd rezul
tate fn valoare de multe mi
liarde, combinatul să foloseas
că sume enorme pentru satis
facerea cerințelor sociale, sa
nitare și culturale ale munci
torilor săi. In cel de-al doilea 
plan cincinal, numai pentru 
cheltuieli sociale au fost des
tinate 214 milioane forinți. Pe 
lingă combinat funcționează 9 
așezăminte de copii, pentru 
Întreținerea cărora se chel
tuiesc anual mai bine de 5,5

DUPĂ CE a Interpretai rolul prin» 
olpal In filmul „Michael Collins'’, 
actorul britanic Richard Harris vi 
fi în fața camerei de filmat Olivej 
Cromwell omul ce) mai de temut dit 
istoria Irlandei.

săi. 
cheltuit 

milioane

milioane 
are 
c» 
de 
de
combinatului. 
2 800 muncitori primesc 
tume de protecție în valoare 
anuală de peste 15 milioane 
forinți. Tratamentul sanitar al 
muncitorilor combinatului cos
tă, de asemenea, multe mili
oane. Pe teritoriul combinatu
lui 
In 
te 
cu 
Ia
deservite de 
dicl.

Combinatul
Csepel depune eforturi pentru

îmbunătățirea 
condițiilor de 
locuit, ale mun
citorilor 
S-au
multe
de forinți în a- 
cest scop. De 

exemplu, Ia siîrșitul anului 
trecut 100 de familii au primit 
locuințe în noul și modernul 
cartier Csepel. Cartierul aces
ta, a cărui construcție a înce
put cu cîțiva an; în urmă, are 
astăzi 2 400 de apartamente. 
In I960 s-a construit în acest 
cartier cel mai frumos și cei 
mai modern 
din țară.

....Csepel" 
pe insulă, 
să vizitez
dintre colegi, un ziarist ungur, 
îmi spunea că drumul parcurs 
de muncitori în cel 23 de ani 
este într-un anumit fel simbo
lic. Intr-adevăr, evoluția lui 
simbolizează Întreaga dezvol
tare a economiei naționale a 
Ungariei populare In anii eli
berării, desfășurată sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

PE ECRANELE americane ruiea^J 
în prezent un nou film intitulat „In
cident", realizat de Larry Peerce, In 
care autorul prezintă o anumită 
categorie de tineri ce terorizează
călătorii din metrourile newyorkeze. 
Subiectul filmului a fost inspirat
dintr-un fapt divers, petrecut relativ 
recent, in 1965, o femeie din cartie
rul Queens din New York a fost a- 
saltată de un tînăr, și cu toate stri
gatele desperate de ajutor, nimeni 
nu s-a deranjat să salveze biata 
meie. întrebați apoi de ce nu 
lervenit, oamenii au răspuns 
tîmplarea nu-i privea pe ei.

Filmul a fost realizat cu
de a sensibiliza opinia publică, 
a o scoate din egoismul care o ca
racterizează.

au 
că

fe- 
iu- 
îrt-

scopql
de

magazin universal

— combinatul de 
Recomandindu-mi 

combinatul, unul

STANLEY BAKER și Tommy Ste
ele vor începe în cursul lunii m<) 
turnările filmului „Weere is Jack" 
(Unde este Jack ?). Exterioarele vor 
fi turnate pe cimpiile 
landei.

verzi ale Ir-

Javier Aguț< 
filmul „Gil

REGIZORUL spaniol 
re turnează la Madrid 
care cîntă la pian" (formulă de ar
gou polițienesc care desemnează 
bolii înarmați). Acțiunea filmului se 
va desfășura într-o clinică. Princi
palii interpret! sînt Tony I.eblanC 
și Conchita Velasco.
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PROIECT DE LEGE
cu privire la apărarea, conservarea

și folosirea terenurilor agricole
(Urmare din pag. 1)

renurilor agricole — arabile, plan
tate cu pomi, vită de vie șl arbuști 
fructiferi, pășuni și fînete naturale 
— precum șl schimbarea destinației 
lor în alte scopuri decît producția 
agricolă vegetală sînt interzise, în 
afară de cazurile prevăzute în pre
zenta lege.

ART. 2. Posesorii, cu orice titlu, 
de terenuri agricole sînt obligați să 
lucreze și să cultive întreaga su
prafață de teren ce posedă, cu res
pectarea regulilor agrotehnice și să 
asigure conservarea și ameliorarea 
terenurilor prin lucări de îmbunătă
țiri funciare și de fertilizare a solu
lui.

ART. 3. Pentru sporirea suprafe
ței agricole, îndeosebi a celei ara
bile, posesorii de terenuri sînt obli
gați să Identifice șl să cultive toate 
terenurile proprii folosite neecono
mic, cum sînt: tufărișurile, mărăcl- 
nișurile, pilcurile de arborete care 
nu au rol de protecție sau produc
ție forestieră, drumurile de exploa
tare inutile, cele din incintele orga
nizațiilor socialiste și alte terenuri 
asemănătoare.

Organizațiile socialiste neagricole, 
rare nu pot asigura punerea, în pro
ducția agricolă a terenurilor ce po
sedă, sînt obligate să Ie predea spre 
cultivare, fără plată, organizațiilor 
agricole socialiste vecine.

ART. 4. Amplasarea obiectivelor 
Industriale, agrozootehnice șl so- 
clnl-culturale se va face, de regulă, 
pe terenuri situate în perimetrul o- 
rașelor sau în vatra satelor, precum 
șl pe terenuri improprii producției 
agricole.

ART. 
definitiv 
agricole,
tclor sau a perimetrului construibll 
al orașelor, în alte scopuri decît 
producția agricolă vegetală, nn se 
poște face decît în mod exceptional 
și numai pe baza aprobării preala
bile, dată de:

— Consiliul de Stat, pentru tere
nurile arabile, plantațiile de pomi șl 
vită de vie, precum și pentru tere
nurile pe care s-au executat lucrări 
th îmbunătățiri funciare;

— Consiliul de Miniștri, pentru 
celelalte terenuri agricole.

Prin derogare de la prevederile 
d< mai sus, folosirea de către co
operativele agricole de producție a 
ti-renurilor proprii în alte scopuri 
dec ît producția agricolă vegetală se 
face numai cu aprobarea prealabilă 
n Consiliului Superior al Agricul
turii, la propunerea Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

In cazul cfnd terenurile prevăzu
te la articolul 4 sînt agricole, schim
barea destinației lor se aprobă de 
«•.lire Consiliul Superior al Agricul
turii.

ART. 6. Beneficiarii lucrărilor de 
Investiții sau de producție ce se e- 
xecu 13 pe terenuri agricole 
elude în valoarea lucrărilor 
live și valoarea terenurilor, 
dițiile stabilite prin hotărîre 
slliului de Miniștri.

ART. 7. Este interzisă ocuparea și 
schimbarea destinației terenurilor a- 
gricole înainte de obținerea aprobă
rii legale, precum și ocuparea de 
suprafețe mai mari sau amplasarea 
lucrărilor de alte terenuri decît cele 
aprobate.

ART, 8. Organizațiile socialiste 
posesoare de terenuri agricole scoa
se temporar din producția agricolă 
vegetală sînt obligate, la expirarea 
termenului pentru care le-a fost a- 
probată schimbarea 
redea 
putea 
rolă, 
toate 
sărea
prumut, fundațiile, construcțiile, 
talurile și altele asemenea.

ART. 9. Beneficiarii lucrărilor 
kivestitii sau producție, pentru a
tor realizare este necesară schim
barea definitivă sau temporară a 
destinației terenurilor agricole, sînt 
obligați să ia măsuri, încă în faza 
de elaborare a documentației tebnl-

bilite prin instrucțiunile Consiliului 
Superior al Agriculturii, o evidență 
proprie 
țin.

ART.
gricole, 
gricole, 
losință

a terenurilor pe care le de-

a- 
a- 

fo- 
terenurilor agricole, fără

legală, construirea de Io- 
anexe gospodărești în ata
șatelor și a perimetrului 

precum șl

5. Ocuparea și folosirea, 
sau temporar, a terenurilor 
situate fn afara vetrei sa-

vor in- 
respec- 

fn ron- 
fi Con-

aceste terenuri
fi folosite în

In acest scop, 
lucrările ce ar
lor, cum sînt gropile de

destinației, să 
în starea de a 

producția agri- 
vor desființa 

împiedica folo- 
îm- 
ba-

<le 
râ

(Urmare din pag. 1)

i

ticle scrieri vorbesc despre 
metamorfoza metalului incepind 
de la formele incipiente de 
exploatare a zăcămintelor și 
pînă Ia modernele agregate de 
astăzi de extracție și prelu
crare a minereului de Her.

Anii socialismului au dat o 
nouă strălucire minereurilor 
din munții Poiana Ruscăi. La 
indicația conducerii partidului, 
geologii au parcelat această 
zonă vastă pentru ca paralel 
cu exploatarea curentă să fie 
puse in evidență noi zăcămin
te mineralizate. Turlele son
delor de foraj au urcat peste 
cota 1 000, pe culmile Cerișo- 
rului și Leleselor, pentru ca 
apoi să sfredelească adincurfle 
dezmorțind rocile din somnul 
milenar. Dar. concentrai ui de 
fier e tot atit de prezent 
suprafață.

In ultima vreme, prin 
jele care s-au exeentat
la 1 000 m adîncime, în secto
ral Ghelar-est s-au identificat 
noi ione mineralizate punîndu- 
se în evidență peste 3 mili
oane tone minereu de fier de 
bună calMale. De asemenea, 
în zona Teliuc-vest s-a iden-

și M

iora- 
pini

apă. inclusiv cele privind 
de protecție sau si- 

precum șl orice alte 
referitoare Ia folosirea 
reducînd suprafețele de

ce, pentru a restrînge Ia strictul ne
cesar ocuparea acestor terenuri.

Consiliul Superior al Agriculturii 
șl Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură șt Sistematizare, 
împreună cu ministerele și celelalte 
organe centrale ale administrației 
de stat interesate vor revizui, în 
termen de 6 luni de la data prezen
tei legi, normele privind construirea 
de obiective industriale, agricole, 
social-cullurale, căi de comunicații, 
surse de 
distantele 
gurtnță, 
normative
terenurilor, 
terenuri afectate acestor lucrări.

Normativele astfel revizuite șl uni
ficate vor fi supuse spre aprobare 
Consiliului de Miniștri.

ART. 10. Amplasarea liniilor de 
telecomunicații se va face de-a lun
gul și în Imediata apropiere a căi
lor de comunicații.

Liniile de transport șl distribuire 
de energie electrică, precum șl alte 
instalații similare se vor amplasa, 
de regulă, de-a lungul și în Imedia
ta apropiere a căilor de comunicații, 
în așa fel îneît să nu se degradeze 
culturile și să nu se stînjenească lu
crările agricole.

Pentru daunele cauzate prin am
plasarea lucrărilor de mai sus pose
sorii terenurilor vor fi despăgubiți 
de către beneficiarii de investiții sau 
de către executanții lucrărilor, după 
caz.

ART. 11. Comitetul pentru Proble
mele Administrației Locale, împreu
nă cu Gomitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare 
și cu Consiliul Superior al Agricul
turii, în termen de un an de la data 
prezentei legi, vor revizui și defini
tiva delimitarea vetrei satelor și a 
perimetrului orașelor, în vederea 
concentrării localităților șl a evită
rii risipei de terenuri agricole.

Pînă la definitivarea lucrărilor 
prevăzute la alineatul precedent, 
construirea și reconstruirea clădiri
lor de locuit și a celor qospodărești 
sînt permise numai în limita actuală 
a vetrei satelor și a perimetrului 
construibil al orașelor.

Comitetele executive ale consilii
lor populare sînt obligate să ia mă
suri pentru demolarea oricăror 
construcții ce se vor executa, con
trar prevederilor prezentei legi, în 
afara vetrei 
lui orașelor, 
nare a celor

ART. 12 
de folosință 
Indiferent de posesor, în altă cate
gorie de folosință agricolă se poa
te face numai pe baza aprobării 
prealabile dată de:

— Consiliul Superior al Agricul
turii pentru terenurile deținute de 
organizațiile socialiste. Pentru tere
nurile cooperativelor agricole de 
producție, schimbarea categoriei de 
folosință se face ru consultarea Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție;

— Direcțiile agricole județene 
pentru terenurile proprietatea per
soanelor flzJce.

ART. 13. In cadrul lucrărilor de 
organizare a teritoriului. Consiliul 
Superior al Agriculturii, împreună 
cu celelalte organe centrale intere- 
»ate si cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, va lua măsuri 
pentru corectarea șt reamplasarea 
rețele! de drumuri comunale șl a 
celor de exploatare, corectarea 
cursurilor unor ape și pentru com
baterea eroziunii solului.

Fsle interzisă cu desăvîrșire crea- 
Tea de poteri sau drumuri prin cul
turi

APT. 14. Pentru identificarea te
renurilor și a posesorilor, asigura
rea evidentei șl controlului folosirii 
raționale a terenurilor, Consiliul 
Superior al Agriculturii va orqaniza 
In 1 roti ti cerea cadastrului funciar.

Cadastrul funciar se întocmește pe 
somune, orașe și municipii șl se tine 
Ie direcția agricolă județeană, prin 
unltăli do specialitate, ce se vor or
ganiza în acest scop.

Organizațiile socialiste vor tine, 
în concordanță cu principiile de or
ganizare a cadastrului funciar sta-

15. Ocuparea terenurilor 
micșorarea suprafețelor 

schimbarea categoriei de 
a

aprobare 
cuințe șl 
ra vetrei 
construlbil al orașelor,
alte fapte ce se vor stabil! de Con
siliul Superior al Agriculturii, con
stituie contravenții și se sancționea
ză după cum urmează ;

— Organizațiile socialiste, cu 
mendă de la 5 000 la 50 000 lei ;

— Persoanele fizice, cu amendă de 
Ia 500 Ia 10 000 Iei.

Amenzile stabilite 
zațiîle socialiste vor 
acestea persoanelor 
producerea pagubei.

Cu aceeași amendă
ză, în primul an, posesorii terenurl- 

fl 
al

Pe 
de

fi

pentru organl- 
fl imputate de 

vinovate de

se sancționca-

ai viilor 
precum șl 

naturale 
lucrări

agroteh- 
către or-

lor arabile necultivate, 
livezilor neîntreținute, 
pășunilor și fînețelor 
care nu s-au executat
îngrijire, conform regulilor 
nice, constatate ca atare de 
ganele agricole de stat.

In cazul în care situația 
tă în alineatul de mal sus
ține și în anul următor, la propu-

prevăzu
se men-

nerea direcțiilor agricole, terenu
rile respective vor fi atribuite de 
către comitetele executive ale consi
liilor populare județene în folosința 
organizațiilor agricole socialiste care 
pot asigura punerea lor în produc
ție. Restituirea acestor terenuri în 
folosința celor care le-au posedat se 
face de aceleași organe, în condiți
ile stabilite de Consiliul Superior al 
Agriculturii.

împotriva măsurilor aplicate po
trivit alineatului precedent se poate 
face contestație la Consiliul Su
perior al Agriculturii.

ART. 16. Degradarea terenurilor 
agricole, distrugerea sau degradarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
distrugerea sau degradarea culturi
lor, viilor, livezilor, pășunilor șl fî
nețelor, constituie Infracțiuni și se 
pedepsesc potrivit prevederilor co
dului penal.

De asemenea, constituie Infracți
une și se pedepsește cu închisoare 
corecțlonală de la o lună la un an, 
ocuparea terenurilor agricole, micșo
rarea suprafeței agricole și schimba
rea categoriei de folosință a tere
nurilor agricole, fără aprobare le
gală, construirea de locuințe și ane
xe gospodărești în afara vetrei sa
telor șl a perimetrului construlbil al 
orașelor, săvîrșlte în mod repetat.

ART. 17. Orice dispoziții contrare 
prezentei legi se abrogă.

satelor sau perimetru- 
precum șl de sanctio- 
vinovati.

Schimbarea categoriei 
a terenurilor agricole,

tilkal o continuare a minera- 
lizației pînă la adindmi ce de
pășesc cota 300. Și aici canti
tatea minereurilor de rezervă 
puse in evidentă ajung Ia cir- 
r<a 2 milioane lone.

Cele două mari exploatări 
oiniere din Teliuc și C.belar,

SPORT
Cupa României 

nu s-a dezmințit nici
!>

tt

compeliție dotată cuPopulara
„Cupa României" a produs șl de 
astă dată surprize. Trei echipe din 
divizia A, Jiul, F.C. Argeș și A.S.A. 
Tg. Mureș au fost eliminate de că
tre echipe, e drept fruntașe, din di
vizia secundă: Vagonul Arad, Poli
tehnica Iași și C.F.R. Timișoara. Me-

FOTBAL

de astă dată
chi rile 
putate, 
strînse, excepție făcînd partidele de 
la Ploiești (Politehnic* Iași — F.G. 
Argeș 5—1) și Pitești (Rapid — Uni
versitatea Craiova 8—0). Iată și re
zultatele înregistrate îu „optimi" i

fia fost, în general, dîrz dis- 
terminîndu-se cu scoruri

Steaua București — Politehnica Timișoara 2—1 (1—1| 
Dinamo Bacău — Petrolul Ploiești 2—1 10—01 
Dinamo București — Chimia Suceava 1—0 (0—0)
Politehnica Iași — F. C. Argeș 5—1 (2—1)
Rapid Bucnrești — Universitatea Craiova 3—0 (2—0) 
Universitatea CInj — Progresul București 1—1 10—0) 
A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Timișoara 1—1 (1—6)
Jiul Petroșeni — Vagonul Arad 1—1 (1—0)

Preparatorul Petrila - 
Constructorul Hunedoara 2-0 (1-0)

In cea de-a 18-a etapă a campio
natului interjudețean de fotbal, Pre
paratorul Petrila a întîlnit pe teren

DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT
cu privire la organizarea și funcționarea

Ministerului Afacerilor Interne
și cu privire la înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Securității Statului

Așa cum s-a anunțat, Consiliul 
Stat a emis decrete referitoare 
organizarea și funcționarea Ministe
rului Afacerilor Interne șl la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Securității Statului.

In decretul privind organizarea șl 
funcționarea Ministerului Afacerilor 
Interne se prevede că acest minister 
are ca sarcină principală înfăptui
rea politicii partidului șl statului cu 
privire la asigurarea ordinii publice, 
apărarea proprietății socialiste șl 
personale, a drepturilor și Interese
lor legale ale persoanelor, preveni
rea și descoperirea 
contribuind 
rea muncii 
socialistă a

Ministerul
trivlt decretului, îi mal revin atri
buții privind menținerea ordinii șl 
paza în municipal, orașe și comune, 
siguranța circulației pe drumurile 
publice, organizarea, îndrumarea șl 
controlul activității de prevenire șl 
stingere a Incendiilor. De asemenea 
acest minister organizează activita
tea de eliberare șl controlul acte
lor de trecere a frontierei 
ținerea evidenței populației 
rarea actelor care certifică 
tea, domiciliul șl cetățenia 
nelor, tinerea evidentei, 
completarea șl organizarea folosirii 
materialelor documentare ce fac 
parte din Fondul Arhivistic de Stat.

Din structura organizatorică a Mi
nisterului Afacerilor Interne fac par
te miliția, pompierii, trupele de 
pază, penitenciarele. Arhivele Sta
tului, precum și alte unități centra
le care vor f! stabilite prin hotărî- 
re a Consiliului de Miniștri.

In decretul privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Consi
liului Securității Statului se preve
de că acesta este un organ central

de 
la

infractiunlior, 
prin aceasta ia asigura- 

pașnice de construcție 
poporului român. 
Afacerilor Interne, po-

de stat, 
și elibe- 
identite- 
persoa-

păstrarea,

/noderne. Dar pînă a ajunge 
în incandescența furnalelor, 
minereul de Rusca mai e su
pus unui proces de prelucrare 
care îi sporește caratele. Acest 
lucru e făcut cu bune rezul
tate la Uzina de preparare din 
Teliuc. Pentru o valorificare

D

LA OBÎRȘIA
OȚELULUI
care cuprind în ari 11 e lor in- 
tieaga zonă metaliferă a «un- , 
țtlor Poiana Ruscăi, asigură fn 
prezent rea mai mare parte 
a minereului necesar produ
cerii oțelului Ia Combwatwl 
siderurgic Hunedoara. In ma
joritatea abatajelor munca de 
exlracjie a fost mecanizată, 
după rum șl transportul se 
race îv» prezent cu mijloace

superioară a minereurilor, aici 
s-au luat fn ultima vreme o 
serie de măsuri privind re
glarea funcționării separatori
lor magnetici, respectarea pa
rametrilor tehnologiei la măci
narea șl clasarea minereului 
prăjit, intensificarea controlu
lui tehnic pe toate fazele de 
preparare ceea ce a condus Ia 
asigurarea unui procent mal

Radio
Vineri 5 aprilie

PROGRAMUL I:

Camelia Dăscă- 
Ludovic; 10.10 
rusă; 11,00 Bu
ll,03 Cîntă Ar

oaspeților. De altfel ei be- 
în minutul 8 de o lovitură 
metri. Serafis șuiează min- 
colț, dar portarul Drusan-

•propriu pe Constructorul Hunedoa
ra. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—0. Primele minute au 
aparținut 
neficiază 
de la 11 
gea spre
schi îi ghicește intenția și plonjează 
respingînd spectaculos.

După această fază, de înaltă ten
siune, gazdele au o revenire puter
nică. In minutul 36 Bobocel portarul 
oaspeților blochează balonul, dar îl 
scapă din nou permițînd lui Lăscă- 
ian să înscrie: 1—0. Pină la pauză 
Ileș II și Cistnaș de la oaspeți au a- 
vut ocazii de a egala, dar le-au 
ratat pe rînd.

La reluare, oaspeții au imprimat 
din nou jocului un ritm ridicat dar 
acțiunile lor 
concretiza în 
s-a terminat 
bit. Gazdele
raru execută o lovitură 
deviază balonul în gol. Cu scorul de 
2—0 se termină întilnirea.

A arbitrat bine brigada condusă 
la mijloc de Cioro loan

s-au irosit fără a se 
goluri. Apoi „benzina" 

și atacurile lor au slă- 
preiati inițiativa și Be- 

și Gavris

al administrației de stat care are 
sarcina de a înfăptui politica parti
dului și statului în domeniul apără
rii securității statului. In decret se 
prevede că Consiliul Securității Sta
tului are misiunea de a preveni, 
descoperi și lichida uneltirile și ac
țiunile dușmănoase îndreptate îm
potriva orînduirli sociale și de stat.

Consiliul Securității Statului are. 
de asemenea, ca atribuții luarea de 
măsuri pentru apărarea secretului 
de stat, verificarea, potrivit legii, în 
cadrul organizațiilor sociale, a mo
dulul de aplicare a acestor măsuri, 
contribuind la educarea cetățenilor 
în spiritul vigilentei.

Pornind de Ia prevederile consti
tutionale referitoare la Inviolabilita
tea domiciliului, ambele decrete 
stabilesc cu precizie cazurile și con
dițiile în care organele Ministerului 
Afacerilor Interne șl ale Consiliului 
Securității Statului au dreptul să In
tre în locuința unor persoane fizice, 
pentru îndeplinirea atribuțiilor lega
le. Astfel, aceste organe pot intra 
în locuința unor persoane fizice, Ia 
solicitarea sau cu consimtămîntul a- 
cestora, fără încuviințare sau auto
rizație numai în caz de infracțiuni 
flagrante, iar, în toate celelalte ca
zuri, numai cu autorizația procuro
rului, dată în condițiile prevăzute 
de lege.

De asemenea, decretele reglemen
tează, într-un mod similar, condi
țiile în care aceste organe, pot intra 
în Incinta unor organizații socialis
te, pentru îndeplinirea atribuțiilor 
lor de serviciu.

Aceste prevederi sînt menite să 
întărească exercitarea de către or
ganele de stat a îndatoririlor ce le 
revin 
lui șî 
turor 
legile
rii legalității socialiste.

In decrete se subliniază cu Mi
nisterul Afacerilor Interne și Con
siliul Securității Statului își desfă
șoară întreaga activitate sub condu
cerea șl îndrumarea Comitetului 
Gentral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri.

Conform decretelor Colegiul Mi
nisterului Afacerilor Interne și Con
siliul Securității Statului sînt organe 
deliberative și lucrează, potrivit 
principiului muncii și conducerii co
lective. In îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin, aceste instituții centrale 
colaborează cu ministerele, cu cele
lalte organe ale administrației de 
stat șl se sprijină pe concursul larg 
al cetățenilor și al colectivelor de 
oameni ai muncii.

din Hațeg.

(Agerpres)

★

In deschidere, juniorii 
părătorul Petrila au fost 
3—2 de cel de la C.onstrurtorul Hu
nedoara.

de la Pre- 
învinși cu

I. TEȘCAN

TELEVIZIUNE
JOI 4 APRILIE

17,30

Pentru
viitoarele
mame

(Urmare din pag. 1)

menținut la același nivel scăzut din 
anii trecuți — sub 3 la sută.

18,00

18,30

19,00

19,10

19,30
19,50

20,00

în apărarea Intereselor statu- 
a intereselor legitime ale tu- 
cetătcnilor In conformitate cu 
In vigoare, In spiritul întări-

ridicat al concentratului. Nu
mai în primul trimestru al a- 
cestui an, de pildă, valoarea 
metalurgică pe tona de mine
reu prelucrat a crescut cu 7 
Iei peste prevederile planului. 
Drept rezultat, preparatorii din 
Teliuc au primit din partea 
beneficiarului o bonificație de 
1 milion lei.

Căutările pentru o valoriii 
care superioară a minereurilor 
sint in toi. Astfel, nu demult, 
tot la Uzina de preparare s-a 
încheiat un studiu care vizea
ză perfecționarea separatorilor 
maqnelici prin utilizarea ca
velor în contracnrent și semi- 
contracurenl. O asemenea mă
sură a dus la creșterea ex
tracției de metal in concentrat 
cu 2 la sută. Toi aici s-a mai 
întreprins un studio privind 
îmbunătățirea tehnologiei de 
filtrare a rmocenlratrilai. ceea 
ce va conduce la o economie 
anuală de circa 200 000 lei.

O dată decantat in vagoane, 
minereul de Rusca ia calea 
combinatntai node fiind supus 
unor 
mice 
atit
noastre naționale..

cetnp'h.de procese cM- 
s« transformă fn oțelul 
de necesar e<'onomh'J

— Neîndoios, in obținerea 
acestor rezultate a avut me
rite și personalul maternității...

— Intr-adevair, consider că a cres
cut răspunderea față de asigurarea 
unei asistente cît mai prompte ș» la 
un nivel medical optim atît din 
partea personalului medical cît șl 
mediu sanitar. Medicii de gardă e- 
xaminează la prezentare toate ca
zurile și instituie tratamentul cores
punzător. De asemenea, 
rile sînt supravegheate 
de medici.

toate naște- 
m dirijate

— Cu siguranță
rile var continua și în viitor...

— Categoric, va crește dotarea 
cu paturi și aparataje. Dar, ceea ce 
va trebui să dea de gîndit -- viitoa
rele îmbunătățiri în cadrul institu
ției noastre vor fi condiționate de 
lărgirea spațiului maternității. De
oarece, in toate realizările din ulti
mii doi ani spațiul de care dispunem 
îngrijirii viitoarelor mame si noilor 
născuți este,
actuala clădire. No lipsesc, 
oară, ÎBcâperi pentru 
vlrea mesei, pentru 
născutilor febrili.

Deci, e o problemă 
atenție.

îmbunată! i-

totuși, insuficient în 
buna- 

alăptare, ser- 
izolarea nou

care merită

20,30

20,50

21,30

21,50

2220

23,00
23,15
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PETROȘEN! — 7 hfoieoibrie: Di
mineți de iarnă ; Roțraltâca : Bella ; 
PETRII.A: Pasărea Phoenix ; LONEA 
— Minerul, Șeful -e'-torului 
te ; 7 Noiembrie : 
pra orașului ; 
meniul 
prenta ;
Secretul 
idolul.

Călărotul 
A NI NO AS A : 

incasiilui ; VUT CAN : 
LUPENI 
cifTului;

sulle- 
deasu- 
Testa- 

Am-
— MtmcHoresc:
Oillural: Cântați

Vci/ea Uzului, 
dulce $/ fru-

de limba ro-

Pentru preșcolari 
Filmul: Poly șl secretul 
celor șapte stele.
La ordinea zilei: Orga
nizarea științifică a pro
ducției șl a muncii.
Curs de limba germană 
(lecfia a X-a)
O ilustrată de la... bara
jul de pe 
„Mult e 
moașă...**
Emisiune 
mă nd.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul metearoloqic. 
Publicitate.
Film serial: 
(seria 1) 
Reportai '68: 
Gort 
„Întrebări 
lăspuns... 
care nu 
încă** 
Teleylob 
călătorii , 
edia. 
Studioul 
beiul" 
șici.
De la Giotto la Brdncirși 
(Încheierea cicMuii 
Telejurrtcihif de noapte 
Închiderea omisiunii.

W ikingii

Popas In

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Program muzical de diminea
ță; 5,15 Gimnastică; 5,25 Pro
gram muzical de dimineață»
5.30 Buletin de știri; 5,35 Pro
gram muzical de dimineață»
5.50 Jurnal agrar; 6,00—8,25 
Muzică și actualități; 8.26 Mo
ment poetic; 8.30 La microfon, 
melodia preferată; 9 00 Bule
tin de știri; 9,05 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Din 
muzica popoare'or-, 9,55 Muzi
că ușoară de 
lescu și Dizzi 
Curs de limba 
letin de știri;
temiza Bojan și Marin Chisăr,
11.30 Orchestra casei de dis
curi Electrecord; 11.45 Sfatul 
medicului: Excursiile, factor
fortifiant al orqani-mului; 12.00 
Pagini vc-«le din ojierete; 12.22 
Intîlnire cu nu-lodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal. Bulettn meteorolo
gic; 13,20 Soliști și orchestra 
de muzică ușoară; 14,15 L m- 
brava minunată (emisiune pen
tru școlarii din clasele I —IV)»
14.50 Muzică ușoară cu Cate
rina Caselli; 15,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-ruiier; 15.05 
Jocuri populare din Bihor in
terpretate de Dezideriu Arde- 
Ieanu; 15,15 Coordonate cultu
rale; 15,30 Săptămîna culturii 
ungare; 16,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,20 
Program de cfntece; 16.30 E- 
misiune despre și pentru cel 
care circulă pe drumurile pu
blice; 16,45 Concert de muzi
că populară; 17,15 In slujba 
patriei; 17,45 Caleidoscop mu
zical; 18,00 Buletin de știri; 
18,05 Cîntă Dorina Drăghici șl 
Gică Petrescu; 18,50 Muzică 
din operete; 19,00 Radiogazeta 
de seară; 19,30 O nu-lodio pe 
adresa dumneavoastră; 20,00 
Buletin de știri; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,17 Melo
dii românești; 20,35 Concurs 
cu public; 21,00 Festivalul fes
tivalurilor de muzică ușoară, 
22,00 Radiojurnal. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Melo
dii interpretate Ia saxofoni
22.30 Moment poetic; 22,35 
Melodiile vîrstelor; 24,00 Bu- 
letin de știri; 0,05—3,50 Estra
da nocturnă. Buletine de știri 
și meteo-rutiere la jreie 1,00; 
200 si 3.S».

PROGRAMUL I!:

StațU 351 m: 6,45 7,00 A- 
gendă burureșteană» 7,00 Cîn- 
tece populare cu Nicolae Trb- 
fin; 7,10 Tot înainte (emisiu
ne pentru pionieri); 7.30 Bu- 
Jptin de știri; 7,35 Buletin me- 
teo-rutier;
de 
căra 
iești; 
Luiza 
sey ; 
9,05 
clor 
și George Vanca; 9,30 
alese din muzica de estradă, 
10,00 Teatru la microfon. Ci
clul „Radiodifuziunea în spri
jinul școlii". O scrisoare pier
dută, de 1. L. Caragiale; 12,00 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 12,07 Varietăți mu
zicale; 12,45 Interpreti de mu
zică ușoară : Puica Iqiroșanil 
și Florin Dorian; 13,00 Muzică 
de estradă; 13,30 Itinerare; 
13,45 Muzică populară; 14,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 14,08 Concert da 
prinz; 15,15 Melodii de Viorel 
Doboș; 16,00 Piese alese din 
fonoteca noastră de folclor, 
16,15 Pe teme medicale; 16,25 
Din viața de concert a Capi
talei; 17,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 17,31 Cintă 
Salvatore Adamo, 17,45 A 7-a 
artă. Ediție pentru cinecluburi» 
18,00 Clarinetistul Iliuță Rudă- 
reanu; 18,38 Portrete muzicale; 
18,55 Buletin de știri; 1900 
Simfonii de Joseph Haydn, 
19,30 Curs de limba spaniolă, 
19,50 Noapte bună, copii; 20,00 
Transmisiune de la Opera Ro
mână : „Falstaff" 
Veidi. In pauze : 
■știri; Studioul de 
net plastic; 23,00
23,07 Pagini lirico; 24,00 Expo
ziție de muzică ușoară; 0,55— 
1,00 Buletin de știri. Buletin 
inetoo-rulier.

Orchestra 
,Fla- 
Plo- 

cu

7,45
muzică populară 

Prahovei" din
8,00 Muzică ușoară
Costache șl Bill Ram- 
8,30 Buletin de știri» 
Prelucrări din

de Constantin
I fol-
Arvinte

Pagini

s-a 
ia

care 
Întrebări 
s-a răspuns

la

— emisiune de 
geografice : Su

mic: „Analia-
de Rranisiav Nu-

de Giuseppe 
Buletin de 
poezie; Car- 
Radiojurnal,

I. R. E. H. DEVA
Secfia Refele Petroșeni

ANUNȚĂ
Azîe 4 aprilie 1968, între orele 14-19, 

întrerupe aUmenfarea cu energie electrică 
următoarele întreprinderi și insfitufii precum 
în cartierele de locuințe din jur:

se
la

— Poșta Petroșen*
— Moara de bardă Livezeni
— 1 P. L P. Livezeni
— BL gbsante din sfr. 30 Decembrie Peiroșeni
— Spița iul T. B. G Pefroșeni
— Spitalul de copii Petroșeni
— Mina Livezeni
— L R. T. A. Livezeni
— Tîmplăria I. O. I. L. Livezeni
— Centrala termică nr. 6 Aeroport
— I. O. I. L. garaj Livezeni

h.de
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STEAGUL ROȘU

Vizita președintelui
Consiliului de Miniștri,
Ion tiheorghe Maurer,

in Finlanda
(Urmare din pag. I)

vieții economice finlandeze, precum 
și de ambasadorii celor două țări.

Miercuri după-amiază, președinte
le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mănescu, 
precum și de ambasadorul României 
în Finlanda, Niculai Ion Vancea, a 
depus o coroană de flori la monu
mentul din Helsinki închinat memo
riei luptătorilor comuniști ■ căzuțl în 
războiul civil din 1918.

★

teresante cu conducătorii acestei 
țări. „Am constatat aici, a spus pre
mierul român, o dorință comună de 
a face să se dezvolte relațiile noas
tre pe toate planurile posibile. Da 
asemenea, am făcut un inie tur de 
orizont asupra problemelor interna
ționale. Cred că nu vă spun un se
cret afirmînd că în acest domeniu 
nu lipsesc problemele. Noi am con
statat că avem aceeași dorință de a 
apăra și promova pacea. Am con
statat că avem idei foarte apropiate 
în numeroase probleme". In conti
nuare, președintele Consiliului de 
Miniștri a răspuns la întrebările zia
riștilor finlandezi, români șl străini.

Declarația guvernului Republicii
Democrate Vietnam cu privire

la „limitarea bombardamentelor6
asupra Vietnamului de nord

La Sofia a fost semnat protocolul 
cu privire la schimbul de mărfuri 
dintre Anglia și Bulgaria, pe anul 
1968. Protocolul prevede creșterea 
valorică a schimburilor comerciale 
pînă Ja 85 milioane dolari.

terveni un acord între toate țările 
arabe. :

In saloanele Hotelului Marski, re
ședința oaspeților, a avut loc în a- 
ceeași după-amiază o conferință de 
presă în cadrul căreia președintele 
Consiliului de Miniștri al României. 
Ion Gheorghe Maurer, după ce a 
mulțumit cordial guvernului finlan
dez pentru invitația de a vizita Fin
landa a relevat că această vizită a 
prilejuit convorbiri deosebit de in-

Ar

Seara, oaspeții români au asistat 
la spectacolul muzical „Don 
jotte", prezentat de colectivul 
trulul Municipal din Helsinki.

După spectacol, primarul orașului 
Helsinki, Aho Lauri a oferit un su- 
peu în onoarea oaspeților români.

Qul-
Tea-

Vietna-

purta . un 
în același 
de distru-
Democra-

rile 
ale

mondiale", se araTÎ în de-

în ce-1 privește, guvernul 
declară dispus să nutneas-

împotriva R. D. Vietnam. A- 
poziție s-a bucurat de apro- 
călduroasă și sprijinul unor 
largi ale opiniei publice din

în fala unei Situații extrem

Secretarul general al Comitetului 
Centrat al Partidului Comunist din 
Italia, Luigi Longo, în legătură cu re
centele declarații ale președintelui 
Johnson, a subliniat importanța con
tinuării și intensificării luptei pen
tru încetarea totală și necondițio
nată a bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord și recunoaște
rea dreptului deplin al poporului

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, va sosi la 22 aprilie la Te
heran pentru a rosti cuvîntwl de 
deschidere la Conferința internațio
nală asupra drepturilor omului.

Societatea algeriană de transport 
și comercializare a 
„Sonatrach" șl 
„Northern and 
ration Ltd. of 
după patru luni

hidrocarburilor 
societatea canadiană 
Central Gas Corpo- 
Toronto* au ajuns, 
de negocieri, la un

edere a blocului circular recent construit la Helsinki 
ferind o notă inedită peisajului citadin.

HANOI (Agerpres). — Guvernul
R. D. Vietnam, anunță agenția V.N.A., 
a tăcut miercuri o declarație cu pri
vire la „limitarea bombardamente
lor" Statelor Unite asupra 
mului de nord.

Imperialiștii americani 
flagrant acordurile de la 
din 1954 cu privire la Vietnam, se 
arată în declarație, ei duc neîntre
rupt o politică de intervenție și a- 
gresiune, poartă război împotriva 
poporului vietnamez, cu scopul de a 
permanentiza divizarea Vietnamului 
și de a transforma Vietnamul de sud 
într-o colonie șl o bază militară a
S. U.A.

Statele Unite au adus masive tru
pe americane pentru a 
„război local" în sud, șl 
timp au pornit un război 
gere împotriva Republicii
te Vietnam. Ele au comis astfel o 
crimă de agresiune de o rară bar
barie împotriva întregului popor 
vietnamez.

Relevînd că prin lupta sa eroică 
poporul vietnamez a dat lovituri 
grele agresorilor americani șl arma
tei marionetă de la Saigon, decla
rația arată: „Lupta pentru Indepen
dență a poporului vietnamez a In
trat într-o nouă etapă. Infrîngerea 
Statelor Unite este evidentă. S.U.A. 
trebuie să pună capăt războiului a- 
gresiv din Vietnam, să retragă toa
te trupele americane și ale țărilor 
satelite din Vietnamul de sud și să 
lase poporul vietnamez să soluțio
neze singur problemele Interne ale 
Vietnamului".

Poziția de pace și independență a 
poporului vietnamez, exprimată în 
programul în patru puncte al gu
vernului R. D. Vietnam și în pro
gramul politic al F.N.E. din Vietna
mul de sud întruchipează principiile

fundamentale și principalele preve
deri ale acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam, și 
constituie o bază justă pentru so
luționarea politică a problemei viet
nameze.

Guvernul R. D. Vietnam a decla
rat în numeroase rînduri că convor
birile dintre R.D.V. și S.U.A. vor 
începe de îndată ce Statele Unite 
dovedesc că au încetat intr-adevăr- 
necondiționat raidurile de bombar
dament și toate celelalte acțiuni de 
război 
ceaslă 
ba rea 
pături 
lume.

Pus
de critice, în lumina eșecului grav 
al războiului de nimicire din Viet
namul de nord, a unor mari dificul
tăți — politice, sociale și financiare 
— datorate războiului de agresiune 
din Vietnam șl a presiunilor din par
tea opiniei publice mondiale și a 
celei progresiste americane, preșe
dintele Johnson a fost constrîns să 
anunțe „limitarea bombardamente
lor" asupra Vietnamului de nord.

Aceasta constituie o înfrîngere șl 
în același timp un truc perfid al 
guvernului S.U.A. pentru a liniști 
opinia publică. In realitate, guver
nul S.U.A. continuă să trimită tru
pe în Vietnamul de sud, consoli
dează armata marionetă, cere alo
cări suplimentare pentru continua
rea războiului, continuă să bombar
deze o parte importantă a teritoriu
lui R. D. Vietnam, -între paralelele 
de 17 șl 20 de grade, refuzînd să 
înceteze necondiționat bombarda
mentele și alte acțiuni de război îm
potriva R. D. Vietnam.

„Este evident că guvernul S.U.A. 
nu a satisfăcut cu seriozitate cere-

legitime ale guvernului R.D.V., 
opiniei publice progresiste ame

ricane și 
clarație.

„Totuși,
R. D.V. se
că un reprezentant care să stabi
lească contactul cu un reprezentant 
al S.U.A. pentru a hotărî, împreună 
cu partea americană, încetarea ne
condiționată a bombardamentelor
S. U.A. și a altor acte de război îm
potriva R.D.V., astfel îneît să poată 
începe convorbirile.

Atît timp cît Statele Unite vor 
continua agresiunea lor împotriva 
Vietnamului, poporul vietnamez, răs- 
punzînd apelului lansat de președin
tele Ho Și Min, va continua să lupte 
ou hotărîre pînă la victoria finală 
în nord, pînă la eliberarea sudului, 
pînă la reunificarea patriei, pentru 
a contribui astfel 
în Indochina, Asia 
lume.

Guvernul R.D.V. 
tă seriozitatea la
poarele țărilor socialiste frățești, la 
țările Iubitoare de pace din lume și 
la americanii progresiști să acorde 
un sprijin și mal puternic luptei 
juste și poziției juste a poporului 
vietnamez șl a guvernului R.D.V.".

la apărarea păcii 
de sud-est și în

face apel cu toa- 
guvernele șl po

„Uniunea Statelor
Africii Centrale66

FORT LAMY (Agerpres). — La 
Fori Lamy, capitala Republicii Ciad, 
a fost semnată Carta „Uniunii Sta
telor Africii Centrale" (U.S.A.C.) din 
care fac parte Republica Congo 
(Kinshasa), Republica Africa Centra
lă și Republica 
semnării cartei 
dinții celor trei

Șeful statului 
Joseph Mobutu,

do președinte al ,,Uniunii State- 
Alricii Centrale", al cărei sediu 
fi instalat la Bangui — capitala

vietnamez de a trăi în libertate, fă
ră ocupație străină.

acord privind livrarea de gaz metan 
algerian către Canada, anunță „Al- 
gerie Presse

i, anunță
Service" (A.P.S.).

întrevedere intre președintele Johnson 
și senatorul R. Kennedy

WASHINGTON (Agerpres). — Pre
ședintele Johnson a avut miercuri 
o întrevedere cu senatorul Robert 
Kennedy. In aceeași zi, el l-a pri
mit Ia Casa Albă pe vicepreședintele 
Humphrey. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, George Christian, a re-

Ciad. La festivitatea 
au participat preșe- 
state africane, 
congoiez, generalul 
a fost ales In func-

tia 
lor 
va 
Republicii Africa Centrală.

In cursul convorbirilor care au 
precedat semnarea cartei, șefii celor 
trei state au căzut de acord ca de
numirea de „Statele Unite ale Africii 
Centrale" să fie înlocuită cu formu
larea „Uniunea Statelor Africii Cen
trale*.

„Consultările arabe în curs de 
desfășurare în vederea convocării 
unei conferințe arabe la nivel înalt 
nu au dat pînă în prezent nici un 
rezultat", a declarat ziariștilor pre
mierul libanez Abdallah al Yafi. Li
banul, a arătat ei, este dispus să 
participe Ia o conferință a șefilor de 
state arabe sau Ia o reuniune a mi
niștrilor afacerilor externe la data la 
care va fi fixată de secretarul ge
neral al Ligii Arabe după ce va in-

sosit în R.F.G. într-a 
de 7 zile președintele

Miercuri a 
vizită oficială 
Nigerului, Diori Hamani. El va avea 
întrevederi cu președintele vest-ger- 
man, Heinrich Lubke, și va vizita 
numeroase centre industriale.

După cum anunță ziarul „Ai Ahrani*’, 
două vase de pescuit ale R.A.U. re
ținute la 17 martie de către foitele 
izraeliene au revenit miercuri în por
tul Suez. Pînă în prezent, mențio
nează „Al Ahram", vasele, împreună 
cu cei 26 membri ai echipajului, ei‘iu 
considerate pierdute deoarece toate 
încercările întreprinse pentru a 
găsi fuseseră zadarnice.

fuzat să furnizeze amănunte în le
gătură cu aceste întrevederi. Obser
vatorii politici apreciază că discu
țiile s-au axat în primul rînd po 
problemele legate de alegerile pre
zidențiale ce vor avea Ioc în luna 
noiembrie anul acosta.

Rhodesia se va 
proclama republică ?

LISABONA (Agerpres). — Ziarul 
portughez „Dlarlo Popular" publică 
un interviu acordat de Ian Smith, 
în care acesta anunță că problema 
proclamării Rhodesiei ca republică 
va fi hotărită In acest an. In cazul 
în care Rhodesia va deveni repu-

bllcă, aceasta va implica ruperea 
oricăror legături cu Anglia. Smith a 
precizat că hotMrîrea definitivă va 
interveni spre sfîrșltul anului, ca 
prilejul prezentării unei noi constl 
tuțil rhodeslene.

lo

„Bombele continuă să cadă 
mai puțin de 120 de kilometri 
Hanoi", a declarat senatorul Robert 
Kennedy, într-un discurs în care a 
criticat politica vietnameză a Admi
nistrației Johnson, ținut 
peste 10 000 de studenți 
sității din Pennsylvania, 
nnnțat din nou pentru o 
negociată a conflictului

Im 
de

în fața a 
ai Univor- 

E1 s-a pio- 
soluționare 
vietnamez.

croat un 
cu defini-

Tanzania și Zambia au 
comitet comun însărcinat 
tivarea proiectului de construire a 
unei căi ferate în lungime de I 66® 
kilometri, care urmează să străbată 
de la sud-vest la nord-est teritoriile 
celor două țări. Calea ferată va a- 
vea pentru Zambia o importanță 
majoră, deoarece îi va permite ac
cesul la Oceanul Indian.

Peste 500 de însoțitori de bord al 
companiei aeriene australiene „Qan
tas" au declarat grevă, cerînd admi
nistrației îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Greva a paralizat activi
tatea companiei „Qantas".

AMERICA ÎNCREMENITĂ
Pe podișurile înalte, .acest „aco

periș al Americii", timpul parcă s-ar 
Ii oprit în loc. Locuitorii acestor te
ritorii, urmașii tnîndrUor indieni 
checiua, aimara, atacacama și colla, 
s-au schimbat foarte puțin de-a lun
gul secolelor. Ei sint denumiți pu- 
neno, adică locuitori ai punei, regiu
ne de la poalele munților Anzi. In
dienii locuiesc aceste podișuri semi- 
pnstii, situate la o înălțime de 4000 
mr Linde aerul este deosebit de us
cat, pămîntul pietros nu dă roade, 
Lar temperatura nu depășește 
grade în cea mai mare parte a 
lui.

Pămînturile neospitaliere ale 
dișurilor înalte 
de patru tari, 
ticaca, podișul 
mă 
oii 
lor 
po 
9 milioane de indieni (70 la sută din 
întreaga populație a țării) duc o e- 
xistență mizeră pe un pămînt bogat 
în minerale de preț. Aici se află La 
Paz. singura capitala din lume si
tuată la o așa de mare altitudine — 
peste 3000 m deasupra nivelului mă
rii. In Chile, podișurile înalte se 
transformă în deșertul neroditor A- 
tacama.

In Argentina, podișurile ocupă 
partea de vest a provinciilor Jujuy, 
Salta și Catamarca. Aceste regiuni 
pășesc foarte încet po calea dezvol
tării In prezent, sarcina principală 
este de a sesiza și sprijini această

mișcare Incipientă, de a uni locui
torii punei cu întreaga națiune care 
a ignorat de-a lungul veacurilor 
sute de mii de fii ai săi. Puneno 
argentinian este uitat de stat. Pen
tru el nu se construiesc șosele, el 
nu cunoaște mijloacele de transport 
moderne, nu are radio, ziarele nu 
ajung pînă la el. Puna este un fel 
de insulă pe uscat, care își pierde 
treptat populația sa; acum, un sin-

zii în rîndul populației agrare 
speranțe. Au fost îmbunătățite 
trucîtva condițiile de muncă ale 
onilor. Pentru prima oară ei au 
cultat în limba maternă checiua 
vinte dătătoare de speranță :
pămîntul vă aparține. Dacă proprie
tarul vă cere să munciți pentru 
trebuie să cereți să vă plătească 
lariul stabilit".

Indienii au sprijinit reformele

noi 
ta
pe- 
as- 
cu-

„Acum

el, 
sa-

și

tăzi principala piedică în calea pro
gresului. Cunoscutul ora de știință 
brazilian, JosuA de Castro spunea, 
referindu-se la condițiile de viață 
ale acestor țărani: „Ei suferă din 
cauza unei lipse cronice a principa
lelor produse alimentare. Calciul, 
Iodul, aminoaclzii și vitaminele sînt 
un lux pentru aceste locuri".

Latifundiarii urmăresc și jefuiesc 
țăranii, îi silesc să muncească în 
mine. Indienii peruvieni nu au cre
zut niciodată că statul șl legile îi 
pol apăra. Nici astăzi ei nu cred în 
cuvintele și promisiunile „omului de 
la oraș". De aceea, chiar cel mai 
simplu dialog dintre autorități șl

zero 
anu-

po- 
aparțin unui număr 
In jurul lacului Ti- 
peruvian se transfor- 
roditoare unde indie-înti-o oază

se mențin cu îndîrjire pe peticile 
de pămînt. Acest masiv trece 
teritoriul Bolivioi, unde aproape

întreaga lume a luat cunoștință de crimele cărora le-au căzui victime la ultimii 20 de ani mii de 
indieni din regiunile greu accesibile ale Braziliei. In legătură cu aceasta redăm articolul ziaristului argenti
nian, Jorqe Madrazo, publicat în revista „Continente" care ilustrează situația grea a indienilor din Ame
rica Latină.

In prezent, pe acest continent trăiesc 45 milioane de indieni reprezentând aproape a șasea parte a 
populației Iul. In Peru, Bolivia, Argentina, Chile indienii se află pe ultima treaptă socială ; ei sint analta- 
beți, secerați de boli și cliinuițl de foame. Fondurile alocate de autorități pentru ridicarea nivelului econo
mic și cultural sînt insuficiente.

qur om revine aici la o suprafață 
de 2 kmp.

„Latitfundiile se desființează. Pă- 
mînturi-le moșierilor de pe podișu
rile înalte vor fi împărțite țărani
lor..." La 15 octombrie 1953, preșe
dintele Boliviei, Victor Paz 
soro, a semnat decretul nr. 
privire la reforma agrară.

Acesta a fost un moment
Cel puțin așa părea atunci. Recu
noașterea dreptului de proprietate 
al indienilor asupra pămîntultu a a- 
dus guvernului sprijinul lor și a tre-

15 ani, bolivienii 
entuziasm a fost 
în viața țăranilor 
transformări profunde.

Acum însă, 
recunosc că 
neîntemeiat 

nu s-au pe-

ln-
Estens-

3464 cu

is toric.

au luptat pentru ele. 
după 
acest 
și că 
trecut

Indienii peruvieni, mult mai 
dependent! și mai mîndri decît con
frații lor argentinieni sau bolivieni, 
duc o existență Ia nivelul veacuri
lor trecute. Aici se mențin vestigii 
ale clanurilor 
părut încă în 
ca. Sărăcia și 
nesc în aceste

aborigeni este deosebit de dificil. 
La întrebările ,,albilor" indienii răs
pund întotdeauna cu o frază în doi 
peri: „.Așa a fost pînă acum, așa va 
fi ji în viitor".

Puna argentiniană 
ciodată ospitalieră 
„alb". Nici “pămîntul
(temperatura atinge —17°C) 
contribuit la dezvoltarea agricultu
rii. Dar această situație nu i-a îm
piedicat niciodată pe moșieri 
nu îi împiedică nici astăzi - 
încaseze do Ia indieni arenda.

nu a fost nf- 
pentru 
și nici

omul 
clima 

nu au

familiale care au a- 
timpul imperiului In- 
îuapoierea care dom- 
cl'tnuri constituie as-

Si 
să
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Baza gospodăriei indiene o consti
tuie creșterea vitelor numai pe pă
șuni. Agricultura este deosebit de 
primitivă: pe parcelele înconjurate 
cu ziduri de piatră se cultivă bob, 
cartoful dulce, hrișcă, orz. Lamele, vl- 
goniile dau aborigenilor carne și îm
brăcăminte. Dar aceste animale sint pe 
cale de dispariție — hrana 
șuni devine tot mai puțină.

Pe latifundiile 
dișurile Anzilor 
muncesc în tot 
la proprietar și 
au dreptul să se ocupe de propriile 
lor gospodării. Intr-o situație oare
cum mai bună se află membrii co
lectivităților care au de regulă două 
sau trei vaci și cal.

Problema dezvoltării 
indiene de pe podișurile 
Argentina, Chile, Peru și 
devenit acum deosebit

Caricatura publicată recent 
de cotidianul „El Mundo" din 
Havana, în legătură cu geno
cidul rhodesian.

După cum anunță un comunicat 
al Ministerului Sănătății din Saigon, 
in Vietnamul de sud au crescut con
siderabil cazurile de ciumă bubonică. 
Numai în primele două luni ale a- 
nulul 1968 s-au înregistrat 708 ca
zuri, dintre care 56 mortale. La Sai
gon s-au semnalat 11 îmbolnăviri, 
dar cele mai atinse de epidemie sînt 
locali-tățlle din regiunile Tay Niuh 
și Nha Tang.

pe pă-

pe po- 
indienil

întinse de 
peruvieni 

timpul lunilor bune
numai după aceea

populației 
înalte din
Bolivia a 
de acută.

In Peru, unde discriminarea are nu 
numai un caracter de rasă ci si so
cial și lingvistic, indienii shit dls- 
prețuiți chiar de metiși, proprietari 
de magazine de produse industriale 
și alimentare. De o situație mai pri
vilegiată se bucură în această țară 
creolii — urmașii locuitorilor origi
nari din Europa. Ei sînt în general 
proprietarii marilor latifundii. Un e- 
xemplu edificator: mai puțin de 
3 000 de moșieri posedă 81 Ia sută 
din pămîntul bun pentru agricultu
ră din Peru. Aici există familii ale 
căror proprietăți ocupă teritoriul a 
3—4 departamente ale țării și se 
întind pe multe sute de kilometri de 
la țărmul oceanului pînă în junglă. 

Situația indienilor devine tot mat 
grea. Cîndva în pună erau milioane 
de oi, dar bolile, soarele neîndură
tor și lipsa de apă distrug treptat 
și vitei * și pășunile.

L A ÎNCHIDEREA

EDIȚIEI
GREVA IN URUGUAY

MONTEVIDEO (Agerpres). — La 
apelul Convenției naționale a mun
citorilor din Uruguay, cea mai pu
ternică organizație sindicală din ța
ră, în numeroase uzine și întreprin
deri din capitală a încetat lucrul. 
Din diferite puncte ale orașului co-

Ioane de muncitori 
spre piața din fața 
unde a avut loc un 
test împotriva creșterii inflației și
a costului vieții. Vorbitorii au con
damnat actuala politică economică 
guvernamentală.

s-au îndreptat
Parlamentului* 

miting _ae pro-

Convorbiri între conducători
ai Organizafiei pentru eliberarea 
Palestinei și conducători irakieni

BAGDAD (Agerpres). — Președin
tele provizoriu al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei, Yehia Ham- 
inouda, a sosit la Bagdad, venind 
de la Amman. Potrivit postului de 
radio Bagdad, Yehia Mamtnouda a 
declarat că va avea întrevederi cu

conducători irakieni, in timpul că
rora vor fi examinate problemele 
evoluției stiuației din teritoriile o- 
cupate de Izrael și referitoare la 
sprijinul țărilor arabe acoidat aces
tei organizații.
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