
LUCRĂRILE SESIUNII

Primirea de către 
tovarășul 

Nicolae Ceausescu
•

a ambasadorului 
Republicii Indonezia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
luni, 13 mai 1968, pe ambasadorul, 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publici Indonezia la București, ge
neral Sambas Atmadinata, în legă-? 
tura cu plecarea sa definitivă din 
tara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o at-» 
mosferă cordială.

(Agerpres)
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Luni au continuat in ședință plenară lucrările 
Sesiunii a X-a a celei de-a V-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Depulajii și invitații au intimpinaf cu puter
nice și îndelungi aplauze pe conducătorii parti
dului și stalului.

In loja din dreapta incintei iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Troîin, liie Verdej, 
Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Leonte 
Vilcu.

In loja din stingă au luat loc 
țiului de Stat.

In tribune se aflau numeroși
misiunilor diplomatice acreditați Ia București, 
ziariști români și corespondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost deschise de președin
tele Marii Adunări Naționale, tovarășul Stefan 
Voitec.

Trecindu-se ia următorul punct de pe ordinea 
de zi, deputatul Ștefan Bălan, ministrul învăfă- 
mîntului, a prezentat expunerea la Proiectul de 
lege privind tnvăfâmintul in Republica Socia
listă România. Deputatul Ion Creangă, vicepre
ședinte ai Comisiei de cultură 
expus apoi raportul comun al 
tură și învă/ămint și Comisiei 
acestui proiect de lege.

In cadrul discuției generale 
deputafii: Gheorghe Mlhoc, rectorul Universită
ții din București, Ioana Stancoveanu, profesoa
ră, vicepreședintă a Comitetului județean al 
femeilor-Dolj, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru problemele tineretu-

Răutu, Vasile

membrii Consi-

invilați, șefi ai

șl lnvătămînt, a 
Comisiei de cul- 
juridice asupra

au luat cuvîntul

lui, Silvestru Patifa, vicepreședinte al Consiliu
lui național al organizației pionierilor, Ludovic 
Takacs, profesor Ia Universitatea din București, 
Mihai Marinescu, minisțrul industriei construcții
lor de mașini, Constantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj, Miron Ni- 
colescu,' președintele Academiei, Gheorghe Ar- 
sehescu, directorul liceului din Topoloveni, ju
dețul Argeș, Kovacs Gyorgv, redactor șei al re
vistei „Igaz Szo", Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de stat pentru cultură și artă, 
Niculina Costescu, profesoară la liceul din Pu
cioasa, județul Dîmbovița, Richard Winter, se
cretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R, 
loan Anton, prorector al Institutului politehnio 
din Timișoara, Șteîan Boboș, prim-secretar ai 
Comitetului județean — Neamf al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular județean, Sulo An
dras, scriitor. Constantin D. NenRescu, decpn 
al Facultății de chimie organică de la Institutul 
politehnic din București, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Crislofor Slmio- 
nescu, rectorul Institutului politehnic din lași, 
Nicolae Agachi, director general al Combinatu
lui siderurgic din Hunedoara, Stanciu Sloian, 
profesor universitar, și Nicolae Dumitrescu, di
rectorul liceului din comuna Pălirlagele, jude
țul Buzău.

După încheierea dezbaterilor a avut loc dis
cuția pe articole a Proiectului de lege. Cu unele 
amendamente propuse de depulați tn cadrul dis
cuției, Marea Adunare Națională a 
vot secret, cu bile, Legea privind 
în Republica Socialistă România.

Lucrările sesiunii continuă.

aprobat prin 
Invătămtntul

(Agerpres)
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Să adăugăm noi fapte

de glorie tradiției

voluntar-patriotice
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SCHIMB

muncii CULTURAL
ÎNTRE
PIONIERI

La 13 mai 1968, președintele Corn 
siliului de Stat al Republicii Socia» 
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al Republi
ci Federative a Braziliei în Republic a 
Socialistă România, Marcos Antonio 
de Salvo Coimbra, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare. Cu acest 
prilej Nicolae Ceaușescu și Marcos 
Antonio de Salvo 
tit cuvîntări. După 
tării scrisorilor de 
dintele Consiliului 
Ceaușescu, a avut 
dială cu ministrul 
Antonio de Salvo

La solemnitatea
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stnt 
și George Macovescu, prim adjunct 
al ministrului afacerilor

Ministrul brazilian a 
de membri ai Legației.

Coimbra au ros- 
ceremonia prezen- 
acreditare, prece
de Stat, Nicolao 

o convorbire cor- 
brazilian, Marc?»1» 
Coimbra.
prezentării sert-

Expunerea la Legea
privind învățămîntul

Republica Socialistă România

unor locuri de a- 
sportive. Organiza- 
U.R.U.M.P. a trecut

și-a
cu

prezentată de tovarășul Ștefan Bălan
Din încredințarea Consiliului de Mi

niștri, am cinstea să prezint Marii 
Adunări Naționale, spre adoptare, 
proiectul de Lege privind învătămîn
tul în Republica Socialistă România. 
Dezvoltarea și perfecționarea perma
nentă a învățămîntului de toate gra
dele constituie obiective de mare în
semnătate ale politicii partidului șl 
statului nostru. In prezent, învăță- 
mîntul se află în fața unor respon
sabilități sporite, care fac necesară 
perfecționarea structurii sale organi
zatorice și a conținutului său, astfel 
Incît să poată corespunde cerințe
lor actuale și de perspectivă ale so
cietății noastre socialiste, precum și 
revoluției științifice-tehnice contem
porane.

Pe baza hotărîrii Congresului al 
fX-lea al Partidului Comunist Român, 
din inițiativa și sub îndrumarea di
rectă și permanentă a conducerii 
partidului, Ministerul învățămîntului, 
consultînd un mare număr de cadre 
didactice și de specialiști din dife
rite ramuri ale economiei, științei șl 
culturii și folosind experiența înain
tată a învățămîntului românesc, a 
școlii și pedagogiei universale, a 
elaborat Studiul privind dezvoltarea 
învățămîntului de toate gradele. Stu
diul a fost supus unor largi dezba
teri publice și a trezit un viu inte
res în opinia publică, prilejuind pes
te 10 000 de propuneri, sugestii și ob
servații.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 22-25 
aprilie, dezbătînd studiul prezentat, 
a examinat profund și multilateral 
dezvoltarea viitoare a învățămîntu- 
lui, relevînd în același timp lipsu
rile care s-au manifestat în acest 
domeniu în ultimele două decenii. 
Plenara a aprobat propunerile pri
vind dezvoltarea învățămîntului, cu 
modificări și completări ce s-au des
prins din dezbateri, ca Directive ale 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Pe baza Directivelor s-a elaborat 
proiectul de lege a învățămîntului 
caro este astăzi supus dezbaterii dv.

In continuare, referindu-se la e- 
volutia Invătămîntului din țara noas
tră în ultimele două decenii, vorbi
torul a subliniat că Legea pentru re
forma învățămîntului, din anul 1948, 
a constituit un moment de seamă în 
Istoria școlii românești, așezînd în
vățământul pe baze noi, democratice, 
accesibil tuturor copiilor și tinerilor 
de la orașe și sate, indiferent de 
religie și naționalitate.

Reforma învățămîntului din 
— a subliniat vorbitorul — a
însă o serie de erori. Elaborarea 
legii pentru reforma învățămîntului 
nu s-a întemeiat pe un studiu știin
țific ai dezvoltării școlii noastre șl 
nici pe experiența mondială în do
meniul învățămîntului. 
subapreciat tradițiile 
școlii românești și a 
necrilic unele forme 
vățămîntulul nostru.

Astăzi, în școala generală, sînt cu
prinși toți copiii de vîrstă școlară, 
circa 3 milioane, iar numărul elevi
lor care învață în licee este aproape 
de 10 ori mai mare decît în anul 
1938. Școlile profesionale și tehni
ce sînt frecventate de 340 000 elevi, 
care se pregătesc în peste 500 de 
meserii șl specialități. In 16 orașe 
funcționează 47 institute de învăță- 
mînt superior cu 185 de facultăți, 
în care studiază peste 140 000 slu- 
denți. Numărul cadrelor didactice se 
ridică la aproape 200 000, reprezen- 
tînd unul dki cele mai numeroase 
detașamente ale intelectualității noas
tre socialiste. Condițiile din ce în 
ce mai bune create de partid și gu
vern, devotamentul și răspunderea 
cu care muncesc membrii corpului 
didactic, au contribuit la formarea 
unui tineret entuziast, harnic și dis
ciplinat, profund atașat partidului și 
poporului nostru.

Proiectul de Lege pe care îl dez
batem astăzi, a spus în continuare 
vorbitorul, este o parte componentă 
a mărețului program elaborat de 
partid si guvern pentru dezvoltarea 
societății socialiste, pentru ridicarea 
necontenită a economiei și culturii, 
pentru înflorirea națiunii noastre so
cialiste. El reprezintă o expresie vie 
a procesului de întărire a democra
ției noastre socialiste.

Proiectul de Lege stabilește cadrul 
juridic, organizatoric și pedagoqic 
pentru aplicarea Directivelor apro
bate de Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
vi nd 
toate 
social 
re îl
noastră. Legea exprimă 
profund democratic al politicii parti
dului nostru, asigurând exercitarea 
dreptului la( învățătură al tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de naționa
litate, rasă, sex, religie și fără vreo 
îngrădire care ar putea constitui o 
discriminare, expresie a deplinei e- 
galități în drepturi a cetățenilor ță
rii. In Lege se precizează, în con
formitate cu prevederile Constituției, 
că pentru naționalitățile conlocui
toare, învătămîntul de toate gradele 
se desfășoară și în limba maternă. 
In România de astăzi învață peste 
240 000 de. copii ai naționalităților 
conlocuitoare, în aproape 2 000 de 
unități școlare, folosind limba 
maternă. Statul nostru pune Ia 
poziția elevilor și studenților de 
naționalități un fond bogat de
nuale, cursuri, cărți de lectură în 
limbile acestor naționalități, ceea 
ce le asigură o pregătire temeinică. 
Exercitarea dreptului la învățătură 
al cetățenilor este asigurată prin 
gratuitatea învățămîntului de toate 
gradele, precum și prin alte forme 
de sprijin material. Se bucură de 
sprijin material elevii din școlile 
generale și licee, sînt bursieri toți

domeniul învățămîntului; 
îndrumează și controlează 

învătămînt.
stabilește sistemul de în-

elevii școlilor profesionale și cca. 
60 la sută din studenti.

Legea precizează că învătămîntul 
în tara noastră constituie un sistem 
unitar. Ministerul învățămîntului rea
lizează politica partidului și a sta
tului în 
conduce, 
întregul

Legea
vătămînt, care cuprinde: învătămîn
tul preșcolar, învătămîntul obligato
riu de cultură generală, învătămîn
tul liceal, învătămîntul profesional 
și învățămîntul tehnic, învătămîntul 
superior și cel postuniversitar.

In lumina sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, proiectul de Lege 
prevede prelungirea duratei învăță- 
mîntului obligatoriu de cultură ge
nerală de la 8 ani cit este în pre
zent, la 10 ani dîndu-se astfel noi 
dimensiuni împlinirii aspirațiilor spre 
cultură ale poporului nostru. Această 
nouă școală va pregăti un tineret 
mai cult, cu un început de profesio
nalizare, fapt care 
rea unei calificări

va ușura însuși- 
în vederea inte-

Chemarea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist adre
sată întregului tineret pentru con
tinuarea și dezvoltarea glorioaselor 
tradiții ale muncii voluntar-patrioti
ce născute acum douăzeci de ani pe 
șantierul Bumbești — Livezeni. gă
sește un vibrant ecdu în inimile ti
nerei noastre generații. Valea noas
tră a Jiului a Tost martora unei a- 
devărate avalanșe de entuziasm ti
neresc, martora tăriei și hotărîrii cu 
care, la chemarea partidului comu
nist, aproape 30 000 de tineri au 
învins sălbăticia stîncilor defileului 
Jiului, creînd țării o nouă magistra
lă feroviară.

An de an, această tradiție a fost 
îmbogățită cu noi fapte de muncă 
prin care tineretul Văii Jiului 
reafirmat voința de a contribui
puterea brațelor, cu entuziasmul său 
la înflorirea patriei. In fiecare pri
măvară sute de tineri au răspuns 
chemării organizației U.T.C. particl- 
pînd Ia acțiunile de împădurire a 
plaiurilor munților noștri. Sute, mii 
de tineri au pus cu hărnicie umărul 
la înfrumusețarea orașelor, la atne- 
najarea spațiilor dintre blocurile 
noilor cartiere, contribuind astfel la 
creșterea nivelului urbanistic al lo
calităților noastre miniere, la în
frumusețarea lor. In fiecare an, gra
ție acțiunilor patriotice ale tineri
lor din cadrul exploatărilor miniere 
și din celelalte unități, mii de tone 
de fier vechi au luat drumul oțelă- 
riilor spre a deveni metal nou, atît 
do necesar economiei naționale.

Agenda obiectivelor patriotice pe 
acest an a Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C. e o nouă dovadă 
a dorinței tineretului Văii Jiului de 
a se reafirma pe acest tărîin... In 
această primăvară au fost inaugura
te două noi șantiere de împăduriri 
ale tineretului, unul pe Valea Sor
bului, îar cel 
în apropierea 
tii din Valea 
strîngă și să 
spre 
fier 
fost 
mai
programul acțiunilor patriotice pen-

tru amenajarea 
grement și baze 
ția U.T.C. de la 
la amenajarea în imediata apropie
re a uzinei a unul frumos loc de 
agrement. Uteciștii Grupului școlar 
minier Lupeni își văd acum în faza 
de finalizare strădaniile pentru con
struirea bazei sportive. Gazonul a- 

. coperă deja aproape în întregime te
renul de fotbal și se lucrează la a- 
coperirea cu zgură roșie a pistelor de 
alergări. Alte baze sportive mai re
duse se construiesc prin munca vo- 
luntar-patriotică a tineretului la U- 
ricani, Petroșani, Aninoasa. Petrila, 
Lonea, Vulcan.

Acum, cînd se împlinesc douăzeci 
de ani de Ia începerea lucrărilor 
Șantierului național al tineretului 
Bumbești — Livezeni, tineretul țării 
este chemat să dezvolte această 
glorioasă tradiție, să-și pună elanul 
și puterea brațelor în slujba reali
zării unor noi și mărețe obiective. 
Organizațiile U.T.C. sînt chemate să 
organizeze o largă întrecere în 
muncă pe șantierele tineretului pen
tru îmbunătățiri funciare și irigații, 
de împăduriri, pentru construirea 
unui mare număr de baze sportive, 
parcuri cultural-distractive, locuri 
de agrement. Este o mare cinste 
nentru tineretul nostru de a fi che
mat să răspundă prezent la construi
rea unor importante obiective, prin
tre care se numără șoseaua Bum
bești — Livezeni ce va străbate

1 cele locuri memorabile unde 
două decenii în urmă au vibrat 
vîturile de tîrnăcop și cîntecele
muncă ale celor 30 000 de brigadieri.

Instituirea insignei jubiliare ,,Bum
bești — Livezeni — 20 de mi" șl 
a ,,Drapelului de onoare Bumbești 
— Livezeni" care vor fi acordate ce
lor mai buni tineri și organizațiilor 
U.T.C., constituie pentru tineretul 
Văii Jiului, pentru irganizațiile 
U.T.C. un puternic îndemn de mun
că plină de patos pentru dezvolta
rea tradițiilor muncii voluntar-patri
otice, pentru noi și importante con
tribuții la marea operă de desăvîr- 
șire a construcției socialismului în 
tara noastră.

Consiliul municipal Petroșani al 
pionierilor a luat inițiativa lăudabilă 
a unui schimb cultural între pio
nierii municipiilor Valea Jiului și 
Hunedoara. Ca urmare a acordului 
stabilit între cele două consilii mu
nicipale ale pionierilor, cu puțin 
timp in urmă, o formație cultural-ar- 
tistică a pionierilor din Petroșani — 
în majoritate elevi ai Școlii gene
rale nr. 4 — s-a deplasat la Hune
doara, unde a susținut un frumos 
program artistic. Hunedorenii le-au 
mulțumit colegilor din Petroșani pen
tru agreabilul spectacol 
le-au promis prezenta lor 
la Petroșani. Duminică 
pionierii hunedoreni le-au
zita petroșănenilor. In jurul orei 12, 
cînd micii artiști amatori din ceta
tea oțelului au urcat pe scena Casei 
de cultură a sindicatelor din Petro
șani, sala mare era arhiplină. Sin
guri, sau însoțiți de părinți, elevi ai 
celor 6 școli generale din Petroșani 
veniseră să’-T vadă pe" mesagerii 
tei hunedorene, rivalii lor 
țătură și în confruntarea 
din municipiul Hunedoara.

S-au. perindat pe scenă,
numeroșilor spectatori, soliști

externe
fost însoțit

(Agerpres)
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sex,

1948 
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Reforma a 
progresiste ale 
adoptat în mod 
nepotrivite în-

(Continuare In pag. a 3-a)

oferit și 
în curînd 
dimineața, 
întors vl-

ar
ia învă- 
artistică
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Președintele Consiliului de Miniș
tri. al Republicii Socialiste România, 
Ion-Gheorghe Maurer, a primit în 
audiență luni la amiază pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Indonezia la București, 
generalul Sambas Atmadinata, in le
gătură cu plecarea definitivă a a- 
cestuia din țara noastră.

(Ăqerpres)

■................ ............................................................ ........ ..................  .... ■11

a- 
cu 
lo
de

de 4 800 tone
100 tone au

de-al doilea la Lupeni 
puțului Ileana. Uteciș- 
Jiului s-au angajat să 
expedieze în acest an

oțelării cantitatea 
vechi, din care 1 
realizate pînă în prezent. Mult 
bogat decît în anii trecuți este

In Petroșani 
a fost constituită 
o filială a U.A.P.V

Petroșani 
birou de 
Petroșani 

Plastici, 
membrii

Luni a avut loc la 
alegerea noului 
conducere al Filialei 
a Uniunii Artiștilor 
Au fost prezenți
filialei, delegați ai U.A.P. din 
București, invitați.

Noul 
troșani 
Plastici 
Victor 
losif Matyas și Geza Szilagyi.

birou al Filialei Pe- 
a Uniunii Artiștilor 
este format din : 

Sylvester, președinte,

O ÎNALTĂ ȘCOALĂ
Român pri- 

dezvoltarea învățămîntului de 
gradele. El consfințește rolul 
deosebit de important pe ca- 
are învățămîntul în patria 

caracterul

lor 
dis- 
alte, 
ma-

A SPIRITULUI DE JUSTIȚIE
sarcinilor trasate de 

IX-lea și de Conferința 
P.C.R., recentele hotă- 

au
DAVID MANIU

procuror șef, procuratura Petroșani

tice. Șezătoarea dacica a 
culminat cu o nedeie o lo
calnicilor, organizată și des
fășurată după datinele stră
bune.

La această șezătoare da
cică au fost prezenți și peste 
600 de tineri din Valea Jiului. 
20 de autobuze i-au dus di
mineața la Costești, în cînte<~ 
și veselie, și i-au adus seara 
în Valea Jiului, tot în cîntec 
și veselie cu neșterse amin 
tiri despre trecutul qlorios a1 
străbunilor noștri, despre 
curile pe care au trăit si 
luptat.

Crește parcul 
de autobuze

1

lo
an

s

Dînd viață 
Congresul al 
Națională a 
rîri ale plenarei C.C. al P.C.R.
dezbătut probleme de o importanță 
covîrșitoare pentru perfecționarea 
vieții sociale, pentru dezvoltarea de
mocrației socialiste.

Hotărîrea cu privire la reabilita
rea unor activiști de seamă ai parti
dului, măsurile adoptate și dezbate
rile publice purtate, constituie un 
bogat tezaur de învățăminte mai a- 
les pentru organele chemate să ve
gheze la aplicarea legilor țării noas
tre, pentru lucrătorii din aparatul 
M.A.I., securitate, justiție și procu
ratură.

învățămintele desprinse din aces
te lucrări reprezintă pentru cei care 
activează în aceste domenii ale vie
ții de stat, principii de o mare va
loare orientativă.

Mai întîi, merită subliniat faptul 
că lucrările plenarei și dezbaterile 
pe marginea hotărîrii de mai sus au 
adus 6 contribuție valoroasă la îm
bogățirea conținutului 
pii 
de 
ale
totodată* legătura indisolubilă între

ole. A reieșit în mod incontestabil 
că o democrație autentică nu se 
poate realiza decît într-un climat de 
strictă legalitate, orice abuz sau ile
galitate — indiferent cine le comite
— fiind de natură să aducă știrbiri 
drepturilor și libertăților cetățenești 
și să frîneze imersul înainte al so
cietății noastre.

Necesitatea respectului față de 
lege — instrument principal de rea
lizare a politicii de stat — a res
pectului față de om — care ocupă 
locul principal în societatea noastră
— ca si a fidelității fată de ideile 
socialismului întruchipate în politica 
partidului 
rea mea, 
ce decurg 
discutăm.

Dezbaterea • 
al Iui Foriș a 
solane încălcări ale principiilor de 
mai sus din partea unor activiști cu 
funcții de mare răspundere în partid ■
și în stat, precum ș» din partea a- (Continuare tn pag. a 3.-a)

după păre- 
învăță minte 

hotărîrea pe care o

nostru, sînt, 
principalele 
din

unor prind- 
fundamentale în viata socială și 
stat, ale democrației socialiste șl 
legalității socialiste, precizînd

caz.ului Pătrășcanu și 
scos în evidență gro-

paratului de securitate, justiție și 
procuratură. Din aceste crime șl 
greșeli se desprinde clar necesitatea 
respectării legii, înainte de toate, 
de către organele chemate să o a- 
plice, principiul legalității socialiste 
fiind principiul însuși de organizare 
și funcționare a acestor organe. Este 
deci de neconceput ca în activitatea 
lor, organele respective să comită 
ele însele abuzuri și ilegalități, ca 
rigorile legii să fie suportate de 
oameni nevinovați sau ca cei vino- 
vați să scape de rigorile legii.

Perfecționarea legislației noastre 
asigură permanent cadrul legal și 
organizatoric pentru respectarea 
principiului legalității și democrației 
socialiste de către lucrătorii apara
tului M.A.I.. securitate, justiție și 
procuratură. Independenta judecăto
rului — care se supune numai le
gii — și a procurorului — chemat 
să supravegheze aplicarea unitară a 
legii, conducerea 
organizare a 
de Stat ca și 
organelor de
îndrumarea de către partid a aces
tor organe, toate la un loc consti-

Azi, ultimele 
spectacole la circ

Circul Olimpia din Bu
curești iși prezintă azi la ora 
16 și la ora 20 ultimele două 
spectacole în Petroșani. La 
spectacolul de la ora 16, 
accesul copiilor și a tine
retului școlar este permis 
cu bilete de 3 lei. Intre 16-19 
mai circul își va muta „do
miciliul'' provizoriu la Lupeni.

Parcul de autobuze al în
treprinderii comunale a muni- 
cipilului Petroșani se mărește 
în aceste zile cu încă două 
mașini de tip TV-211, cu cîte 
27 locuri fiecare. In acest fel. 
parcul de autobuze al între
prinderii folosit la transport1' 
în comun urban și interurban 
se ridică 1° 104 autobuze.

:::

Șezătoare dacică 
la Costești

in localitatea Costești din 
munții Orăștiei, în fosta ce
tate a lui Decebal, a avut loc 
duminică o 
la care au 
pe 10 000

colectivă si noua 
Consiliului Securității 
dubla subordonare a 
miliție; controlul și

șezătoare dacică 
luat parte aproa- 
de cetățeni, în 

majoritate tineri, din județul 
Hunedoara. Lectorul universi
tar Hadrian Daicoviciu din 
Cluj a vorbit celor prezenți 
despre istoria locurilor, după 
care au fost vizitate cetățile 
de la Costești și Blidaru, de 
la Piatra roșie și Grădiștea 
Muncelului. A fost prezentat 
apoi un moment evocator 
privind moartea luî Decebal, 
regruparea forțelor dacice și 
depunerea jurămîntului pen
tru apărarea cetății. Formații 
artistice ale așezămintelor de 
cultură din județ au prezen
tat frumoase programe artis-

Se renovează 
piața din Vulcan

Incepind de săptămina tre
cută s-a trecut la renovarea 
pieții din Vulcan. Se execută 
lucrări de reparare a aco
perișului, se asfaltează incin
ta, se pune la punct instalația 
de iluminat, se 
o cișmea de apă 
De asemenea, se 
zează 
mitor 
re-și 
piață 
gazii 
tare.

montează 
potabilă 
preconi- 

amenajarea unui dor1 • 
pentru producătorii ca- 
dosfac Drodusele îndesfac produsele 
precum șî a unei ma- 
pentru mărfuri și C.cîn-
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Azi la ora 8 temperatura 

aerului a fost de plus 13 
grade la Petroșani și plus 
10 grade la Paring. Maxima 
ieri a fost de plus 26 grade, 
respectiv plus 20 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Timp mohorît 
cu cerul înnorat. Se vor 
semnala averse locale. Vînt 
intensificat.
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însemnare Din nOU despre 

calitatea cărbunelui

Problema calității cărbunelui brut 
extras s-a ridicat de nenumărate ori 
cu prilejul analizelor, discuțiilor, pre
cum și în ziar. Mai puțin s-au scos 
în evidență implicațiile economico- 
financiare pe care Ie determină de
pășirea sistematică a conținutului do 
cenușă din cărbunele brut.

In luna aprilie, cu excepția E. M. 
Petrila care a redus cu 0,4 puncte 
conținutul de cenușă față de preve
deri și a E. M. Lonea care aproape 
s-a încadrat în normativ, toate ce
lelalte mine au extras cărbune cu 
un conținut de cenușă ridicat. E. M. 
Aninoasa a depășit normativul cu 
2,7 puncte, E. M. Vulcan cu 1,9 punc
te, E. M. Lupeni cu 2,7 puncte, Iar 
la E. M. Uricani rezultă că unele 
abataje au devenit adevărate carie
re de piatră. Este de-a dreptul de 
neînțeles de ce la E. M. Aninoasa 
s-a depășit în acest an lună de lună 
cu 2—8 puncte conținutul de cenu
șă. S-a schimbat atît de mult struc
tura straturilor de cărbune ? A cres
cut în așa măsuîă ponderea stratu
rilor subțiri în producția mineL? 
Normativul este atît de mult rămas 
în urmă ? Sau...

In ce privește E. M. Uricani șl 
E. M. Lupeni — nu mai facem co
mentarii pentru că aici s-a înrădăci
nat o anumită „optică" cu privire Ia 
corelația dintre mecanizare, produc
tivitate și exploatarea selectivă a 
cărbunelui.

Ceea ce treJjuie reținut și explicat 
muncitorilor mineri, artificierilor, 
maiștrilor și conducerilor sectoare
lor de producție este faptul că nu
mai pe luna aprilie s-au rebutat, 
pentru șistul dat în cărbune peste 
normativ, peste 11 000 de tone de 
cărbune pe combinat și că, din a- 
ceaslă cauză, E. M. Aninoasa, E. M.

0 lucrare dificilă 

executată într-un timp scurt
Construit în anul 1928, pu

țul auxiliar din incinta minei 
Petrila asigură de 4 decenii 
aprovizionarea brigăzilor din 
subteran cu lemn de mină și 
alte materiale, sifonarea bazi
nelor de la stațiile de evacua
re a apelor, transportul per
sonalului ele. Deși în acest timp, 
întreaga instalație a fost în
treținută corespunzător, după 
40 de ani moleta puțului pre
zenta un grad de uzură avan
sat, care impunea de urgență 
înlocuirea ei. Sarcina de a o 
înlocui a Tevenil sectorului e- 
lectromecanic al minei Petrila, 
iar sectorul a repartizat pen
tru efectuarea luCFării brigăzile 
de lăcătuși conduse de Teren- 
tică Nicolae, Dănescu Dumitru, 
Ambruș Nicelae și Savetki 

Gustav. Pregătirile au început

Muncitorii și tehnicienii construc
tori de pe șantierele Grupului 2 Pe
troșani își îndreaptă forțele în tri
mestrul 11 spre ridicarea noilor blo
curi și predarea la termen a aparta
mentelor planificate pe prima jumă
tate a anului. Planul de lucrări cu
prinde însă și eiecuția finisajelor 
exterioare rămase restante din anii 
trecuțj, terminarea centralelor ter
mice o dată cu blocul, incit noii lo
catari să beneficieze din primele 
zile de apă caldă. © parte din aces
te lucrări, după cum o demonstrea
ză aspectele concrete de pe șantiere, 
scapă din atenția constructorilor

Se tărăgănează 
executarea 
finisajelor exterioare 
restante

Exec&țta finisajeTes exteneaie nu 
țbie pas»! pe șantierele de censtruc- 
t», eu celelalte hserUn și cn ee»i»- 
țebe hc we fi craiul ni. De exemplu, Ia 
Retrila sînt două blocuri mari J ca 
eWc 9“ etaje șl 120 garsoniere care 
hwbwten Ihsisate exterier îxeă de a-

și implicațiile ei
Vulcan, E. M. Lupeni și E. M. Uri
cani nu și-au realizat planul la pro
ducția netă.

A persistat și mai persistă și acum 
ideea că, chipurile, orice s-ar face, 
orice măsuri s-ar lua, calitatea căr
bunelui o hotărăsc în ultimă instan
ță laboratoarele și preparațiile. Lu
crurile nu stau tocmai așa; există 
lipsuri și în activitatea laboratoa
relor, dar ele extrag cărbunele de 
proastă calitate ? Nu rezistă acest 
argument pentru faptul că în luna 
aprilie planul producției nete (adi
că de cărbune care este combusti
bil) nu a fost îndeplinit pe C.G.V.5. 
cu 4 531 de tone, cel de cărbune 
triat și sortat cu 10 219 tone, iar 
la spălat normal cu 14 654 de tone. 
Aceasta în condițiile depășirii pla
nului la producția brută. După cum 
se vede piatra nu poate fi transfor
mată în cărbune comercializabil.

Conținutul mare de cenușă din căr
bunele brut extras a condus la în
răutățirea structurii sortimentale, la 
livrarea peste plan a 20 000 de tone 
de mixte-șlam, al căror preț de des
facere este mult inferior cărbune
lui, spălat normal. Este vorbi de o 
pierdere de peste 1 milion de lei, 
după cele mai modeste calcule, nu
mai tntr-o singură lună, care se re
percutează în reaLzarea planului de 
beneficii. Și, trebuie remarcat că de- 
jășiri îngrijorătoare la mixte-șlam 
s-au realizat la preparațiile Corcești 
(peste Î5 000 de tone) și Lupeni (a- 
proape 6 000 de tone), adică Ia cele 
care preiau producția de la exploa
tările miniere Aninoasa, Vulcan, Lu
peni și Uricani. Preparația Petrila 
nu a depășit planul la aceri sorti
ment Inferior fiindcă a primit spre 
prelucrare cărbune brut de o cali
tate apropiată de cea prevăzută.

cu aducerea moletei noi în a- 
p ropier ea puțului.

Lucrarea prezenta o dificul
tate deosebită datorită faptu
lui că moleta se afla la cca. 30 
metri deasupra sohihir, ceea 
ce impunea luarea a o seamă 
de măsuri de precauție și res
pectarea riguroasă a normelor 
de tehnica securității muncii. 
Totodată ea trebuia să se e- 
fectueze într-un timp cît mai 
scurt pentru a nu crea greu
tăți în aprovizionarea brigăzilor 
de mâneri din subteran.

Pregătirile au durat două 
zile. In acest timp, a fost mon
tat lfngă puț un troliu manual 
de 15 tone și cu ajutorul unor 
scripeți, moleta nouă în greu

tate de 3 tone a fost ridicată 

lingă cea veche. Datorită mă
surilor de organizare luate, în

: PE ȘANTIERELE
I DE CONSTRUCȚII 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
nul trecut. Constructorii petrileni 
nu fac aici nici sistematizările pe 
verticală (amenajarea terenului în
conjurător). Intr-adevăr cum s-ar pu
tea face alei, trotuare, zone verzi, 
cînd urmează să vii cu schelărie, 
mași-nile cu mortar, cărămidă de 
placaj etc.! Blocuri cu 8—10 etaje 
rămase fără finisaj exterior sînt și 
la Vulcan, Petroșani, Uricani: pro
voacă îngrijorare faptul că acum, 
în mijlocul trimestrului II, ele nu 
sînt încă puse în finisaj, atenția 
constructorilor concenlrindu-se asu
pra blocurilor de predat din planul 
acestei an.

Blocurile menționate au rămas așa 
încă de anul trecut. Pe bună drep
tate se pune atunci întrebarea : con
duce» ite d« șantiere cum 5-au preo
cupat încă din perioada iernii de a- 
slgurarea sckatei Hecesare finisării 
acestor blocuri înalte, aproviziona
rea ew pStcațe crraiaice pentru pla-

Starea de lucruri privind calitatea 
cărbunelui brut se perpetuează da
torită faptului că nici nu se face o 
problemă din ea. Faptele sînt și în 
acest sens potrivnice oricărei argu
mentări. In cadrul acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii nu s-a făcut la nici o mină 
din calitatea cărbunelui a problemă 
de studiu aprofundat și de soluții 
radicale, în adunările de partid și 
la ședințele de lucru ale conduce
rilor tehnice ea se analizează prin
tre alte probleme ale producției, la 
rapoartele cu maiștrii de la sectoare 
nu se discută, iar vitrinele calită
ții de la unele exploatări sînt sim
ple decoruri.

Or, o asemenea stare de apatie 
față de o problemă majoră cum este 
calitatea cărbunelui nu-și mat poate 
avea locul în cadrul efervescenței 
generale pentru ridicarea eficienței 
economice a întregii activități. Nu 
poate, pentru că multe brigăzi de 
mineri șl conduceri de sectoare tră
iesc cu Impresia că 11 se rebutează 
producția ca să nu depășească prea 
mult planul sau normele și nu au 
convingerea dovedită că neglijează 
în mod nepermis exploatarea selec
tivă. Nu se mai poate fiindcă, com- 
parînd activitatea numai după depă
șirea cantitativă a planului, se cre
ează o stare de automulțumire. (La 
E. M. Lupeni sau E. M. Uricani, de 
pildă, nici 5 la sută din efectiv nu 
știe că în pofida miilor de tone de 
cărbune brut date peste plan, pro
ducția netă prevăzută nu s-a reali
zat). Gu alte cuvinte, ne furăm sin
guri căciula...

I. M.

locuirea a durat un singur 
schimb : opt ore de muncă în
cordată la 30 de metri înălți
me ! Cei douăzeci de lăcătuși 
au dovedit curaj șl o atenție 
deosebită, lucrarea cxecutindu- 
se fără accidente, transportul 
pe puț fiind reluat In condiții 
de siguranță mai bune.

Desigur că în rîndurile de 
față nn pot fi cuprinși toți cei 
care au contribuit la această 
lucrare. Ne rezumăm, deci, 
să-i menționăm doar pe cîțiva : 
lăcătușii Stal Ioan, Șerban A- 
lexandru, Matei Mircca, Greu 
Victor, Popa Silviu, sudorul 
Botcanu Traian, maistrul prin
cipal Bredan Iosif și inginerul 
Stoica Emil, mecanicul șef al 

minei, sub supravegherea că
ruia s-a desfășurat întreaga 

lucrare.

PROBLEME URGENTE CARE
ÎȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA
care și formarea brigăzilor specia
lizate ca acum, o dată cu începerea 
timpului prielnic de lucru să se poată 
executa finisajele exterioare din 
plin ?

Centralele termice 
rămln pentru 
la iarnă ?

Privite ca niște cenușărese, lucrări 
fără importanță mai deosebită, cen
tralele și punctele termice — întreg 
sistemul respectiv cu conducte, ca
nale, vane și cămine de vizitare — 
rămîne pe ultimul plan al activității 
șantierelor; de obicei vara noii lo
catari nu primesc apă caldă, îai 
cînd începe anotimpul friguros por
nesc și constructorii cu zorul lucru
lui la aceste obiective... Așa s-a ln-

Triajul minei Lupeni bine organizat, asigură zilnic rulajul miilor 
de vagoane din subteran Ia preparația de cărbune.

PRODUCȚIA DE MÎINE
SE HOTĂRĂȘTE ASTĂZI

Planul de producție al minei Dîlja 
a crescut în 1968 cu 87 la sută față 
de anul precedent. Pînă în 1970 mi
na Dîlja va deveni una dintre mi
nele cu o pondere însemnată în pro
ducția de cărbune a bazinului nos
tru. Tn incinta minei se construiește 
o stație de sortare primară a căr
bunelui, de undo,. în , anii viitori, vor 
porni spre termocentrala de la Mia-, 
tla cantități însemnate de cărbune.

Viitorul prezintă Intr-adevăr mari 
perspective. Dar pînă cînd acestea 
vor deveni realități, astăzi se plă
tește un tribut greu trecutului. De 
la redeschiderea acestei exploatări, 
minerii dîljeni trec printr-una din cele 
mal grele încercări: străpungerea lu
crărilor deschise în urmă cu 40—50 
de ani. In acea vreme exploatarea 
zărămintelor de cărbune s-a făcut 
neraținnal, după necesitățile de mo
ment ale cîtorva acționari, fără a 
se executa curățirea completă a stra- 
telor de cărbuni, fără a se executa 
bineînțeles, lucrări de investiții. Ac
ționarii au căutat numai profituri, 
Iar efectele goanei lor după cîștig 
se resimt din plin astăzi. Pe măsură 
ce lucrările vechi sînt dezvăluite, a- 
pare neprevăzutul, stagnarea. Mine
rii sînt dornici să realizeze planul 
de producție, dar pe lîngă greutățile 
cauzate de străpungerea lucrărilor 
vechi denumite astăzi ,,de la bă- 
trîni" se mai lovesc și de surprizele 
pe rare zăcămîntul le oferă dirr plin.

„In blocul I — ne relata ingine
rul Surdu Octavian. șeful exploată
rii — stratul de cărbune se subția
ză. In abatajele cameră nr. 1 șt nr. 
2 din aripa vestică a acestui bloc, 
zăcămîntul de cărbune este între
rupt de apofize, lucrări la care nu 
se poate realiza randamentul plani
ficat. In blocul V, sărăcia stratului 
de cărbune tși spune din greu cu- 
vîntuL In blocul VI, toate abatajele 
cunosc din plin efectele exploatării 
neraționale din trecut. Se rambleiază 
un volum mare de steril, condițiile 

tîmplat, de pildă, anul trecut la Pe
troșani cu centrala microraionulul 
B I C, la Lupeni în cartierul Tudor 
Vladimirescu. Anul acesta la Petro
șani este prevăzută o nouă centrală 
termică, amplasată pe malul pîrîului 
Slătinioara, necesară blocurilor Blb, 
Bic, Bid, iar la Lupeni, Petrila și 
Uricani va trebui mărită capacita
tea centralelor termice existente. 
Din păcate, la Petroșani lucrările 
centrale sînt mult rămase în urmă, 
canalul de distanță nefiind pus în 
lucru nici acum, îneît noua centrală 
nu va putea furniza apă caldă pînă 
la 30 iunie — cînd trebuie predate 
apartamentele blocului Blb. Gîndesc 
constructorii petroșăneni că iar vor 
lăsa 66 familii fără apă caldă cum 
au făcut în vana anului trecut cu 
locatarii blocurilor B-|-G de lîngă 
piață ? © situație proastă este și Ia 
Lupeni unde noua centrală termică 
nn se mai termină de peste doi ani. 

actuale nu permit deschiderea aba
tajelor la profilele preconizate ini
țial, apar denivelări, stratul de căr
bune este neregulat. In blocul III, 
speranța dîljenilor, cele două aba
taje cameră au întîlnit lucrări vechi 
pe culcuș. Toate acestea ne frânea
ză activitatea".

In primele patru luni ale anului 
la această mină nu s-au realizat sar
cinile de plan. Pînă în data de 10 
mai se înregistrase o rămînere în 
urmă la activitatea de producție de 
9 968 tone de cărbune. In aceste con
diții este firesc să ne întrebăm dacă 
producția planificată pentru viitor, 
se va realiza la data planificată sau 
nu. Dacă există garanția că „viito
rul" va sosi la tiinp. atît pentru mi
na Dîlja cît >i pentru beneficiarii săi, 
să căutăm răspunsul în stadiul ac
tual a! lucrărilor de pregătire pen
tru deschiderea viitoarelor fronturi 
de lucru, cunoscînd că. pe lîngă creș
terea producției de 87 la sută în a- 
cest an față de anul trecut, în vi
itorii doi ani se preconizează dez
voltarea continuă a minei.

Lipsa de efectiv și fluctuația au 
constituit permanente impeduneote în 
activitatea sectoarelor, brigăzile de 
producție fiind cele mai afectate de 
acestea. Nerealizarea planului de 
producție atrăgea după sine nerea
lizarea câștigului mediu, fapt care 
determină plecarea îndeosebi a noi
lor angajați. Căutindu-se cit de cît 
realizarea planului la cărbune o bu
nă parte din efectivele plasate Ini
țial la lucrările de pregătiri au fost 
dirijate înspre locurile do muncă di
rect productive. Din această repla- 
sarc a efectivelor, producția a cîș- 
tiqat prea puțin In schimb la lucră
rile de pregătiri s-a pierdut. Din lu
crările planificate, în perioada srarsă 
din acest an s-a realizat doar... 38 
la sută, restanta însumînd pînă în 
prezent 1 480 ml de lucrări neexecu
tate, lucrări a căror atacare nu era

La Uricani, primul bloc din cele trei 
planificate pe acest a-n se va ter
mina curînd, dar fără apă calda, iar 
la Petrila lucrările de extindere de 
la centralele termice 1 și 2 au deja 
o întîrziere apreciabilă.

Apartamentul 
etalon I

Calilata finisajelor Interioare de
pinde mult de felul cum meseriașii 
respectivi reușesc să-și însușească 
tehnologia executării lucrărilor, au 
In față un model după care să facă 
In lanț toate apartamentele. Cu atît 
mai mult se ridică această cerință 
cînd șantierele trec la executarea 
unui ansamblu nou de blocuri avUțd 
caracteristici diferite față de cele 
executate plna- atunci, folosesc la fi
nisaje materiale noi.

DOTAȚIE 
BOGATĂ 

PENTRU 
EXPLOATĂRILE 

MINIERE
In scurta perioadă de 40 de zile 

ce s-a scurs din trimestrul II, ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
au fost dotate cu însemnate canti
tăți de utilaje, piese și materiale 
necesare activității lor. Printre aces
tea se numără o locomotivă Diesel 
și două locomotive electrice cu tro
leu, 1 400 bucăți stîlpi hidraulici 
G.S.G.-2, 32 transportoare cu raclete 
TR-3 și SKR-11, 680 vagonete de 
mină, 900 bucăți lămpi de Iluminat 
avînd carcasa din material plastic, 
diferite pompe și motoare electrice, 
25 coloane telescopice, 30 bucăți ex- 
plozoare, 80 bucăți detectoare de me
tan, 50 bucăți aparate de reanimare 
pentru stațiile de salvare și multe 
alte utilaje, aparataje, piese.

îmbucurător este faptuL că o parte 
însemnată din dotația respectivă a 
fost primită în avans față de ter
menele planificate.

condiționată nici de infiltrații de apă, 
nici de străpungerea lucrărilor vechi.

La data cînd am vizitat exploata
rea, în biroul inginerului șef, Emeric 
Kovacs, se lucra intens la alcătuirea 
unui memoriu (al doilea de acest 
gen> prin care colectivul de ingineri 
prezenta justificarea nerealizării pla
nului, cauzele ramînerii în urmă la 
lucrările de pregătiri și posibilită
țile de îndreptare pentru viitor.

Planul fizic al lucrărilor de inves
tiții, de asemenea, nu este realizat 
decît în proporție de 80 la sută. In 
prezent o serie de lucrări care con
diționează deschiderea fronturilor de 
lucru sînt fie neatacate, fio între
rupte. din lipsă do efectiv.

In această situație, dacă din aba
tajele actuale nu se poate realiza 
producția planificată, datorită condi
țiilor grele, era necesar ca efectivele 
planificate la lucrările de pregătiri 
să fie lăsate la aceste lucrări.

Fără îndoială că planul de produc
ție constituie sarcina primordială 
a fiecărei exploatări dar acesta tre
buie stabilit la nivelul posibilități
lor reale ale locurilor de muncă, iar 
dacă schimbarea condițiilor atraqe 
după sine nerealizarea planului,. mă
sura de îndreptare nu trebuie cău
tată în detrimentul planului de pre
gătiri, plan cu nimic mai prejos de
cît cel do producție. Dorința între
gului colectiv de la mina Dîlja de 
a-și realiza planul este mare. De a- 
tîtea ori a fost dovedită de brigăzi 
oa cele conduse de minerii Rar fes 
Alexandru. Sclădeanu loan și alții. 
Orkft de mare aT fi însă această 
dorință, dacă în condițiile actuate 
nu se poate extrage din fronturile 
de lucru existente cărbunele nece
sar îndeplinirii planului, e necesar 
să se treacă la deschiderea altor 
fronturi. Adică la realizarea lucrări
lor de pregătiri.

len MUSTAȚA

Ca o rellectare a acestei cerințe, 
in planul de măsuri tehnico-organl- 
zaterice al Grupului 2 construcții pe 
1968 este prevăzut, la punctul nr. 
88: „In cadrul fiecărui ansamblu 
nou se va executa — în primul bloc 
— un apartament etalon, care va 
servi drept model de execuție pen
tru toate blocurile". Planul respec
tiv de măsuri poartă semnătura di
rectorului Grupului, tov. ing. Turnă 
Dumitru, prevederile cuprinse în el 
fiind obligatorii pentru toate șantie
rele.

Intenția frumoasă a rămas însă pe 
Mr fie: pe nici un șantier nu poale 
fi văzut apartamentul etalon ! Spre 
exemplu, constructorii din Petroșani, 
oare execută noul ansamblu de blo
curi din seria Bl au ajuns cu pri
mul bloc Blb în plin finisaj Interior. 
Angajamentul șantierului este prpda- 
r«* acestui bloc ptnă la 15 iunie. 
Degeaba cauți Insă prin cele 66 de 
apartamente pe care le cuprinde a- 
parlamentul etalon, după modelul că
ruia ar trebui executate toate apar
tamente!* din noul ansamblu : acest 
apartament nu m găsește nicăieri. 
In aceeași situație se prezintă și 
blocurile noi ce se ridică în prezent 
Ia .Vulcan, Uricani și Petrila.

Mlhai ȘTFFAM .

«va

ÎN

EDITURA 
TEHNICĂ

»u a pat rut s.
LUPEI N.

Creologrîa 
miniera

mi-

ca-
al

Lucrarea tratează sub aspect 
tecretic și practic problemele 
care împletesc sirius activita
tea geologică cu cea minieră, 
în fazele de explorare, deschi
dere, pregătire și exploatare a 
zăcămintelor do substanțe 
nerale utile.

La început se referă la 
drul structural și dinamic
Pdmîntuiui, legile de formate, 
asociere și dispunere a sub
stanțelor minerale utile. Se a- 
rată însușirile fizice, compozi
ția, structura și învelișurile ex
terioare ale Păinîntului, eoni 
poziția, structura și domeniile 
majore ale scoarței terestre 
rolul geodinamicii în geneza 
.și dispunerea acumulărilor d- 
substanțe minerale utile.

Se expun apoi probleme le 
gate de metodologia cercetării 
geologice și calculul rezerve
lor de substanțe minerale u- 
tile. Expune modul de contu
rare a zăcămintelor în vede
rea unei exploatări raționale. 
Cartea se încheie cu o repre
zentare a teritoriului Româ
niei sub raport geologic și al 
resurselor miniere.

Lucrarea se adresează perso
nalului tehnico-irrgineresc care 
activea/ă in domeniul explora-

ru ș; expioatcini zăcămintelor 
de substanțe minerale utile. De 
asemenea, ea poate fi folosită 
și de către cei care se pregă
tesc să devină lucrători în do
meniul industriei extractive mi 
niere ca geologi, tehnicieni 
geologi, ingineri și telmicien'. 
mineri.

BUZATU V.,
CAISÂN V., 
GURHF'RT Fit.

A

îndrumător
pentru ridicarea 

calificării 
frezorilor

!

Lucrarea vine în ajutorul 
i pregătirii frezorilor pentru e-
■ xamenul de ridicare a cate

goriei de salarizare, fiind utilă 
atît pentru creșterea califică
rii cit și pentru ridicarea ni
velului tehnico-profesional al 
acestor muncitori.

Cartea încearcă să răspundă 
stepului propus punînd la în- 
demîna tuturor muncitorilor 

I frezori, pe categorii de înca- 
! drare tarifară, noțiunile de ba-

■ ză necesare unei calificări su- 
i perioare, tratînd 
I în mod progresiv 
1 gorie la categorie

metodele înaintate 
[ aplicate sau în curs de' aplica 

re în întreprinderile construc
toare de mașini. Se dau no
țiuni de teorie a așchierii pe 

: mașinile de frezai, cunoștințe 
; absolut necesare pentru frezori 

Descrierea mașinilor do frezat 
i sculelor, dispozitivelor, verif! 
1 catoarelor este bogat ilustrată, 
i Pentru a răspunde în cea mai 

mare măsură pregătirii frezo- 
, rilor pentru ridicarea califică

rii, fiecare capitol cuprinde un 
număr suficient de probleme 

I rezolvate care reprezintă apli- 
: cații practice.

J
I

problemele, 
de la cate- 
și descriind 

de lucru
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In rezolvarea problemelor ridicate prin scrisori și în audiente

OPERATIVITATE M SIHT DE RĂSPUNDERE

Republica Socialistă România
(Utmure din pag. 1)

grărîl în viată, ceea ce va accelera 
progresul material și spiritual al în
tregii noastre societăți.

Se prevede ca învătămîntul obli
gatoriu de cultură generală să în
ceapă la 6 ani, astfel ca școala ge
nerală .să poată fi încheiată la vîrsta 
de 16 ani. In primii ani de aplicare 
a Legii, cuprinderea copiilor în 
școală la vîrsta de 6 ani se va face 
la cererea părinților. Premergător 
școlii generale, ca și pînă acum, va 
funcționa grădinița de copii a cărei 
reglementare este de asemenea pre
văzută de lege.

Ținînd seama atît de capacitatea 
și de interesele elevilor, cît și de 
cerințele societății, se prevede ca 
învătămîntul liceal să cuprindă : li
cee de cultură generală, organizate 
pp secții cu caracter real și umanis
tic, și licee de specialitate cu pro
fil variat. Considerăm că, în viitor, 
aceste licee vor constitui o cale 
principală de formare a cadrelor me
dii de specialitate.

• Proiectul de Lege prevede în învă
țămîntul profesional și tehnic largi 
posibilități de dezvoltare, prin or
ganizarea unor variate norme de ca- 
Bficare și perfecționare. Ținînd sea
ma de prelungirea duratei învăță- 
mîntului obligatoriu de cultură ge
nerală și de volumul spoTit de cu
noștințe cu care vor veni absolven
ții școlilor generale, proiectul de 
Lege stabilește durata studiilor în 
școlile profesionale de la 1 pînă la 
2 ani. în funcție de complexitatea 
meseriei. O importantă cale de pre
gătire a muncitorilor calificați o va 
constitui ucenicia la locul de mun
că, formă do învătămînt care, pe 
lîngă eficacitatea si economicitatea 
sa, permite și o mare capacitate de 
cuprindere.

Măsurile privind învățămîntul pro
fesional, conjugate cu prelungirea 
școlii generale la 10 ani, vor îmbu
nătăți sensibil nivelul de pregătire 
profesională a muncitorilor și vor 
înlesni, în producție, trecerea de pe 
c> treaptă de calificare pe alta supe
rioară.

Măsuri importante se prevăd 
tru școlile tehnice de maiștri șl 
Ini școlile postliceale.

Un loc important îl ocupă în
leetril de lege, învătămîntul superior. 
PHn noua reglementare se 
za un orizont de pregătire 
se vor diversifica profilul 
studiilor si se vor 
unei mai strînse 
noastre superioare 
nomiei și culturii.

Pentru formarea 
•Ilare între inqinerl
maiștri se organizează învătămîntul 
•le subinqlneri si de conductori ar
hitect!, acoperindu-se astfel un qol 
resimțit de producție și reluîndu-se 
una din tradițiile valoroase ale în- 
vățămîntnlui nostru.

Ținînd seama de dezvoltarea fără 
precedent pe rare o cunoaște știința 
și tehnica în epoca noastră, proiec
tul de lege prevede pentru școala 
superioară sarrina de a orqaniza în- 
văfămîntul postuniversitar, ca formă 
ile perfecționare a specialiștilor.

Pentru ra întregul nostru învăță- 
mînt să corespundă cerințelor actuale 
șl de perspectivă ale dezvoltării e- 
ronomiei și culturii, proiectul de le
ge stabilește necesitatea perfecționă
rii continue a conținutului tnvăță- 
mînlului de toate gradele. Conținu
tul învătămîntului va trebui să aibă 
un nivel științific mai înalt șl mereu 
actualizat. Prevederile legii întăresc 
răspunderea Ministerului Invătămfn- 
hilui, a corpului didactic, a institu
țiilor de învătămînt pentru conținu
tul învătămîntului, nivelul său ști
ințific si orientarea sa materialist- 
dialectică.

Ținînd seama că invătămîntul — 
îndeosebi cel superior — reprezin
tă o puternică bază de cadre cu 
înaltă calificare științifică, proiectul 
de lege acordă o deosebită impor
tanță cercetării științifice, legării fot 
mal strînse a acesteia de problemele 
economiei noastre, de 
tll social-culturale.

Din cuprinsul legii
permanenta qrijă pentru viața ele
vilor și a studenților, pentru edu
carea lor ca buni cetățeni, devotați 
patriei, poporului, partidului; se pre
cizează legăturile școlii cu 
cu organizația pionierilor, cu

Se prevăd, de asemenea,
șt dispoziții generale referitoare la 
personalul didactic din învătămînt. 
Reglementările cu privire la întrea
ga situație juridică a corpului di
dactic, de la intrarea in învătămînt 
51 pînă la pensionaro, vor fi însă 
cuprinse în Statutul personalului di
dactic, care urmează să fie supus 
unei dezbateri publice.

Activitatea de îndrumare și con
trol a procesului de instruire și e- 
ducare a elevilor și studenților pri
mește o reqlementare corespunză
toare dezvoltării pe care o cunoaște 
învătămîntul de toate gradele.

Plenara Comitetului 
Partidului Comunist 
22—25 aprilie a.c. — 
continuare tov. Ștefan 
examinat multilateral dezvoltarea 
vățămîntului nostru șl a adresat 
acest prilej critici activității Minis
terului Invățămîntului șl colectivu
lui său <ie conducere. O mare în
semnătate pentru orientarea noastră* 
te tezolvarea problemele» tevăță- - (Indicație sau dispoziție) de oriunde

tovarășu-

Invăță- 
critici ca 
deoarece,

apreciază aceste 
deplin justificate
succesele obținute, în ac- 
învățămîntului nostru se 

serie de neajunsuri. 
Plenară că procesul 
a învătămîntului nu 
pasul cu cerințele 

A-

mîntului o are expunerea 
Iul Nicolae Ceaușescu.

Conducerea Ministerului 
mîntului 
fiind pe 
cu toate 
tivitatea
mai manifestă o

S-a arătat în 
de îmbunătățire 
a reușit să țină
de dezvoltare ale țării noastre, 
ceastă observație este pe deplin în
temeiată și va trebui să examinăm 
cu atenție aspectele pe care le im
plică și să găsim mijloacele de a 
cîștiqa timpul pe care l-am pierdut.

Răspunderea pentru aceste lipsuri 
o poartă, în primul rînd, Ministerul 
Invățămîntului, colectivul său de 
conducere.

Considerăm că dintre problemele 
de îmbunătățire a învătămîntului, 
pe care va trebui să le soluționăm 
neîntîrziat, cele ale calității conținu
tului sînt dintre cele mai acute. Tre
buie să recunoaștem că asupra a- 
cestor neajunsuri ni s-a atras aten
ția în mai multe rînduri de către 
conducerea partidului, fără ca noi 
să fi reușit să lichidăm aceste defici
ente.

Pentru ca învățăminte) să poată 
tine pasul cu ampla dezvoltare a e- 
conomiei și vieții noastre sociale. 
Ministerul învătămîntului, cu spriji
nul larg al cadrelor didactice și oa
menilor de știință va trebui să mi
liteze permanent ca planurile, pro
gramele, cursurile și manualele șco
lare să aibă o structură mai rațională, 
corespunzătoare unei pregătiri de înalt 
nivel a tineretului studios, să asi
gure o selecție judicioasă a noțiu
nilor ce se predau, să tină seama 
de principiile pedagoqice moderne. 
Va trebui să stimulăm initiative 
creatoare a studenților, dorința lor 
de a se Informa 
este important și 
lor profesie.

In același timp, 
cordăm mai multă 
acum documentării 
la un înalt nivel
pul adîncirii specializării 
dicării nivelului do pregătire a stu
denților.

O serie de deficiente există și în 
organizarea procesului de învătă
mînt. Nu am procedat cu suficient 
curaj la Introducerea metodelor noi 
de muncă didactică, la adoptarea 
unor terme pedagoqice care să dea 
mai mult dinamism cursurilor si se- 
minariilor si să realizeze o maî 
bună Droportie între munca teore
tică si practică. Nu am arătat su
ficientă receptivitate fată de propu
nerile venite 
daliști.

O problemă 
ridicată de 
Ceaușescu. în 
nară privește
al învătămîntului. 
muncii de educare a tineretului din 
srnlj șj facultăți în spiritul înalte
lor idealuri ale comunismului. In 
etapa dp rare o parcurge societatea 
noastră, se impune să ridicăm pe o 
trpaptă superioară conținutul ideolo
gic al întregului învătămînt. In 
cest cadru, o atenție deosebită 
trebui să acordăm îmbunătățirii 
dinlui științelor sociale creșterii
lului disciplinelor de marxism-leni
nism în formarea tineretului.

înarmarea elevilor din învățămîn- 
tul mediu si a studenților îndeosebi 
cu temeinice cunoștințe filozofice șl 
Ideologice constituie una din cerin
țele fundamentale ale dezvoltării 
unui învătămînt modern în tara 
noastră.

Este necesar să desfășurăm o 
muncă mai perseverentă pentru îm
bunătățirea conținutului Ideologic al 
învătămîntului, pentru lărgirea și 
Îmbogățirea problematicii cursurilor 
de științe sociale șt orientarea aces
tora spre marile
mene ce caracterizează 
contemporană, 
combativității 
gență.

Conducerea
mîntului va lua măsuri hotărîte pen
tru ca învățămîntul nostru să fie un 
focar de luptă Intransigentă împo
triva a tot ce este retrograd și în
vechit.

S-au făcut observații ministerului 
si în legătură cu lipsa de perseve
rentă în ceea ce privește promova
rea și perfecționarea corpului di
dactic. De asemenea, în legătură cu 
deficientele ce se constată în parti
ciparea mai directă și efectivă a 
i icmbrilor corpului didactic la ac-

transpunerea în viată a 
Plenarei și a Legii pro- 
adoptare, colectivul de 
al Ministerului Invăță-

țiunea de sprijinire a elevilor și 
studenților în activitatea lor de zi 
cu zi.

Conducerea Ministerului Invață- 
mîntului, considerînd că nu a făcut 
totul pentru rezolvarea acestor pro
bleme, va urmări ca în Statutul cor
pului didactic să-și găsească o mai 
bună rezolvare problemele privitoa
re la personalul didactic. Va urmări, 
de asemenea, ca membrii corpului 
didactic să fie cît mai mult în mij
locul elevilor și studenților, să-i 
sprijine în pregătirea școlară și 
profesională, să participe la acțiu
nile educative.

Pentru 
hotărîrilor 
puse spre 
conducere
mîntului este hotărît să depună toa
te eforturile pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin. In același timp, 
va căuta să-și îmbunătățească sis
temul său de muncă, introducînd un 
stil științific, mai corespunzător 
multiplelor sarcini ce-i revin, să asi
gure mai multă operativitate în ac
țiune.

Vom lua măsuri concrete care să 
ducă la eliminarea lipsurilor semna
late atît în minister cît și în insti
tuțiile de învătămînt. îmbunătățind 
munca de control și de îndrumare.

Prin adoptarea legii privind învă
tămîntul. școala românească pășește 
într-o nouă etapă a dezvoltării 
sale, etapă deschisă de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Sîntem pe
prin înfăptuirea 
tului Central al 
Român privind 
mîntului, se va
melnică pregătire științifică a 
trequlul nostru tineret, va crește ro
lul și influenta educativă 
formarea și dezvoltarea 
rală a tinerel generații, 
tul va avea o eficiență
introducerea largă în practica a re
zultatelor noi ale științei șl tehnicii, 
la accelerarea dezvoltării forțelor de 
producție, la ridicarea 
tural și profesional 
țării.

Hotărîrile Plenarei 
Central al Partidului
mân, a spus în încheiere vorbitorul, 
au avut un profund ecou în rîndul 
cadrelor didactice și a întregului 
învătămînt. ele au fost întlmpinate 
cu deplină adeziune a membrilor 
corpului didactic șl a tuturor lucră
torilor din învătămînt.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele întregului nostru corp didactic, 
să aduc cele mai calde mulțumiri 
conducerii partidului șl statului pen
tru grija părintească pe caro o poar
tă învățătorilor șl profesorilor, co
piilor noștri, întregului tineret al 
tăil.

Voi răspunde întru totul acestei 
chemări șl de aceea, o voi vota cu 
toată încrederea, considerînd că ea 
deschide porțile viitorului comunist 
al patriei noastre.

deplin convinși că, 
directivelor Comite- 
Partidulul Comunist 

dezvoltarea învăță- 
realiza o mai te- 

în-

asupra a tot ce 
nou în viitoarea

a școlii în 
multilate- 

Invățămîn- 
sporită la

pen- 
pen-

pro-

va reall- 
mai larg, 
șl durata 
premisele 

a școlii
crea 

legături 
ou cerințele eco-

cadrelor interme- , 
și tehnicieni sau

cerințele vie-

se desprinde

U.T.G.. 
familia.
norme

va trebui să a- 
atentie decît pînă 
corpului didaotlc 
științific, în sco

și al rl-
nivelului cul- 
al cetățenilor

Comitetului
Comunist Ro-

din partea tinor spe-

de mare însemnătate 
tovarășul Nicolao 

cuvîntul rostit la ple- 
continutul Ideologic 

intensificarea

a-
va

stu-
ro-

procese și feno- 
socletatea 

pentru dezvoltarea 
șl a spiritului de exi-

Ministerului Invătă-

Central 
Român 
a arătat 
Bălan —

al
din

te
- a

în-
I cu

O trăsătură esențială în activita
tea organelor noastre de partid și 
de stat o constituie permanenta le
gătură cu oamenii muncii, stimula
rea participării lor Ia întreaga ac
tivitate de conducere a treburilor 
statului. Promovînd cu consecventa 
practica consultării maselor largi a- 
supra principalelor probleme legate 
de continua perfecționare a activi
tății în diferite sectoare ale econo
miei și culturii, partidul cere tutu
ror organelor de partid și de stat să 
manifeste cel mai profund 
fată de propunerile, 
clamatiile și cererile 
cetățenilor. Recenta 
al P.C.R. a subliniat 
portanta ce trebuie 
vării scrisorilor oamenilor 
tnlruc.il prin intermediul lor sint mai 
bine cunoscute nevoile populației și 
nu rareori, ca urmare a înfăptuirii 
propunerilor și sugestiilor cuprinse 
in scrisori, au iosl efectuate lucrări 
edilitare, s-au înlăturat unele deli-

cienle in munca administrativă. Pro
punerile și sesizările au înlesnii de
pistarea și punerea în valoare a u- 
nor resurse locale contribuind toto
dată la consolidarea încrederii oa
menilor muncii in aparatul de stal. 

călăuzesc în per- 
exe-

provi-

de conținutul

unele scrisori 
dar în

respect 
sesizările, re- 

îndreptătilo ale 
plenară a C.C. 
încă o dată im- 
acordată re/ol- 

muncii

reclamatiilor și 
muncii, comite-

Aceste criterii 
manență activitatea Comitetului 
cutiv al Consiliului popular 
zoriu Lupeni în rezolvarea probleme
lor ridicate de cetățeni cu ocazia 
audientelor sau prin scrisori.

Dînd viată hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. din aprilie a.c. cu privire 
la modul de rezolvare a propune
rilor. sesizărilor, 
cererilor oamenilor
tul nostru executiv a reușit in bună 
măsură sa rezolve în mod operativ 
și cu simt de răspundere scrisorile 
care i-au fost adresate 
orașului. Semnificativ în 
vință este și faptul că 
reclamatii și sesizări 
pînă în prezent au fost 
termene legale.

do locuitorii 
această pri- 
cele 26 de 
înregistrate 

rezolvate în

O primă grijă a noastră a fost, 
și va rămîne și pe mai departe, e- 
ducaroa și instruirea cadrelor din 
aparatul comitetului executiv în spi
ritul răspunderii fată 
scrisorilor.

Se mai înlîmplă că 
sînt rezolvate repede
soluționării juste și complete 
blemelor. Astfel de cazuri au 
noi în sectorul administrativ, 
dului locativ, în .sectorul 
brizare și în cel i 
mod de „rezolvare" 
noi reclamatii, răpind 
si cetățenilor și aparatului comitetu
lui executiv. Efecte negative are și 
tărăgănarea, ’~hiar dacă rezolvarea 
este justă.

Do aici am desprins concluzia că 
mportantă în rezolvarea scrisorilor 

este atît operativitatea cît și cali
tatea rezolvării. Pe această linie 
ne-am propus ca multe din proble
mele semnalate de cetățeni să le a- 
nalizăm la fata locului, oeea r-

dauna 
a pro
test la 
al fon-

de salu- 
comercial. Acest 

' a dat naștere la 
timp prețios

evită stabilirea unor soluții formale, 
din birou.

La nivelul comitetului nostru exe
cutiv s-a stabilit totodată să fie 
respectat cu rigurozitate programul 
de audiente șiind că aceasta nu în
seamnă altceva decît respectul da
torat cetățeanului fată de timpul ș! 
cerințele lui.

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al orașului Lupeni va con
tinua să-și intensifice eforturile pen
tru ca rezolvarea scrisorilor și pri
mirea cetățenilor la audiente să se 
desfășoare
cu exigentele 
respectului fală de 
lui. respect garantat 
și care marchează 
activității noastre ce

eî, o manifestare a domocra- 
umanismiihii orînduîrii noas- 
stat.

Victor 
viceoreșrdinie 

popular provizoriu al orașului 
Lupeni

în deplină 
actuale, 

om 
do

acea latură 
reprezintă.

Meci slob 
la Aninoasa

Spre deosebire de hațegani care, 
de la început, abordează partida cu 
toată seriozitatea, minerii — plini 
de sine — se angrenează lntr-un 
joc de „dantelării" tehnice, spre a-și 
demonstra superioritatea. In scurt 
timp îi cuprinde însă plictiseala șl 
astfel, fără pic de vlagă și nerv, nu 
reușesc să închege nici o acțiune 
care să pună în pericol poarta a- 
părată de Rădulescu. Dimpotrivă, la 
grea încercare este 
portarul 
salvează 
ternic și 
prezenți 
revenire, 
lui. Partida s-a desfășurat în con
tinuare însă, cu „încetinitorul". îna
intarea aninoseană combină mult șl 
dă astfel posibilitate adversarului 
să contraatace. In min. 80, la o în
vălmășeală în fata porții, Furnea 
înscrie unicul gol al partidei. După 
acest gol înaintarea gazdelor pare 
să se învioreze, dar acțiunile el — 
ceva mai bine gîndite — sînt des
trămate de apărarea Abatorului Ha
țeg în frunte cu Grigorescuță (cel 
mai bun de pe teren).

A arbitrat corect, cu multă com
petentă briqada condusă de Pop Cor
nel (Hunedoara).

La juniori : Minerul Aninoasa — 
Abatorul Hațeg 8—0.

Constantin DANII A

supus Gram, 
minerilor, care în min. 36 
printr-un reflex șutul pu- 
plasat al lui Manea. Cel 
în tribune sperau lntr-o 
o dată cu reluarea jocu-

în atentia conducătorilor auto
Inspectorului 

Miliției aduce 
celor interesați că la data de 
31 mai se încheie operațiunea 
de înlocuire a carnetelor 
conducere auto, ai 
de conducere. După 
dată, vechile carnete
ducere își pierd valabilitatea 
Cei care nu și le-au înlocuit

General al 
la cunoștință

de 
permise 
această 

de con-

Minerul Uricani —
Constructorul Lupeni 1-1 (1-1)

minute, reușind să 
faze de gol și să 
rînd în fata porții 
fost cele din mi-

po
au
și 10. Totuși, după a- 
uricănenii reușesc sa

Inceputul partidei dădea impresia 
unei comode victorii a gazdelor, ca
re atacă insistent poarta oaspeților 
încă d>n primele 
închege frumoase 
le rateze rînd 
adverse, cum 
nulele 5. 6, 8 
ceste ratări,
deschidă scorul în nrnutul 13 prin- 
tr-o spectaculoasă lovitură cu capul 
a lui Udrescu (cel mai bun de pe 
teren). Două minute mai tîrziu, por
tarul Faur, printr-o intervenție sa
lutară, apără în extremis suturile 
trase plasat pe spațiul porții sale.

încetul cu încetul, oaspeții trec 
la atac șl creează faze destul 
periculoase la poarta apărată 
Birtalan. In minutul 27 oaspeții 
neficiază de o lovitură de colt,
cătorul lor, Hass, profită de vlntu’ 
destul de tare și de plasamentul gre
șit al portarului Rirtalan și '•^ușește 
să marcheze, aducînd echip- : sale e- 
galarea direct 
In continuare, 
Dar lipsa Iul

de 
do 

be- 
Ju-

din lovitură de colt, 
gazdele ies în atac. 

Duplea și ineficacita-

spun cuvîntul, 
ocazii.

tea înaintașilor își 
ei ratînd numeroase

A doua repriză începe cu atacuri 
ale oaspeților care sînt pe punctul 
de a majora scorul, dar mingea șu
tată de 
respinsă 
pe linia 
minutul 
doilea i 
mingea 
posește 
In continuare, gazdele 
dar nu reușesc să străpunoă apăra
rea aglomerată a oaspeților.

Meciul ia sfîrșlt cu scorul de epa
tate. S-au remarcat Marcus. Faur, 

Hass de la oaspeți, Udrescu — cel 
mai bun de pe teren — Bușu și 
Jianu de la gazde. Bun arbitrajul 
nrestat de Coșoriu Stefan ajutat la 
‘iișp de Șuluțiu Iosif și Voqel Ion 

foii din Alba lulia.
La juniori, Minerul Uricani — Mi

nerul Lupeni 1—5 (1—41.

unul din înaintașii lor este 
exceptional ru pieptul de 
porții de către Udrescu. In 
65 era să cadă cel de-al 

gol direct din
expediată de 
puțin doar în

cortier, dar 
Udrescu pn- 

spatele barei, 
sint în atac.

Emit ROTA 
elev

Sportivii școlilor profesionale 
din Valea Jiului au dominat întrecerile 
etapei de zonă a campionatului 
republican de atletism

pînă acum sînt invitați să se 
prezinte cu documentele ne
cesare la Inspectoratul miliției 
județului (municipliul 
rești), în evidența 
află, pentru a 
posesia noului 
ducere auto.

Bucu- 
cărula se 

putea intra în 
permis de con-

(Agerpres)

Timp de două zile, sîmbătă și du
minică, stadionul Jiul din Petroșani 
a găzduit etapa do zonă a campiona
tului republican do atletism, rezer
vat sportivilor din școlile profesio
nale din cadrul Ministerului Mine
lor. Competiția a reunit la întreceri 
pe cei mai buni sportivi din școlile 
profesionale 
Zlatna, 
160 de 
vizibile 
cit mai
ciuda condițiilor 
oferite de pisla stadionului din loca
litate. Majoritatea probelor au fost

se

Pe-

Schimb cultural între pionieri
(Urmare din pag. 1)

cali șl instrumentiști de muzică 
populară și ușoară, recitatori, dan
satori și... un simpatic prezentator. 
Și chiar dacă spectacolul nu a fost 
prea unitar, el a plăcut totuși. Do
vada : aplauzele puternice,
prelungite, după fiecare număr 
program. Totul 
spectatori dar se 
cîntat mai ales 
muzică populară,
...dop de fată din Ghelar, dansurile 
populare Momîrlanul, Hafegana, Că
lușarii și Bărbuncul și recitarea poe
ziei Moartea căprioarei de Nicola*-* 
Labiș.

uneori 
din 

micilor 
în
de

a plăcut 
pare că i-au 

două melodii 
interpretate de un

La sfir.șitul programului, pionierii 
petroșăneni le-au mulțumit la rîn- 
dul lor, colegilor hunedoreni pen
tru frumosul spectacol cu care i-au 
delectat, le-au oferit flori, afirinîn- 
du-și dorința unor întîlniri la fel 
de plăcute între pionierii celor două 
municipii. Și nu-i de loc rău ca a- 
semenea schimburi culturale să con
tinue. Fie între pionierii municipii
lor, fie chiar între pionierii din 
școlile muncipiului nostru. Ele cons
tituie stimulente ale pionierilor, 
bune prilejuri de a învăța lucruri 
utile unii de la alții, de a lega strîn- 
se prietenii.

0 Inaltâ școală a spiritului de justific
(Urmare din pag. 1)

aceslui 
capabil 
ileqali- 
de stat

tuîe articulațiile de bază ale 
cadru legal șl organizatoric 
să prevină orice abuzuri și 
tăti în activitatea organelor < 
cu funcție represiv-preventivă

Dezbaterile pe marginea hotărîrii, 
mai ales cuvîntarea tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu rostită la adu
narea activului de partid al munici
piului București au adus, de ase
menea, clarificări și-precizări — ti
nted tot de principiul legalității — 
de o deosebită valoare: legea se 
aplică tuturor, „indiferent de funcția 
deținută în partid sau în stat" și 

-nici un considerent de oportunitate

:r veni el, „nu poate să înlocuiască 
leqea".

Un alt învătămînt prețios tinînd 
de însăși esența democrației orîn- 
dulrii noastre — grija și respectul 
fată de om — este acela că în ac
tivitatea de urmărire penală și cea 
de judecată. îndoiala asupra nevino
văției nu poate justifica învinuirea. 
Iar pentru stabilirea acesteia nu se 
pot folosi mijloace de constrîngere 
sau promisiuni căci ele denaturează 
adevărul și duc la erori și chiar cri
me judiciare ca în cazul Pătrășcanu 
sau Foriș.

Experiența 
local — că 
și revizuiri
datoresc tocmai unor practici 
cest fel, din fericire izolate.

a dovedit — și pe plan 
cele mai multe achitări 
de procese penale se 

de a-

Desigur, trebuie revăzut și celă
lalt revers al medaliei — falsul 
umanism. Toleranta și concesiile 
făcute în aplicarea principiului le
galității celor care încalcă grav le
gile statului trebuie să dispară șl 
să facă loc intransigentei, principia
lității și responsabilității din 
celor chemați să vegheze la 
rea legii.

In sensul celor de mai sus 
deci, necesar ca aceste organe 
reconsidere critic și autocritic 
vitatea do pînă acum, să tragă 
cltrziile necesare și să militeze 
bătut pentru înlăturarea 
și greșelilor care mai aduc 
Ungere principiului legalității și de
mocrației socialiste.

partea 
aplica-

anare, 
să-șl 
acti- 

i con- 
nea- 

lipsurilor 
încă a-

273 puncte; 2. 
puncte ; 3. Zlatna 
Brad — 21 puncte ;

din Lupeni, Anina. 
Brad, Deva, Petroșani. Cei 
concurenți au depus eforturi 
pentru obținerea unui tec 
onorabil în clasament, în 

net orespunzătoare

ciștigate de elevii școlilor profesio
nale din Lupeni și Petroșani.

Clasamentul general pe școli 
prezintă astfel :

1. Lupeni — 
troșani - 122 
54 puncte; 4.
Anina — 9 puncte; Deva — 1 punct.

La buna reușită a concursului, un 
sprijin deosebit l-a adus conducerea 
Școlii profesionale din Lupeni care 
a trimis la deschidere fanfara șco
lii, precum și conducerea Școlii 
profesionale din Petroșani care a a- 
sigurat cu materiale pregătirea gro
pilor de sărituri.

concordantă 
în spiritul 

și cerințele 
legile tării 

a 
în

esența 
tiei si 
tre de

3
&
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BRAȘOVEANU
al Consiliului

Radio
MIERCURI 15 MAI

PROGRAMUL I

6,00- 8,25 Muzică 
lități ; 8,25 Moment 
8,30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri; 
9.05 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,30 Matineu literar; 
10,00 Cîntece pentru copii de 
Dumitru Kiriac ; 10,10 Curs de 
limba franceză (reluare); 10,30 
Muzică populară; 11.0 Buletin 
de știri; 11,05 Ora specialistu
lui; 11,25 Piese pentru vioară; 
11.45 Sfatul medicului : Aeri
sirea spatiilor de lucru în în
treprinderile industriale; 12,00 
Pagini vocale și orchestrate 
din muzica ușoară; 12,30 ln- 
tîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; ’3.00 Ra
diojurnal ; 
chest re
14.15 De
cînd ?; 14.30
14,50 Melodii 
nica, Florian 
Moqa ; 1 5.00 
15,05 Sultă pentru vioară 
pian de
15.15 Meridiane; 15,30 Muzică 
ușoară de Petro Firuloscu șl 
Eugen Teqor; 16,00 Radiojur
nal. Sport; 16.20 JoriiTi fecio
rești ; 16,30 Corespondentă spe
cială ; 17.15 Odă limbii româ
ne; 17,45 Cîntece; 18.00 Bti-* 
letin de știri; 18.02 R d>ns:m- 
pozion ; 18,20 Recital do ope- 
ră Mihail Știrbev ; 18.45 Me
lodii populare ; 19,00 Rndioga- 
zota de seară; 19.30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 
20,00 Buletin de știri ; 20,05 A 
7-a artă; 20.20 Cintă clarine
tistul IliutS Rădureami; 20.30 
Ora specialistului ; 20.50 Mu- 
dcă ; 20,55 Noapte bună copii; 
31,00 Festivalul 
de muzică ușoară ; 
diojunnal. Sport. Buletin 
teorologic ; 22,20 Zece minute 
cu Luminița Cosmin; 22,30 Mo
ment poetic; 23,07 Muzică 
ușoară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,05- 5,00 Estrada nocturnă.

și actua- 
poetic;

13,20 Soliști și or- 
de muzică ușoară; 
ce ? De unde ? De 

Radio-u :blicitate; 
de Romeo Vb- 

Lunqu și Sorin 
Buletin de știri ;

și
Theodor Rogalski;

festivalurile»
22.00 Ra

ni e-

PROGRAMUI li

Pe ultimii metri...

pentru admiterea
specialitateîn liceele de

libră- 
penlru 

liceele, de specialitate

IV L I B K A H I I
A

In d ruinătorul

7,00 Cintă orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii 
de stat din Arad; 7,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pio
nieri); 7,30 Buletin de știri; 
7,09 Muzică ; 7,45 Matineu mu
zical ; 8,05 Cu cîntecul și jo
cul de-a lungul Oltului ; 8,30 
Buletin do știri ; 8.35 Suită de 
balet de Modest Gretn 
Opera în foileton: , 
de Beethoven ; 10,00 
de știri; 10,05 Piese 
iradă ; 10,30 Emisiune 
pentru școlari; 10,55 
în foileton (continuare); 
Muzică populară ; 11,30 
albumul cîntecelor 
ve; 12,00 Buletin
12,07 Opera în 
tinuare); 12,25 
ră ; 13,17 Arii 
13.35 „Cît îi 
mare" — muzică 
14,00 Radiojurnal.. 
14,08 Concert de prînz; 1 
Melodii interpretate de 
chestrele Cornel Popescu 
Mantovani; 15,30 Orizont 
ințific; 15,45 Soliști de
zică populară; 16,00
dia a
tinescu ; 16.15 Muzică; 16,20
Sfatul medicului ; 16,25 Mu
zică ușoară ; 17,00 Radiojur
nal ; 17,15 Lexicon folcloric
muzical ; 17,40 Radlo-publici-
tatc; 17,50 Poemul simfonic
„Serbări romane" de Ottori
no Respighi; 17.15 Antologie 
corală ; 18,55 Buletin de 
19,00 Muzică populară; 
Curs de limba germană ; 
Cercul melomanilor; 
Festival muzical 
„Primăvara la Prag-a" 
23,30 Muzică ușoară; 
1,00 Buletin de știri.

„Fidelio" 
Buletin 
de es- 

; literară 
> Opera 

11,15 
Din 

distract i- 
de știri; 

foileton (con- 
Muzică ușoa- 

din operete; 
Banatul de 

populară ; 
Sport ;

15,00 
• or- 

șl 
ștl- 

mu-
Rapso- 

Il-a de Paul Constan- 
16.15 Muzică;

16,25

stiri;
19,30 
>9,50 
>0 30

international 
1968 ;
0 55—

S-a pus în vinzare la toate 
riile din țară Îndrumătorul 
admiterea în 
pentru anul școlar 1968/1969.

Îndrumătorul cuprinde 
de admitere în liceele 
tate învătămînt de zi, 
frecventă, prezentarea 
în care

condițiile 
de specrali- 
seral și fără 
specialităților '

se școlarizează elevii și a

perspectivelor lor, precum și rețeaua 
pe județe și profilul acestor licee.

Îndrumătorul se adresează absol
venților școlii generale care doresc 
să-și aleagă o specialitate, și sala- 
rîatilor Tin producție oare doresc 
să-și ridice calificarea prin învăță- 
mîntiil liceal seral și fără frecvență, 
sprijină părinții și profesorii în 
acțiunea de orientare a tineretului.

Mica 
publicitate

V1ND • motocicletă ..Simsan’* 
stare perfectă, str. Constantin 
Miile nr. 6 Petroșani.

tnlruc.il
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STEAGUL ROȘU

Adunăriiîncheierea lucrărilor lucrările
Conferinței (icncraic a 0. N. U.
Națiunilor Unite

pentru

drepturile omului

A-TEHERAN — Corespondentul 
gerpres, N. Popovici, transmite : con
ferința Națiunilor Unite pentru 
drepturile omului și-a încheiat luni 
lucrările după trei săplămîni de acti
vitate. In documentul final adoptat 
de conferință, denumit Declarația de 
la Teheran, delegații din cele 81 de 
țări participante 
litica nefastă a 
siderînd-o drept 
umanității, care 
in relațiile
fnd totodată o amenințare 
păcii și securității popoarelor. Con
ferința a recomandat Adunării Ge
nerale a O.N.U. să adopte măsuri 
corespunzătoare în această problemă, 
inclusiv sancțiuni de ordin economic, 
in declarație se reafirmă dreptul la 
libertate al tuturor oamenilor, in
diferent de rasă, limbă, sex, religie 

convingeri politice

au condamnat po- 
apartheidului 
o crimă 
provoacă 

internaționale,

i, con- 
împotriva 
încordare 
constitu

ia adresa

începerea convorbirilor oficialeConferința 
la nivel înalt 
a statelor din 
Africa Centrală 
și răsăriteană

între guvernele
R. D. Vietnam și S. U. Aactualei sesiuni, au arătat numeroși 

vorbitori, stă în respectarea și în
deplinirea întocmai, de către toate 
statele, a hotărîrilor O.N.U.

O altă concluzie desprinsă din in
tervențiile 
ricolul pe 
situații îl 
securitatea 
pansiunea 
acorda

NEW YORK — Trimisul 
Agerpres, Nicolae lonescu, transmite: 
De peste trei săptămini Adunarea 
Generală a O.N.U. continuă dezbate
rea problemei Africii de Sud-Vest. 
Soarta poporului Nambiei (numele 
african al acestui teritoriu) și lupta 
sa pentru independență preocupă în 
cei mai înalt grad opinia publică 
mondială și, implicit. Organizația 
Națiunilor Unite. Pînă în prezent au 
luat cuvîntul peste 30 de delegați, ' său sacru la o viață 
printre care și reprezentantul per
manent al României.

In ședința plenară de luni dimi
neața au luat cuvîntul reprezentanții 
Indiei, Zambiei, Poloniei și statului 
Burundi.

Vorbitorii au apreciat că rezoluții
le anterioare ale Adunării Generale 
își păstrează în continuare deplina 
valabilitate. Guvernului de la Pre
toria i-a fost retras irevocabil man
datul asupra acestui teritoriu. Sarcina 
actualei sesiuni .este de a recomanda 
mijloacele cele mai eficiente de a 
duce Ia îndeplinire rezoluțiile ado
ptate anterior.

Așa cum au subliniat reprezentanții 
Marocului, Sudanului. României, Po
loniei, Indiei, Zambiei si ai multor 
altor țări, în ciuda rezoluțiilor fără 
echivoc ale Adunării Generale, unele 
state occidentale au continuat să 
mențină relații economice, politice 
și de altă natură cu autoritățile sud- 
africane, furnizînd chiar armament 
acestei țări. Cheia soluționării pro
blemei care se află în dezbaterea

special

de pînă acum este pe- 
care perpetuarea actualei 
prezintă pentru pacea și 
continentului african. Ex- 
rasismului, refuzul de a 

poporului nambian dreptul 
liberă, ca și 

măsurile represive la care recurg 
autoritățile de la Pretoria pentru a-și 
duce planurile la îndeplinire, creează 
o situație explozivă în sudul con
tinentului african care poate declan
șa un război rasial. Participan
ta la dezbateri au subliniat necesi
tatea unor măsuri urgente, chiar în 
cursul actualei sesiuni care să per
mită traducerea în viată a rezoluții
lor Adunării Generale.

Dar-es- 
lucrăriie 
la nivel

DAR-ES-ȘALAAM. — La 
Salaam s-au deschis liini 
celei de-a patra conferințe 
înalt a statelor clin Africa Centrală
și răsărrteatnă. Di?schizînd oficial con
ferința, președintele1 Tanzaniei, Ju
lius Nyerete, a . declarat că ea va 
oferi țărilor participante prilejul de 
a discuta diversele lor puncte de 
vedere referitoare la conflictul militar 
din Nigeria. El a subliniat că există 
în momentul de față o serie de pre
mise care îndreptățesc speranța 
soluționarea problemei niqeriene 
masa

In 
care 
state
menea, în dezbatere problema 
desiană.

tratativelor.
cadrul actualei conferințe, 
participă delegați din 

africane; va fi reluată, de i

Sesiunea Consiliului 
Executiv al U.N.E.S.C.O

PARIS. — Corespondentul Ager- 
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Luni 
au început la Paris lucrările celei 
de-a 78-a sesiuni a Consiliului Exe
cutiv al UNESCO, compus din re
prezentanți a 30 de state membre. 
Din partea României participă acad. 
Andrei Oțetea, președintele Comi-

în 
la

, la
14

ase-
rho-

siei Naționale Româno pentru 
UNESCO și membru al Consiliului 
Executiv și Valentin Lipatti, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la UNESCO.

Ordinea de zi cuprinde examina
rea unor probleme ca : 
lucru ale organizației; 
programului în curs; 
proiectului de program 
1969—1970; pregătirea

PARIS. — Trimisul Agerpres, G. Davidescu, transmite: Luni 
dimineață au început convorbirile oficiale între reprezentanții gu
vernelor R. D. Vietnam și Statelor Unite ale Americii. Ministrul 
Xuan Thuy, reprezentantul guvernului R. D. Vietnam, și Averell 
Harriman, reprezentantul guvernului american, au sosit împreună 
cu colaboratorii lor în jurul orei 9,30 G.M.T., la centrul de con
ferințe internaționale de pe strada Kleber. Ziariștii, fotoreporterii 
și operatorii de cinematograf au fost admiși pentru cîteva minute 
in sala de ședințe, la începutul convorbirilor.

A- 
s-a limitat în cn- 
ropeto cunoscutele 
S.U.A. în Vietnam, 
demonstreze că nu

vietna- 
Vorbi- 
puncte 
privind

co- 
șe-

dol

gttmonlele americane în ședințele vi
itoare.

După cum rezultă din textul remia 
presei, reprezentantul american 
verell Harriman 
vin tarea sa să 
teze ale politicii

‘ El a încercat să
încetarea bombardamentelor ar con
stitui un prim pas spre reglementa
rea problemei vietnameze, ci o asa 
numită „separare a forțelor antago
niste". Prin aceasta, reprezentantul 
S.U.A. pretinde, de fapt, ca forțele 
patriotice din Vietnamul de sud să 
fie retrase în Vietnamul de nord. 
Harriman a reluat ideea „reciproci
tății" în legătură cu eventuala în
cetare a bombardamentelor asupra 
Vietnamului do nord. El a spus ă 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam ar conține 
„carențe do procedură", afirmînd < ă 
tratativele actuale ar avea dropt 
sarcină principală „elaborarea unor 
metode mai eficace de control a ori
cărui acord".

Comentatorii do presă, prezeuțl 
aici la Paris, își exprimă părerea că 
doleqafia S.U.A. a manifestat o po
ziției rigidă, nu a dat dovadă de 
nici un semn do bunăvoință în aceas
tă primă zi a convorbirilor oficiale 
între delegațiile S.U.A. si R D Viet
nam.

tinuă sa zboare deasupra Hanoiului, 
reprezentantul R. D. Vietnam a spus 
că ,,atîta vreme cît Statele Unite re
curg Ia război și în același timp fac 
„propuneri pașnice", poporul 
mez va continua Să lupte*, 
torul a reamintit poziția în 4 
a guvernului R. D. Vietnam
soluționarea problemei vietnameze și 
programul politic al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud. „Acestea trebuie să constituie 
baza pentru o soluție politică justă 
a problemei vietnameze", a spus mi
nistrul Xuan Thuy. El a scos în e- 
vidență că reprezentanții R. D. Viet
nam au sosit la Paris „cu o atitudi
ne foarte serioasă și cu deplină bu
năvoință", precum și „cu speranța 
de a găsi un răspuns clar și po
zitiv din partea Statelor Unite*.-

Purtătorul de cuvînt a declarat că 
ministrul Xuan Thuy, după ce a as
cultat declarația făcută do Averell 
Harriman, regretă că nu a putut găsi 
în ea elemente noi. Relevînd că 
„poziția, argumentele și manevrele 
guvernului S.U.A. au fost condam
nate de poporul vietnamez, de cele
lalte popoare ale lumii și de ameri
cani iubitori de pace", 
cuvînt al delegației R. 
a relevat că ministrul 
și-a rezervat dreptul de

Ședința do luni dimineață — care 
a durat 3 ore și 15 minute — a fost 
consacrată prezentării pozițiilor de 
principiu ale celor două părți. Apoi, 
a avut loc un scurt schimb do pă
reri în cadrul căruia s-a căzut de 
acord ca cei doi reprezentanți și 
colaboratorii lor să se reunească 
din nou miercuri dimineață. S-a sta
bilit să nu se țină ședințe zilnice, 
reprezentanții întrunîndu-se de cîte 
ori vor găsi că este util. De aseme
nea, s-a convenit să nu publice 
municate comune după fiecare 
dință.

Purtătorii de cuvînt ai celor
reprezentanți au ținut după reuniu
ne conferințe de presă, separate, 
în cadrul cărora au făcut cunoscute 
cuvîntările rostite și ati răspuns la 
întrebările ziariștilor. Purtătorul de 
cuvînt nord-vietnamez, Nguyen Thanh 
Le, a arătat că în cuvîntarea sa mi
nistrul Xuan Thuy a subliniat nece
sitatea încetării bombardamentelor 
si a tuturor actelor de război ame
ricane împotriva R. D. Vietnam. „A- 
ceasta este o cerere legitimă a gu
vernului Republicii Democrato Viet
nam", a declarat el. Relevînd că 
avioanele americano continuă și as
tăzi să bombardeze o regiune locui
tă de peste 4 500 000 de locuitori, 
intre paralelele 17 și 19, și că avi
oane de recunoaștere americane con-

metodele de 
executarea 

examinarea 
și buget pe 
celei de-a 

15-a sesiuni a Conferinței Generale 
ce se va ține la Paris în toamna a- 
cestui an; relațiile UNESCO cu alte 
organizații internaționale, precum și 
probleme administrative și financiare. 

Lucrările vor dura pînă la 21 iu-

purtătorul de 
D. Vietnam 
Xuan Thuy 

a discuta ar-

a-

Tulburări

va 
vor 

din

nului Kenyei, convorbiri privind dez
voltarea schimburilor comerciale și 
a colaborării tehnico-economice, în
tre România și Kenya.

NAIROBI. — Delegația guverna
mentală română condusă de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, a sosit 
într-o vizită la Nairobi. Delegația 
va purta, cu reprezentanții gtiver-

Press din 
că. în noul an fi- 
începe la 1 iulie, 
aloca pentru răz- 
Vietnamul de sud

Bujor Almășan, ministrul minelor 
vizitează Kenya

I

— •
Declarația
guvernului
cambodgian

uriaș morman
s-a abătut asupra acesteia, 11 persoane au fost omofîte, iar

Rezultatele ultimelor transplantări 
de inimi

S.U.A.: Mica localitate Greenwood în Arkansas a fost prefăcută într-un 
după ce o puternică furtună — tornado 
peste 60 rănite.

IN CLIȘEU t Case distruse la Greenwood.

de ruine PARIS. — Luni dimineața starea 
celui de-al treilea pacient asupra 
căruia a fost efectuată în Franța, 
duminică, operația de transplantare 
a inimii, preotul Damien Boulogne, 
evoluează satisfăcător, anunță agen
ția France Presse. Pacientul, care se 
odihnește într-o cameră sterilizată 
din clinica de boli cardiovasculare 
a spitalului Broussais, este sub su

pravegherea permanentă a medicilor. 
Au fost luate măsurile cele mai se
vere de asepsie, pentru evitarea ori
cărui risc de contaminare a pacien
tului. După cum s-a anunțat, primele 
două transplantări ale inimii, efec
tuate recent în Franța, 
cu moartea pacienților, 
vîrstei lor înaintate și 
lenerale foarte șubrede.

s-au soldat 
din cauza 

a stării lor

4 NEW YORK. Citind surse 
propiate Pentagonului, coresponden
tul agenției Associated 
Washington scrie 
nanciar, care 
Statele Unite 
boiul chimic
cu 24,9 milioane dolari mai mult ca 
în anul 1968.

PNOM PENII, - lntr-o declarație 
dată publicității la Pnom Penh, gu
vernul cambodgian salută acordul 
intervenit asupra alegerii Parisului 
ca loc al convorbirilor dintre R.D.V. 
și S.U.A. Guvernul Cambodgiei men
ționează că încetarea totală si ne
condiționată a bombardamentelor a- 
supra R.D. Vietnam trebuie să con
stituie o primă etapă în calea unei 
reglementări pașnice și subliniază 
necesitatea unui acord asupra re
tragerii necondiționate din Vietna
mul de sud a forțelor americano in
vadatoare.

Tratativele privini
la Khartum

agențiilor de 
asasinarea li-

Alegerile municipale cai 
s-au desfășurat în Anglia și 
Țara Galilor au adus pe linia 
recentelor rezultate în ale
gerile parțiale o înfrîngere 
fără precedent pentru labu
riști. Presa este unanimă în 
a aprecia că amploarea pier
derilor suferite acum de 
Partidul laburist înseamnă de 
fapt confirmarea nemulțumi
rilor față de efectele din ce 
în ce mai împovărătoare ale 
politicii 
nomică. 
largi, 
părți a 
demonstrată în mod evident 
prin faptul că unele din cele 
mai vechi citadele 
au căzut în mina 
torilor. In 
Shefield, 
riști timp 
Norwich, 
vreme ca 
precum și 
cartiere londoneze cu vechi 
tradiții laburiste a fost răs
turnat în mod surprinzător 
râposul de forțe în consiliile 
municipale în favoarea con
servatorilor. La Birmingham 
se spune că nimeni nu-și mai 
amintește de un caz 
mănător, în care 
să nu reușească 
nici măcar un loc.

Din 32 de man omse ale 
Angliei și Țării Galilor, la
buriștii au reușit să mai păs
treze controlul numai în trei, 
iar la Londra, din cele 32 de 
districte, laburiștii nu rămas 
cu moioritatea în consiliile 
municipale din 4. Unele re
zultate intr.ee pînă și cele 
mai optimiste prevederi con- 
ervatoare.

Deși ziarele nu a'una. în

general, la concluzia că 
aceste rezultate s-ar datora 
unei politici conservatoare 
mai atractive pentru alegă
tori decit politica laburistă, 
se consideră, totuși, că po
pularitatea laburiștilor a a- 
tins un nivel atît de scăzut, 
îneît s-ar putea prevedea de 
pe acum implicații deosebit 
de profunde pe plan electo
ral în viitorul apropiat. După 
cum scrie Times" în Marea

de austeritate eco- 
Reacția maselor 

inclusiv a unei mari 
muncitorimii, a fost

CORESPONDENTA

laburiste 
con serva - 
industrial 
de labu-

orașul 
controlat 
de 40 de ani, la 
considerat multă 
fiind invulnerabil, 
într-o serie de

ase- 
laburiștii 

să cîstige

in-

Britanie nu a existat o situa
ție politică comparabilă cu 
cea existentă în prezent, de 
la cele mai întunecate 
ale Partidului laburist 
primii ani după 1930".

O evoluție adiacentă
succesului electoral s-a con
turat prin cotitura cu ample 
implicații ce s-a produs în 
orientarea presei britanice. 
Este vorba de ceea ce cer
curile politice britanice de
numesc „războiul deschis" pe 
care Cecil King, unul dintre • 
principalii magnați ai presei 
britanice, l-a declarat pre
mierul Wilson. „Sîntem ame
nințați acum de cea mai 
mare criză financiară din 
istoria noastră. Aceasta nu 
va putea fi. înlăturată prin 
minciuni despre rezervele 
noastre, ci numai printr-un 
nou start, sub un nou lider" 
scrie King intr-un articol 
recent publicat în Daily Mir
ror". Declarația sa a produs 
o amplă efervescență po
litică în rîndul grupului par
lamentar laburist, cît și în 
City. Totodată Cecil King, ca-

re era și membru în Con
siliul de administrație al 
Băncii Angliei, și-a prezentat 
vineri demisia din această 
funcție. El a declarat că pre
zența sa în conducerea Băn
cii Angliei unde a fost numit 
de Wilson, devenise jenantă 
pentru Bancă și mai ales 
pentru el.

„Guvernul dispune încă de 
o mare majoritate în Camera 
Comunelor, ceea ce, din 
punct de vedere constituți
onal, îi dă dreptul să-și con
tinue mandatul pentru încă 
aproape trei ani, scrie ziarul 
„Times". Dar, adaugă ziarul, 
„în asemenea condiții, cînd 
interpretarea cea mai fa
vorabilă a rezultatelor elec
torale este sumbră și per
spectivele sînt lipsite de spe
ranțe, 
pentru 
voința 
pentru 
mai mare de timp și pentru 
sprijinitorii lor din parlament 
să rămînă de partea sa".

Intr-un interviu acordat te
leviziunii britanice, premierul 
Harold Wilson a respins ide
ea unei demisii, susținută de 
o campanie concertată atît 
a presei conservatoare, cît și 
a celei laburiste, și a exclus 
totodată oropunerile de a se 
amîna termenul alegerilor 
generale. El a amintit că la
buriștii au înregistrat un 
„recul" similar în alegerile 
locale din 1965 și, totuși du
pă zece luni, alegerile gene
rale le-au 
ta te de 100 
lament.

este extrem de greu 
miniștri să-și mențină 

și încrederea necesară 
a rezista o perioadă

oferit o majori- 
de locuri în par-

LIVIU RODESCU
Corespondo-+"i Anerpres la 

Londra
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Creșterea producției de oțel 
a Franței

a secretarului său a determinat

PARIS. — Producția de otel brut 
a Franței s-a ridicat în luna aprilie 
a acestui an Ia 1 441 000 tone anun
ță Buletinul economic al Agenției 
France Presse. Rezultatele primelor 
patru luni ale anului în curs sînt 
net superioare celor din perioada

corespunzătoare a anului precedent. 
Producția de otel a atins în aceste 
luni cifra de 7 380 000 tone, ceea 
ce reprezintă o creștere de 14,8 la 
sută, iar cea de fontă de 5 927 000 
tone, adică 17,8 Ia sută mai mult 
decît în perioada menționată.

Jf

S.U.A. — Sofia și fiul lui James Cobb (48 
de ani), căruia i s-a efectuai la spitalul din 
Houston o operatic de transplant de inimă, in- 
terviafi de ziraști la o recentă conferință de presă.

participe la o demonstrație de

KHARTUM. — In capitala suda- 
neză s-au semnalat ciocniri între 
membri ai grupării politice Uniunea 
Națională Africană din Sudan (SANU) 
și polițiști. Potrivit 
presă, știrea privind
derulai grupării SANU, William Deng, 
Si 
ca sute de membri ai organizației 
să
protest. Poliția a folosit gaze lacri
mogene pentru a împrăștia grupul 
de manifestanți. Prințr-un ordin al 
guvernului, pentru a se evita noi 
tulburări, sediul SANU do la Khar
tum a fost închis.

Simpozion Pugwash
PRAGA. — La Marianske Laznes-a deschis cel 

de-al doilea simpozion Pugwash pentru colabora
rea tehnico-științifică în Europa. La simpozion 
participă reprezentanți din numeroase țări prin
tre care Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
Italia, Iugoslavia, R.D.G. și R. F. a Germaniei, 
Poloniei, U.R.S.S., Marea Britanie și altele. Din 
România la lucrările simpozionului participă acad. 
Coriolan Drăgulescu și prof. Constantin Nicuță.

Inundafii în Algeria
ORAN. — Ploile torențiale care au căzut în 

ultimele patru zile asupra provinciilor de vest 
ale Algeriei, au lăsat fără adăpost mai multe mii 
de persoane provocînd și însemnate daune; ma
teriale. Potrivit primelor date oficiale, 14 per- 

• soane și-au găsit moartea. In localitatea Tietat 
situată în apropierea orașului Oran, au fost în
registrați 1 400 de^sinistrați, numeroase case au 
fost distruse, iar străzile au. fost acoperite cu apă 
care atinge, pe alocuri, înălțimea de un metru. 
In localitatea Ghazauet, 500 de persoane au ră
mas fără adăpost. Inundații cauzate de ploile 
torențiale sînt semnalate și' în alte localități. ;

Provocare împotriva 
R. P. I). Coreene

PHENIAN.
Centrală de
au deschis focul asupra unui post de frontieră al 
R.P.D. Coreene în zona demilitarizată. Sentinelele 
R.P.D. Coreene au.dai o .ripostă hotărîtă acestui 
nou act provocator.

— La 13 mai, transmite Agenfia 
presă Coreeană, unităli americane

LAGOS. — Reprezentanții Nige
riei și ai provinciei secesioniste Bia- 
fra, care poartă în prezent convor
biri preliminare la Londra, au ajuna 
la un acord în ce privește dată vi
itoarelor tratative de pace dintre 
cele două părți, care urmează să 
aibă loc la Kampala. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului federal nigerian 
a menționat că ordinea de zi cuprin
de discutarea modalităților de înce
tare a focului și restabilirea situa
ției în tară după încetarea ostilită
ților. In ce privește data și preșe
dinția la viitoarele tratative nu s-a 
ajuns pînă în prezent la nici o în
țelegere. Purtătorul de cuvînt, preci
zând poziția guvernului său, a decla
rat că, „atîta timp cît biafrezii nu 
vor renunța Ia secesiune, luptele vor 
continua".

Cutremure
de pâmînf
în Iugoslavia

BELGRAD — Agenția Ta- 
niug informează că, dumi
nică. la Observatorul se
ismologie de pe lingă Uni
versitatea din Slcoplie au fost 
înregistrate două cutremure, 
a căror intensitate a fost la 
epicentru de gradul 5. A- 
genția precizează că, de la 
30 noiembrie anul trecut, 
cînd s-a produs puternicul 
cutremur, din zona orașului 
Debar, și pînă în prezent au 
fost înregistrate 1 262 de 
mișcări seismice de diferite 
intensități.

Luni în localitatea Les- 
kovaț, din sudul Serbiei, s-au 
înregistrat patru cutremure, a 
căror intensitate nu a fost 
stabilită. După cum relevă 
agenția Taniug, în ultimul an, 
in zona acestei localități s-au 
produs peste 20 de cutremu
re.
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