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SECRETARUL GENERAL 

AL PARTIDULUI ELIBERĂRII 
ȘI SOCIALISMULUI DIN MAROC

Joi după-amiazfi a sosit in Capitală tovarășul 
Aii Yata, secretarul general al Partidului Eli
berării și Socialismului din Maroc, care, la in
vitația Comitetului Contrai al Partidului Co
munist Român, va face o vizită in țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Bănoasa, oaspetele 
a fost înlimpinat de tovarășii Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
ncscu, membru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghcorghe Călin, Vaslle 
Potop și Bujor Sion, șefi de secție la C.G. al 
P.C.R.. precum și de activiști de partid.

A

7// primul semestru — 
60 la sută din planul 
anual de investiții

RITMUL EXECUȚIEI 
OBIECTIVELOR 
SOCIAL-CULTURALE 
TREBUIE ACCELERAT!

PE DISTANȚA DINTRE VERDE ȘI.. ALBASTRU. BLOCURI. BLOCURI

' FESTIVAL

nJHcLFia 'Damul?
La Craiova s-a deschis Festivalul și Concursul dc mu

zică populară românească „Maria Tunase", organizat de 
Comitetul județean Dolj pentru cultură și artă, în cinstea 
celei dc-a 25-a aniversări a eliberării țării de sub jugul 
fascist și a celui de-al X-lea Congres al partidului. Cu acest 
prilej, artiștii amatori, reprezentând zonele folclorice din 
întreaga Oltenie, au prezentat pe principalele artere ale 
orașului Craiova o paradă a portului oltenesc.

In afara participanților la concurs, în cadrul festivalu
lui vor susține recitaluri cunoscuți soliști, interpret! de mu
zică populară românească.

In legătură cu examenul 
de bacalaureat

O „lumină’' 
își sporește 
intensitatea...

Realizările, mai ales cînd 
e vorba de o unitate de 
construcții. își au adine în
fipte rădăcinile în solul fer
til al muncii creatoare a co
lectivului. creșterea lor fiind 
dictată de lumina izvorită 
din modul conducerii și orga
nizării fluxului activității de 
producție. In acest sens, la 
Grupul de șantiere nr. 2 Va
lea Jiului al Trustului de 
construcții Hunedoara, a avut 
loc recent ședința comitetu
lui de partid, in care s-a sta
bilit — de pe treapta de rea
lizări obținute pinâ acum — 
un plan de măsuri menit să 
asigure la finele trimestrului II 
al anului in curs realizarea 
valorică a planului anual în 
proporție de <10 la sută, iar 
a celui fizic in papnoriie si
milară.

S-au analizat unele acțiuni 
eficace și mobilizatoare ca : 
reactualizarea graficelor; în
locuirea unor forțe de muncă 
(și așa puține) cu utilaje ; în
ceperea tuturor lucrărilor la 
care există documentație și 
amplasamente libere; repar
tizarea șantierelor și obiec
tivelor pe membri de partid 
și cadre tehnice de condu
cere in vederea impulsionă
rii ritmului de execuție etc.

Au fost analizate, de ase
menea. în ședința comitetului 
de partid unele neajunsuri și 
greutăți care vizează apro
vizionarea cu materiale, pre
cum și unele impedimente 
ce solicită contribuția bene
ficiarului^

pului 2 de șantiere (începînd 
de la alimentarea cu apă 
Valea Jiului și pînă la depo
zitul de mobilă Petroșani), ce 
valoare trebuie să se realize
ze în așa fel ca la nivel de 
grup să se totalizeze 53.1 mi
lioane lei. Nu ar fi fost oare 
eficace ca această analiză să 
continue, de asemenea, pen
tru fiecare obiectiv in parte 
și in ceea ce privesc greută
țile ce se întâmpină la acel 
obiectiv, să se enumere mă
surile ce-ar fi urmat să se 
ia. termenul lor de rezolva
re și cui i-ar fi revenit răs
punderea pentru această re
zolvare ? Considerăm că da. 
Măsuri ca „redistribuirea nu
mărului de muncitori, în 
funcție de necesitate" și „des
fășurarea activității în două 
schimburi" de exemplu, ar 
fi prins în acest caz contu
ruri clare și sigure pe fie
care obiect în parte. înmă- 
nunchind înăuntrul lor o 
operativitate mai accentuată.

S-ar putea ca Ia apariția 
rindurilor de față aceste de
ziderate să fi prins împliniri. 
Ne-am bucura!

...pentru 
ca umbrele 
să dispară...

...dar se cere 
filtrată prin 
lupa analizei...

Modul de a privi lucrurile 
de către comitetul de partid 
și conducerea grupului — 
concretizat in planul de mă
suri adoptat — deși a cuprins 
în marc toate problemele ne
cesar a fi rezolvate, conside
răm — ținind seama de sar
cinile majore ce de urgență 
vor trebui soluționate — că 
suferă pe alocuri de genera
lizare.

Astfel, s-a raționat valoric 
și analitic pentru fiecare din 
cele 16 obiective mai princi
pale care sint în atenția Gru

„Există multe rezerve care 
trebuie scoase la iveală și 
folosite" — afirma tov. ing. 
Dumitru Turnă, directorul 
Grupului de șantiere Valea 
Jiului. Tocmai in acest scop, 
cunoașterea cit mai amănun
țită a problemelor ce se pun 
la fiecare obiectiv, conduce 
implicit la depistarea imedia
tă a tuturor rezervelor încă 
nefolosite. Asigurarea condi
țiilor optime la fiecare punct 
de muncă, folosirea mai judi
cioasă a timpului de lucru 
prin lichidarea absențelor mo
tivate și nemotivate, exploa
tarea intensivă și extensivă 
a utilajelor — sint măsuri ce 
stau deja în atenția condu
cerii grupului. E necesar, în 
această perioadă, ca filiera 
grup — șantier — lot — 
maistru — șef de echipă — 
muncitor să funcționeze cil 
mai perfect in ambele sen
suri. Graficele reactualizate 
și măsurile stabilite la nivel 
de grup trebuie să prindă 
viață cit mai rapid în reali
zările șantierelor, iar propu
nerile și sesizările pornite de

Ing. Ion MĂRGINEANU
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CALITATEA, 
element indispensabil 
al tonei dc cărbune citrasc
Interviu cu ing. LUDOVIC FEYEȘ, 

șeful exploatării miniere Vulcan

— Dorim să menționați măsurile mai 
importante întreprinse în ultima perioadă 
la mina pe care o conduceți pe linia îm
bunătățirii calității cărbunelui.

— La finele anului trecut, cărbunele extras 
la E. M. Vulcan a avut un conținut de cenușă 
de 38,6 la sută, depășind norma admisă cu 2.6 
puncte. In acest fel penalizarea pentru slaba 
calitate a fost de peste 11 000 tone.

Cercetîndu-se cu atenție cauzele principale 
care au contribuit la înrăutățirea calității, am 
stabilit o serie de rnăsuTi concrete dintre care 
cele mai importante au fost: stabilirea prin 
foile de acord — înmînate brigăzilor la înce
putul lunii — a volumului de steril ce trebuie 
ales și depozitat în abataj; recepționarea aces
tuia o dată cu prăbușirea sau rambleierea 
camerelor, și definitiv la sfîrșitul lunii: îmbu
nătățirea iluminatului la front și la punctele 
de încărcare; efectuarea riguroasă a probelor 
de șist vizibil la 1 la sută din totalul vagonc- 
telor de cărbune extrase din subteran; intensi
ficarea curățirii vagonetelor de mină; populari
zarea la stația de radioficare și pe panouri a 
brigăzilor care dau cărbune de calitate, pre
cum și a celor care nu se încadrează în norma 
admisă; trecerea la exploatarea stratului 15 
sub bancul de intercalație sterilă.

Complexul de măsuri aplicate și urmărite 
cu exigență, pînă în prezent a avut ca rezul
tat scăderea conținutului de cenușă pentru pro
ducția extrasă la 38,0 la sută în ianuarie, 36,4 
la sută in februarie, 35,9 la sută în martie .și 35,4 
la sută in aprilie. S-a ajuns adică la 0,6 puncte 
sub norma prevăzută.

— Cum s-a reușit să se aplice cu bună 
reușită sistemul de penalizare, respectiv 
de stimulare materială a colectivelor mi
niere în direcția încadrării in norma de 
cenușă admisă ?

— Trebuie amintit că s-a căutat aplicarea co
rectă a dispoziției C.C.V.J. nr, 156/62, prin care 
se calculează depășirea conținutului de șist vi
zibil peste norma admisă pe locuri dc muncă, 
însumind zilnic, pînă la scadența perioadei de 
calcul, penalizarea pe fiecare brigadă și sector, 
Pe baza probelor de laborator, la un conținut 
de cenușă mai mare dccît norma admisă, se 
stabilește și numărul tonelor-rebut. Raportând 
acestea la penalizarea pentru șist vizibil, s-a fă
cut corectarea rebutului definitiv pe sectoare și 
brigăzi, care s-a scăzut din producția totală.

Referitor la stimularea materială a brigăzilor 
care obțin rezultate pozitive pe linia îmbunătă
țirii calității cărbunelui, inexistența unui sistem 
bine pus la punct nu a făcut posibilă o acțiune 

eficientă în acest sens. Stimularea de bază a ră

mas, deocamdată, cea morală prin populariza
re și care, evident, nu poate satisface pe deplin.

— Despre atributele corelației dintre 
progresul tehnic și calitatea cărbunelui, 
reflectate în activitatea minei Vulcan, ce 
ne puteți spune ?

— Aparent, introducerea tăierii mecanice, a 
cărbunelui în abataje cu combine ar duce la 
înrăutățirea calității utilului extras. Aceasta este 
valabil atunci cînd, o dată cu njecanizariKi, nu 
sint concretizate și alte măsuri — fie chiar și 
unele modificări în metoda do exploatare a 
stratului — care să împletească creșterea vitezei 
dc avansare, sporirea productivității muncii, cu 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

In cazul minei, noastre, pînă în luna ianuarie 
curent, s-a depilat cărbunele într-un panou din 
stratul Io, blocul II. pe toată grosimea acestuia, 
inclusiv intercalația sterilă, cu combina 2 K-52. 
Grosimea intercalației rcprezentînd circa 30 la 
sută din grosimea totală a stratului, a fost evi
dentă în înrăutățirea calității cărbunelui extras 
de aici. Din acest an, analizîndu-sc mai profund 
o scrie de probleme legate de exploatarea stra
tului în continuare, s-a trecut la exploatarea 
cărbunelui sub bancul de intercalație în stratul 
15 din blocul II, rezultatele neîntîrziind să se 
materializeze în scăderea conținutului dc cenușă 
pînă sub norma admisă de 36 la sută in lunile 
martie și aprilie.

— V-am ruga acum cîteva aprecieri re
feritoare la incluența negativă a depăși
rii cenușii admise asupra prețului de 
cost, ciștigului mediu, beneficiilor etc. 
Cum se prezintă lucrurile la mina Vulcan ?

— In această privință, următoarele cifre sint 
edificatoare : La preț dc cost — prin încadrarea 
în norma admisă de cenușă — cheltuielile pe 
tona de cărbune extras ar fi fost mai mici cu 
7,25 lci/tonă in trimestrul IV 1968; 5,22 lei/to- 
nă in ianuarie și 1,01 lei/tonă in februarie 1969.

Calitatea necorespunzătoare a cărbunelui a 
avut repercusiuni și asupra ciștigului mediu, ca 
urmare a penalizărilor pentru calitatea slabă. 
Astfel, fondul dc salarii admis a fost mai mic 
față de plan cu 643 mii lei în trimestrul IV 
1968, cu 193 mii lei în ianuarie și 125 mii lei în 
februarie 1969.

Se constată, in același timp, că de la o peri
oadă la alta, pe măsura îmbunătățirii calității 
cărbunelui, cheltuielile de producție pe tona de 
cărbune au scăzut substanțial; de asemenea di
minuarea fondului dc salarii a fost tot mai mică.

— Dar asupra consumurilor specifice 
de materiale și energie ?

— O dată cu depilarea cărbunelui se taie și 
steril în abataje, in cantități apreciabile, în 
funcție dc grosimea acestuia. In mod normal,

ing. Radu SELEJAN 
ing. Traian MULLER

Dc la Ministerul Invățămin- 
tului aflăm că la ediția 1969 a 
examenului de bacalaureat se

Nilul ! Felahul! Două cuvinte 
inseparabile care se comple
tează. Două energii contribuind 
Ia prosperitatea Egiptului, da
rul primului, cum spunea He
rodot, opera celui de-al doilea. 
Ridicat la rangul de zeu de că
tre faraoni, Nilul, izvorul ferti
lității și abundenței, devenea 
uneori o sursă de sărăcie și mi
zerie pentru proprii săi adora
tori. Creșterea prea abundentă 
a apelor fluviului putea cauza 
un dezastru devastînd satele. 
Creșterea insuficientă aducea 
cu ea foametea.

Vechii egipteni, care cunoș
teau Valoarea pămîntului lor, se 
temeau uneori dc foamete pe 
acest sol, care se numea totuși 
„Kem-Ta", pămîntul negru, fer
til, din Valea Verde, udată dc 
„Hapi", zeul Nil. Ei știau din 
experiență, că o inundație prea 
slabă sau prea violentă era 
urinată de recolte foarte slabe.

Odinioară „un dar al Nilu
lui". Egiptul este astăzi rodul 
muncii harnice a unui popor 
laborios care a reușit să-și scu
ture jugul exploatării seculare, 
atit autohtone cit și străine, 
însuși cuvîntul „felah", cu care 
sint desemnați țăranii egipteni, 
prov ine de la verbul „a munci".

Și intr-adevăr, indiferent dacă 
te îndrepți Spre nordul Egip
tului, în miloasa Deltă a Nilu
lui sau spre sud, pînă departe 
spre Assuan, satele se întind 
de-a lungul fluviului sacru, sau 
a zecilor de mii de kilometri 
do canale săpate de-a lungul 
timpului de acești felahi, care 
au căutat să folosească și cea 
mai mică parcelă de pămînt 
pentru agricultură.

In fond, ce este Egiptul dacă 
nu o oază înserată între două 
deșerturi imense: cel Arabic 
la est și Sahara la vest. Agri
cultura se practică chiar și as
tăzi pe numai cinci la sută din 
suprafața totală a țării, adică 
aproximativ 34 000 km pătrați. 
Aceste terenuri se Întind pe 
1 200 km de-a lungul Nilului. 
Valea fertilă, care nu are dccît 
un kilometru lățime la granița 
cu .Sudanul, se evazează trep
tat, ajungînd să aibă cinci km 
la Edfu, zece la Luxor și 25 km 
la Beni-Sucf. începînd de la 
Cairo, ea înflorește, in sfirșit, 
într-o deltă cuprinsă intre cele 
două brațe ale Nilului care se 
varsă in Marea Mediterană la 
Rozei ta și Damietta, după ce 
străbat aproximativ 260 km. La

inarginoa văii, o singură oază 
utilă. Fayum, în sud-vestul ca
pitalei. provincie cunoscută din 
antichitate prin bogăția sa.

După ce trece prin Cairo, flu
viul întâlnește la 20 km depăr
tare de capitală un baraj carc-1 
obligă să se distribuie în două 
artere principale, pentru a uda 
o suprafață mai maro de te
ren. De altfel, după ce la înce
putul acestui secol a fost con
struit primul baraj de la Assu
an, devenit astăzi „Barajul 
Mic", pentru a-1 deosebi de 
„Barajul înalt", a cărui con
strucție se apropie de sfirșit, a 
fost schimbat și sistemul de iri
gații care dăinuia de milenii. 
Se consideră, pe drept cuvînt, 
că dintre toate schimbările prin 
care a trecut Egiptul de-a lun
gul secolelor nici una nu a avut 
un asemenea răsunet asupra 
vieții țării ca aceasta. Regulari
zarea și domesticirea Nilului a 
făcut ca jumătate din țară să 
treacă in cîteva decenii de la 
agricultura „miracol*, coman
dată do fluviul capricios, la 
agricultura științifică, planifi
cată potrivit voinței omului. 
Timp de milenii, în fiecare an, 
din iulie pînă în octombrie, 
creșterea apelor Nilului aducea

încununarea 
unei pasiuni 

de 60 de ani
Surpriza a venii în ziua .de 

12 mai, sub forma unei scri
sori trimisă de Asociația artiș
tilor fotografi. Alexandru Ric- 
gelhaupt, decanul de vîrstă al 
fotografilor din Valea Jiului, 
a deschis-o curios. Citind cele 
cîteva rînduri, fala i s-a îm
bujorat de emofie și bucurie. 
Era invitat să participe la cel 
de-al 7-lea Salon internatio
nal de arta fotografica ce ur
ma să aibă loc la București. 
S-a pregătit febril de plecare. 
In cei 79 de ani e pentru 
prima oară că a fost invitat 
Ia. un eveniment de o aseme
nea anvergură în domeniul 
artei căreia i-a consacrat 60 
de ani din-viată. Prin gind 
și-a depănat firul amintirilor. 
Se vedea parcă la 19 ani ră
cind prima fotografie. A imor
talizai pe peliculă o ietifă. de 
vreo 7 ani din Vulcan. Se 
numea Maria Potinteu. Foto
grafia a păstrat-o timp de 44 
de ani pe prima pagină a ul- 
bumului. Era fotografia de de
but. In anul 1953 a făcut-o 
cadou Măriei Iuga o femeie 
pe atunci în vîrstă de 51 de

D. CRIȘAN

pot înscrie atit actuala promo
ție a clasei a XH-a cît -și per
soanele care au absolvit liceul 
de cultură generală între 1965- 
1969, dacă nu depășesc limita 
stabilită in ceea ce privește 
numărul de prezentări la acest 
examen. Mai pot susține ba
calaureatul și persoanele care 
pierzind dreptul de a-1 mai da 
au repetat — pe baza instruc
țiunilor Ministerului Invățămîn- 
tului — .și au promovat ulti
ma clasă do liceu in anul șco
lar 1968/1969.

Absolvenții școlilor muncito
rești cu durata de 3 ani, fără 
bacalaureat, se pot înscrie la
acest examen dacă au luat c- 
xamenul de diferență la o 
limbă modernă — rusă, fran
ceză, engleză, germană — pen
tru primele trei clase dc liceu 
și dacă au promovat integral 
ultima clasă, in condițiile pre
văzute do regulamentul școlilor 
de cultură generală. Examenul 
de bacalaureat se va desfășura 
pe o treaptă superioară de exi
gență. Comisiile vor urmări în 
special dacă elevii și-au însu
șit temeinic cunoștințele esen
țiale prevăzute in programa 
acestui examen.

CONSFĂTUIRE 
cu cititori și colaboratori 

ai publicațiilor tehnice
Ieri după-amiază, în sala mare a clubului Centralei 

cărbunelui Petroșani, s-au desfășurat .lucrările unei consfă
tuiri privind stadiul actual și modul de organizare a docu
mentării de către cadrele tehnice miniere. Consfătuirea a 
fost organizată de către Oficiul de documentare și publicații 
tehnice (O.D.P.T.) din cadrul Ministerului Minelor.

La această manifestare au participat ingineri, tehnicieni, 
maiștri și muncitori de la exploatările miniere și prepara- 
țiile din Valea Jiului, de la Uzina de utilaj minier din Pe
troșani. După prezentarea unei expuneri au luat cuvîntul 
colaboratori și cititori ai revistelor și broșurilor Oficiu
lui de documentare și publicații tehnice care editează. între 
altele, „Revista minelor", „Noutăți tehnice și economice în 
industria minieră", „Maistrul minier", „Minerul", „Buletin 
topografic", „Buletin geologic", „Mecanizarea și automatiza
rea în industria minieră", „Invenții-inovații", „Actualități 
în industria minieră", „Protecția muncii".

Participanții la consfătuire au prezentat numeroase su
gestii privind îmbunătățirea conținutului și modului dc di
fuzare a publicațiilor tipărite prin grija O.D.P.T.(Continuare in pag. a 3-o)

apa încărcată cu mii pe cîmpii- 
le împărțite in patrate de cite 
1 000—4 000 dc fedani (1 fe- 
dan = 0,42 ha), „bazine" cum 
erau denumite. Această argilă 
proaspătă care se întindea ca 
un lac de unde nu se mai ve
deau dccît satele era însămîn- 
țată toamna fără a mai fi lu
crată. Urma o explozie dc ve
getație, recoltarea urmind să 
se facă în luna iunie. Urma 
apoi seceta, toată vara pămîn
tul crăpînd din cauza secetei, 
dar oxigenindu-sc în felul 
acesta. Noile revărsări ale Ni
lului aduceau iarăși apa și în- 
gră.șămîntul natural. Nu se ob
ținea decît o singură recoltă pe 
an. Ncregularitatea creșterii 
apelor Nilului menținea în per
manență pericolul unei catas
trofe, împiedicînd în același 
timp creșterea suprafațelor cul
tivate.

Acest adevărat dans în trei fi
guri între fluviu, pămînt și 
ielahii egipteni dura dc cînd 
lumea. Iată insă că dc aproape 
două generații ritmul s-a mo
dificat. Statul a introdus noi 
culturi ) bumbacul și mai re
cent trestia dc zahăr. Un sis
tem hidraulic de canale și șan
țuri se substituie, pe zone vaste

Inundațiilor anuale. Ceea ce 
ora ritm sezonier devine ac
țiune zilnică. Amenajarea a 
durat mai bine de o jumătate 
de secol. Transformarea iriga
țiilor prin inundații sau bazin 
in irigația perenă sau permanen
tă este legată de numele lui 
Mohamed Aii. Debarcat cu un 
corp de soldați albanezi, acesta 
fusese trimis de sublima Poartă 
pentru a-i izgoni pe francezi 
din Egipt. Proclamarea sa la 
12 mai 1805 ca pașă la Cairo a 
dus la schimbări radicale în 
viața statului egiptean. Curind, 
ol a trecut la confiscarea pă- 
mînturilor, comerțului etc. Li- 
ehidînd vechiul regim al conce
siunilor „iltizîm", Mohamed Aii 
a revenit la structura statului 
vechilor dinastii in care fara
onul era posesorul bunurilor 
și distribuitor al color nece
sare traiului. Reforma lui nu 
era însă de loc liberală. Cu aju
torul ei se debarasa dc feudali 
pentru a-i exploata mai direct 
pe țărani. încep să apară noi 
categorii do privilegiat,i. u a- 
numiții șeici. Apa canalelor în
cepe să fie acaparată de fapt 
de acești notabili ai satelor, care 
își însușeau astfel o parte sub
stanțială din recolta țăranilor.

Această reformă a asigurat 
tezaurului resurse imense care 
au permis dezvoltarea țării, dar 
a avut .și un caracter negativ, 
instituindu-se un fel dc muncă 
forțată.

Schimbările impuse de Moha
med Aii au impus raționaliza
rea și planificarea agriculturii, 
orientînd-o spre nevoile pieții 
mondiale. Aceasta a însemnat 
o nouă etapă pe drumul inter
naționalizării Egiptului, felahul 
începînd să lucreze pentru in
dustria franceză sau pentru con
sumatorii englezi.

începînd din anul 1830 s-a în
ceput acțiunea dc îndiguire a 
malurilor Nilului în Deltă, dre- 
narea mlaștinilor și săparea de 
canale de irigații caro formea
ză astăzi un întreg sistem in 
lungime totală de aproximativ 
30 000 de km. Din apropiere dc 
Cairo, pînă la vărsarea sa în Me
diterană. Nilul se desface intr-o 
broderie formidabilă de canale 
de o marc complexitate. Apa 
pe caro o aduce canalul trebuie 
să fie ridicată apoi la nivelul 
eîmpului. Vedem și astăzi, ală
turi do pompele moderne acțl-
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Inaugurăm as toii © nouă rubrică, core ©ie menirea 
<ie o răspunde unor cerințe de mult exprimate de cititoa
rele «ierului, PAGINA FEMEII.

Desigur, pentru incepul in coloanele acesteia nu 
am putut cuprinde diversitatea de probleme ce intere
sează cititoarele noastre Pentru a ne apropia cit mai 
muH de preocupările lot le adresăm, pe această cale, o 
invitație deschisă, rugindu-le să ne scrie, atit despre 
munca și vioțo lor, cit și răspumind problemelor pe care 
le vom trato și, bineînțeles, oducind sugestii și propu
neri asupra conținutului paginii.

Așteptăm deci, dragi cititoare, scrisorile dumnea
voastră, pe care vă rugăm să le adresați fiorului cu 
mențiunea ..PENTRU PAGINA FEMEII .

Educația tinerelor,
o problemă principală înscrisă 
în agenda comisiilor de femei

în intenția de a informa ci
titoarele noastre despre actua
lele preocupări ale comisiilor 
de femei, nc-am adresat zilele 
trc> utc tovarășei Maria Brăniș- 
Jcanu, președinta comisiei mu
nicipale a femeilor care, cu 
amabilitate, a răspuns întrebă
rilor noastre.

— Vorbițî-nc despre proble
ma cea mai arzătoare, asupra 
căreia e îndreptată permanent 
atenția comisiilor de femei ?

— Avem, intr-adevăr. în no
ianul de probleme de care ne 
ccupâm. una arzătoare. E vor
ba de educația femeilor, in pri
mul rînd pentru ele însele, și 
apoi pentru .1 asigura la rin- 
dul lor. in familie, educația 
corespunzătoare noii generații, 
a copiilor. Cind am spus .pen
tru ele însele" a fost departe 
de mine gindul de a afirma < ă 
femeile sini mai deficitare la 
acest capitol decît bărbații. Tot 
așa cum c departe de mine in
tenția de a spune că toți — 
femei și bărbați — am fi. sau 
nu, deficitari la... educație. Dar 
să revenim la subiect.

— Să nu afle bărbații, că se 
întind la polemică.

— Bineînțeles. Femeile, mai 
exact mamele, vădesc o reală 
dorință do a-șî educa astfel 
copiii. îneît să poată da so
cietății oameni cit mai utili. 
Dar. deși dorința lor r m.-ro, 
în educația copiilor săvîrșcso 
erori caro ulterior nu mai pot 
fi reparate.

— Cunoașteți un exemplu in 
această prin ință ?

— Mai multe chiar. Bună
oară, felele dovedesc la anu
mită virstâ un grad de eman
cipare superior băieților. Și 
totuși puține din ele posedă 
cunoștințele de care au nevoie.

la acea virstâ. Sau alt exem
plu 1 oricit dc mare 0 dragos
tea unei mame pentru propriul 
său copil, oricît de mult ar 
dori ca acesta să ajungă un 
om sănătos, util societății, dacă 
din fragedă virstâ nu-i asigură 
acestuia o alimentație raționa
lă. săvîrșcște una din acele 
greșeli care cu greu este repa
rată apoi prin tratamente.

— Tinerele mame manifes
tă în general rezerve in a par
ticipa Ia acțiunile ce Ic între
prindeți. acțiuni menite să con
tribuie Ia lărgirea bagajului 
lor de cunoștințe ?

— Nu. Dc obicei ne bucurăm 
dc o participare mulțumitoare 
Ia aceste acțiuni, poate și da
torită faptului că sint prezen
tate în forme interesante. în 
cadrul lectoratelor care își des
fășoară activitatea în întreaga 
Vale a Jiului, afiliate comisiilor 
do femei, orășenești și munici
pală. au fost susținute expu
neri care au suscitat un viu 
interes din partea auditoriului 
ca dc exemplu .Mama — eea 
mai apropiată prietenă a fiicei 
sale". La simpozionul ce-a avut 
loc cu o lună în urmă în Pe
troșani. Ta Casa de cultură, 
expunerea a fost, dc asemenea, 
pe cit do interesantă pe atit 
de utilă : Crearea unor relații 
dc apropiere, de stimă și în
credere reciprocă între părinți 
șî copii.

— Și simpozionul..
— ...s-a bucurat de o parti

cipare largă. Peste 500 dc fe
mei din Petroșani. în conti
nuarea expunerii — un film 
adecvat acestei teme, ..Priete
nele". a venit în completarea 
celor relatate de medicul Silvia 
Ban a cu si profesoara Doina 
Șiclovan.

— Ce ne puteți relata despre 
celaberarca dintre comisiile 
dc femei și alți factori care, 
de asemenea, sînt sau trebuie 
să fie interesați în acest pro
ces de educație ?

— Un sprijin substanțial îl 
primim din partea corpului 
dîdacGc și a celui medical. 
Atât cadrele didactico cit și 
medicii dovedesc multă solici
tudine față dc problemele co
misiilor dc femei și, împreună, 
găsesc întotdeauna timpul ne
cesar pentru a organiza întil- 
niri, pentru a purta discuții cu 
tinerele mame. Mai puțin ne 
sprijină însă organizațiile dc 
masă.

— De exemplu ?
— Bunăoară nu putem vor

bi despre o colaborare cu co
mitetul municipal sau comite
tele orășenești ale U.T.C.. pen
tru educarea tinerelor fete. în 
întreprinderi — nici chiar la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni — 
comisiile de femei, a căror ac
tivitate trebuie organizată șî 
îndrumată îndeaproape do co
mitetele sindicale, nu au făcut 
nimic pentru îmbogățirea cu
noștințelor de igienă ale sala
riatelor.

— în concluzie ?
— Le solicităm mai mult 

sprijin. Și. bineînțeles, inițiati
vă. Căci intr-adevăr sînt cu 
toții interesați în educația a- 
doloscentelor. sau salariatelor 
noastre.

I. mustața

s—------------- ~~
Dovlecei 
umplufi

Se curăță dovleceii, se 
spală, se taie în două și se 
scobesc de miez, după care 
deasupra se toarnă apă fiar
tă in clocot. Separat fră- 
mintăm brînză dc vaci cu 

pachet unt, două ouă

Sfaturi culinare

crude, sare și pătrunjel sau 
mărar tocat, cu care um
plem apoi jumătățile de 
dovlecei. Acestea le unim din 
nou și le așezăm într-o ta
vă unsă bine cu untdelemn.

Dovleceii se coc la cup
tor la foc constant. După ce 
s-au copt peste dovlecei 
turnăm șmînlină și ii mai 
lăsăm în cuptor circa 5 mi
nute.

IULIA

Un torl de 20 kg

Arta culinară este arta priceperii șî fanteziei. In clișeu : 
unul din produsele laboratorului de patiserie — cofetărie 
din Petroșani. Un tort dc peste 20 hg, pregătit cu multă mi
gală .și pricepere de colectivul laboratorului.

Noi secții
ale Cooperativei

„Jiul"
In cartierul Aeroport s-au 

deschis de curînd noi secții 
ale Cooperativei „Jiul". Intre 
acestea, secțiile dc croitorie 
pentru femei și coafură, care 
dispun dc mașini și aparate 
noi, fiind deservite de un per
sonal calificat, vor răspunde 
Solicitărilor tot mai creseînde 
din cartier.

Un 
îndreptar 
util

educafiei 
în familie
Recenta lucrare, Dicționar 

al educației in familie, care 
se găsește in librării, este 
un util îndreptar pentru c- 
ducția copiilor, o „concisă 
dezbatere a principalelor 
probleme care izvorăsc din 
eternul dialog părinți-co- 
pii“.

Cartea, sc sprijină pe con
vingerea autorilor că „fie
care copil are nevoie să fie 
condus cu hotărîre pînă la 
virsta majoratului".

FB ffllffl DE tIMILIMB
Recent, la ședința plenară a Comitetului 

orășenesc al femeilor au fost trecute în revistă 
rezultatele obținute de femeile din Vulcan, in 
întreaga viață economică și social-culturală a 
orașului, rezultate mult apreciate de către or
ganul orășenesc dc partid. O importanță deose
bită în cadru] dezbateriloi- plenarei a fost acor
dată analizei muncii politico-educative în rîndul 
femeilor precum și necesității îmbunătățirii și 
intensificării pe viitor a acestei activități.

Comitetul și comisiile dc femei au mobilizat 
femeile să participe Ia variate manifestări 
cultural-educative, organizate de către organi
zațiile obștești și instituțiile dc stat precum și 
Ia diferite activități specifice femeilor. Sub în
drumarea organului dc partid, am organizat 
periodic, Ia nivelul comisiilor pe cartiere, infor
mări politice care au dus la elucidarea în rîn
dul maselor de femei a sensului evenimentelor 
politico-sociale ce sc petrec în țara noastră și 
peste hotare.

Lectoratul de cultură generală ce funcționea
ză în orașul nostru, s-a dovedit a fi o formă 
adecvată dc răspîndire in rîndul femeilor a 
cunoștințelor politice, culturale și științifice. 
Ținînd seama că femeile au Ia îndemină. ca 
mijloc Informațional și educativ, televizorul și

alte mijloace moderne aud io-vizuale, nc-am re
zumat in a reactiviza cercurile de lectură doar 
acolo unde am considerat că este necesar, ți
nînd scama de preocupările și preferințele fe
meilor și gradul lor de cultură.

In vederea creșterii și educării copiilor și 
tinerilor, alături de școală, care este principalul 
factor dc instruire și educare, un rol însemnat 
ii au și părinții, în special mamele, care sint 
cei dinții educatori ai copilului. Pentru 
aceasta am îndrumat mamele să țină o 
cit mai strinsă legătură cu școala în vederea u- 
nei educații unitare a copilului. Comisiile noastre 
au adus o muncă susținută în atragerea părin
ților la lectoratele și consfătuirile organizate in 
școli. In .colaborare cu unitățile sanitare am 
inițiat pentru femei expuneri cu caracter edu
cativ’ precum și „Școala mamei" — o formă 
eficientă în educarea femeilor gravide și a celor 
cu copii mici.

In concluzie, prin formele cultural-educative 
diferite organizate cu femeile de comitetul oră
șenesc al femeilor urmărim formarea la femei 
a unei concepții' înaintate despre viață și muncă.

înv. Zcnovia HURUIALA 
președinta comitetului orășenesc 

a femeilor — Vulcan

MODA
publicitate

La magazinul dc confecții 
pentru femei al O.C.L. pro
duse industriale din Petro
șani, nc-a atras atenția sor
timentul dc rochii pentru 
femei și adolescente, in cu
lori vii și pastelate, cu o 
croială modernă, care sint 
oferite in aceste zile cum
părătoarelor. Dintre aces
tea am reținut modelele ce 
Ic prezentăm alăturat pre
cum și altele, după cum ur
mează :

Rochiță dc vară pentru 
adolescente, din material u- 
șor (țesătură Zora), croită 
într-o ambianță de culori 
deschise, adecvate sezonului, 
cu ancheur aplicat, combi
nat, cu o manșetă albă, cu 
minccuțe, garnisite cu alb. 
Ușor cvazată din talie, ro
chița sc poartă cu cordon 
metalic (foto nr. 1).

Rochie de vară pentru 
femei, cu cordon subțire, cu 
decolteu și minccuțe garni
site cu țesătură uni, fără 
buzunare. Croită în linie 
dreaptă, rochița se încheie 
cu nasturi in față (foto nr. 
2).

• Rochiță fără niînecuțe, 
tot pentru adolescente, cu 
fermoar în față, de sus pî
nă jos, cu gulerul și buzu
narele mari, aplicate cu 
capse metalice, evazată din 
talie. Sc poartă cu cordon 
metalic care alături de cap
se imprimă rochiței o notă 
de fantezie (foto nr. 3-a).

<1 Rochie de vară pentru 
femei, croită in linie dreap
tă, ușor cvazată de sus, cu 
buzunare aplicate, iar jos 
franjurată cca. 15 cm, în 
apropiere de tighel.

In afară dc «acestea maga
zinul mai , oferă cumpără
toarelor rochii de in de du- 
pă-amiază (dintr-o singură 
piesă precum și din două 
piese), încheiate în spate, 
ușoare, răcoroase, fără mî- 
necuțe ; rochii în carouri'-e-_ 
cossez, cu buzunare mari, 
puțin decoltată : bluze Zora 
peste fustă, fără mînecuță : 
bluze Moldovița cu frumoa
se motive naționale; rochii 
de relon plisat cu ancheur; 
halate dc baie pc țesătură 
plușată etc.

Aceste articole — produ
se ale unor fabrici din țară 
— sint mult apreciate pen
tru calitatea superioară a 
materialului din care sînt 
confecționate, pentru bogăția 
lor do culori, care sc îmbină 
armonios cu o croială mo
dernă. Ele sc găsesc de vîn- 
zaro și la magazinele și ra
ioanele specializate ale 
O.C.L. produse industriale 
din Petrila, Lupeni și alte 
localități din Valea Jiului.

ln tot mai multe ipostaze, femeia de astăzi dovedește, 
pe lingă calitățile proprii prin care s-a impus de-a lungul 
■ < • urilor, o reală pasiune in muncă, o apropiere firească 
față de meserii considerate altădată in exclusivitate proprii 
bărbaților. Astăzi, în fabrici sau laboratoare, in saloanele 
spitalelor sau în sălile de clasă, gingășia femeii se îmbină 
• u pri rperca, tandrețea, odinioară manifestată doar față 
dc proprii copii, sc îmbină cu o adincă compasiune față 
de toți semenii. Afirmarea femeii în diverse domenii ale 
vieții politice, economice și social-culturaJc s-a produs pc 
deplin, ca rezultat al drepturilor dc care sc bucură în țara 
noastră, a calităților pe rare .vestea le dețin.

Iată două instantanee, două dovezi ale participării fe
meii in viața economică și socială a Văii Jiului. Sus : ti- 
năra farmacistă Magda Molnar, de la unitatea nr. 18 din 
Lonca. Jos : în laboratorul de rezistență a materialelor de 
la U.U.MP., laboranta Estcra Iarto.

Pasiune și pricepere, grație și feminitate. Acestea sint 
atributele ce caracterizează astăzi, femeia, la locul de 
muncă.

Se spune că o gospodină 
harnică găsește totdeauna ce
va de făcut. Numai să vrea ! 
Dar, de cite ori nu ne propu
nem ceva și totuși nu reali
zăm, ascunzîndu-ne față de noi 
înșine : .n-am avut timp azi, 
poate mîinc !“ Și, dacă trece și 
„mîine", sîntem supărate că nu 
știm să ne împărțim timpul. 
Incontestabil, timpul gospodi
nei este întotdeauna insuficient 
Pentru că orice s-ar spune, 
sarcinile ci sint numeroase. Ea 
dirijează viața familiei, purtind 
grija fiecăruia în parte, uitînd 
dc cele mai multe ori de ca 
însăși, dc timpul ei liber. In 
fond, aici am vrut să ajung. 
Au și gospodinele dreptul la o 
orâ a lor, și dacă nu reușesc 
să o obțină, este pentru că 
rcușc-sc să o piardă, fie din 
vina Tor. fie ru_. concursul al
tora.

Din vina lor. atunci cind in
tră nehotărite într-un magaiin, 
încearcă una. încearcă alta. în
cearcă și răbdarea vinzătorului, 
șî pleacă totuși suspinînd : „Am 
pierdut otita timp șî n-am luat 
nimic Tot din vina lor, a- 
tunej cfnd se fntilnese pe stra
dă cu bune prietene șî poves
tesc. schimbînd sacoșa dintr-o 
mînâ în alta, repctînd din cind 
în cind „vai ce lîrziu e, dragă, 
mă dur. la revedere" dar fși 
amintesc că mai aveau ceva 
de spus, pentru ca la urmă să-și 
impute singure „cit timp am 
mai pierdut și cu asta !“.

Sr,uneam însă că există și o 
altă categoric de gospodine. 
rare-<i .pierd timpul" fără 
voia lor. fapt la care contribuie 
în mare r ăsură. aprovizionarea 
dc zî cu zi. Tn acest sens exem- 
drlc sînt mai numeroase.

Bunăoară. ajungi la autoser-

■ ll 
virc, la raionul de mezeluri, 
tocmai cind a sosit marfa ț! Vîn- 
zătoarea o preia, o sortează, o 
aranjează în vitrină, în timp ce 
aglomerația devine evidentă. 
Unele gospodine, nerăbdătoare 
întreabă „Cit o să mai dupeze ?“ 
Dacă ești mai curajoasă, în
cerci să ceri un pachet dc unt, 
cu bani potriviți (să nu fie dc*-

O problemă rezolvabilă ar fi 
și cea a cafelei. Este insufi
cientă o singură mașină de mă
cinat cafea pentru un oraș în
treg. Vinzătoarca abia sc des
curcă : toarnă boabele, porneș
te mașina, intre timp cintăreș- 
te bomboane, biscuiți, numără 
ouă ; cafeaua s-a măcinat, ma
șina merge in gol, lasă ouăle,

PREȚUL 
timpului pierdut

CRONICA GOSPODINEI

ranjul prea mare), dar ți se 
răspunde scurt: ..Primim mar
fă !". După ce ai stat zece mi
nute, mai pierzi încă zece în 
drum spre alt magazin, pe drum 
gîndindu-te ce bine era dacă 
la autoservire erau două vîn- 
zătoare, una să preia marfa, 
alta să servească !

Fiindcă tot sîntem la auto
servire am propune ca in ore
le de aglomerație să funcțio
neze ambele casierii. Nu am 
mai sta atunci minute în șir 
cu coșurile in mină, printre 
standurile cu borcane do gem. 
și cutii de mazăre, riscind să 
le răsturnâm. Masă pentru ca
sierie este, mașină este, nu
mai puțină bunăvoință lipseș
te...

închide mașina... Iar mai pierdem 
timp ’ Ar fi binevenită aici încă 
o vinzătoare care să se ocupe 
numai cu cafea, sau și mai bine 
ar fi să se macine cafea și Ia 
alte unități.

Mult timp pierdut il datorăm 
deseori și unității C.L.F. din 
piața Victoriei. Dacă aici nu 
găsești un fir de pătrunjel, tre
buie să dai o fugă în piață, un
de (în afară de drum) mai pier
zi timp și cu tocmeala, căci din 
păcate, produsele nu au prețu
rile fixe afișate și, mai ales, nu 
există cineva care să țină în 
frîu aceste prețuri. Așa ne zba
tem toată dimineața pierzind 
zece minute colo, zece dincolo. 
La prinz ajungi Ia unitatea de 
piinc, unde de asemenea se...

descarcă marfa. Ca să nu aș
tepți, dai o fugă la centrul de 
pîinc de la Constructorul. Aici, 
un aviz ce atîrnă pc ușă cu 
„caz de boală" (de 3 săptămini) 
îți taie suflarea. Te întorci iar 
in centru (ce mai contează zece 
minute) și cu regret te gîndești 
ce bine era dacă vinzătoarca ar 
fi fost înlocuită pe timpul bolii 
că de, piinea trebuie lotuși vin- 
dută.

După masă iți amintești că e 
Ziua prietenei talc. Mergi la 
Florărie unde constați cu dez
nădejde că trebuie să mai faci 
un drum la piață pentru ca e 
primăvară. în piață sînt lalele, 
bujori, narcise și parca nu se 
cade să duci prietenei o floare 
în ghiveci : sint frumoase flo
rile în3 ghiveci dar conțin în 
ele un iz de iarnă, lipsit de 
prospețimea buchetului de se
zon rare n-ar trebui să lip
sească dintr-o florărie. Și iar 
pierzi timp pc drum. în loc să 
te odihnești, să citești o carte 
sau sâ te pregătești pentru 
vizita ce urmează s-o faci.

Iar seara cind iți faci bilan
țul timpului pierdut, te gîn- 
deșli că a doua zi trebuie s-o 
pornești mai devreme la drum.

Aș vrea să-i conving pe u- 
nii conducători ai unităților 
comerciale că o mare parte din 
timpul nostru pierdut se dato- 
rește. fie organizării rețelei, 
fie unor goluri ne justificate în 
aorov>2ionarc. fie ritmului de 
melc în care sîntem servite 
noi. gospodinele, de unele vîn- 
zătoare. Nu slin dacă i-aș pu
tea convinge. Dar să pornească 
singuri după cumpărături și 
vor vedea...

ADINA
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Succese
ale mișcării
de eliberare

Plenara C. C. al P. C.
din Cehoslovacia

încredințată numai 
marilor puteri"
Comunicat comun iugoslavo-italian

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Italici. Pietro Nenni, care a 
făcut o vizită oficială în Iugo
slavia. a părăsit Belgradul, pie
rind spre patrie.

In comunicatul comun cu 
privire la convorbirile purtate

OTTAWA 29 (Agerpres). — 
Canada a hotărit să recunoas
că guvernul R. P. Chineze ca 
unic guvern al Chinei, a de
clarat joi ministrul de externe, 
Mitchell Sharp, intr-o cuvînta- 
re ținută la Institutul canadian 
al afacerilor externe din To
ronto. El a arătat că această 
recunoaștere „sc încadrează în 
logica noii politici externe in
dependente" a guvernului ca
nadian.

Dehok
o noua
provincie

cu secretarul de stal pentru a- 
faccrile externe al Iugoslaviei, 
Mirko Tepavaț, se arată că cele 
două părți consideră că rezol
varea unor probleme importan
te cum ar fi securitatea Euro
pei nu trebuie să fie încredin
țată numai marilor puteri. .So
luția acestei probleme trebuie 
căutată cu participarea tuturor 
țărilor europene, indiferent da
că aparțin sau nu vreunei gru
pări. De asemenea, s-a consta
tat că politica de destindere nu 
are altă alternativă și că pen
tru îmbunătățirea situației din 
Europa și rcinstaurarea clima
tului de încredere este necesar 
ca toate țările să depună e- 
forluri pentru înlăturarea a 
tot ceea ce constituie factor de 
tulburare in relațiile recipro
ce. De asemenea, este necesară 
abținerea de la exercitarea do 
presiuni, amenințări sau folo
sirea forței.

Cei doi miniștri și-au expri
mat satisfacția in legătură cu 
evoluția relațiilor reciproce. S-a 
căzut de acord să fie format 
un comitet special iugoslavo- 
italian care să urmărească e- 
voluția relațiilor economice și 
să facă propuneri guvernelor 
în vederea extinderii colabo
rării economice.

Secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei 
a acceptat invitația de a face 
o vizită în Italia.

BUENOS AIRES 29 (Ager
pres). — In urma reuniunii 
Consiliului național al securi
tății, președintele Argentinei. 
Juan Carlos Ongania, a ordo
nat armatei să-și asume răs
punderea pentru menținerea or
dinii în întreaga țară. Această 
măsură a fost luată după ce 
Confederația Generală a Mun
citorilor din Argentina a che
mat la o grevă generală de 
24 de ore pentru vineri. Pe 
întreg teritoriul țării vor fi 
instituite curți marțiale, care 
vor judeca dc urgență pe toți 
cei care vor tulbura ordinea 
publică. Trupele armatei teres
tre, marinei și forțelor aerie
ne vor fi puse la dispoziția 
guvernatorilor provinciilor pen
tru a menține ordinea.

a

în Irak O.N.U

o
A

REZOLUȚIE
E.C.O.S.O.C.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme 
sociale al Consiliului economic 
și social al Națiunilor Unite 
(E.C.O.S.O.C.) a adoptat mier
curi în unanimitate o rezoluție 
prin care se cerc Adunării Ge
nerale să condamne energic 
rasismul, nazismul și aparthei
dul și să recomande tuturor 
statelor să atragă atenția opi
niei publice asupra primejdi
ilor pe care le prezintă astăzi 
reînvierea nazismului într-o sc
rie de țări. Comitetul a adop
tat alte patru rezoluții, cu pri
vire la protejarea populațiilor 
minoritare, abolirea muncii for
țate și rămășițelor sclavajului, 
cu privire la genocid și acor
darea de drepturi egale în do
meniul economic și social.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Participanții la Comisia pregă
titoare a Consfătuirii interna
ționale a partidelor comuniste 
și muncitorești de la Moscova 
au adoptat joi următorul apel 
intitulat : ..Libertate tovarășu
lui Horacio Fernandez Inguan- 
zo“:

„Noi, reprezentanții 
partide comuniste și 
rești participante la 
Comisiei pregătitoare 
fătuirii internaționale.

a 70 de 
muncito- 
lucrările 
a Cons- 

aflînd 
despre arestarea de către po
liția franchistă a 
Horacio 
membru 
entiv al

tovarășului
Fernandez Inguanzo. 
al Comitetului exe 
Partidului Comunist

din Spania, cerem cu hotărire 
eliberarea lui imediată.

Chemăm pe toți comuniștii, 
pe toți democrații din întreaga 
lume să se manifeste în mod 
solidar in apărarea unuia din
tre conducătorii cei mai repu- 
tați ai oamenilor muncii din 
Asturia, pentru a-1 smulge pe 
acest erou revoluționar din 
mîinile poliției secrete fran- 
chiste.

.Sîntcm de partea tuturor a- 
celora care luptă în Spania 
împotriva dictaturii fasciste a 
lui Franco.

Libertate tovarășului Horacio 
Fernandez Inguanzo !“.

națională
din Guineea
portugheză

La

Confermfa cvadrâpaHHă
în problema Vietnamului

PARIS 29 (Agerpres). —-
Joi s-a întrunit cea de-a. 19-a 
ședință plenară a Conferinței 
in patru de la Paris .îrif 
blcma Vietnamului. în d 
dezbaterilor, reprezentanți] 
ministrației saigoneze, 1 
Dang Lam. a repetat r< 
de a recunoaște dreptul i 
tini al F.N.E. de adevăra 
prezentant al populației] 
vietnameze.

Relcvînd dorința guvernului 
său de a se ajunge la o i ’ 
mentare, șeful

a pro- 
pdrul 
I ad~ gham 
auzul 
Jlegi- 
tt re- 
gsud-

reglc-
adjunct a) de-

-

SUDAN

PRAGA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
C.T.K., la 29 mai, la Praga s-a 
deschis 
Central al 
cia.

Raportul 
ordinii de 
cipale ale

Plenara Comitetului
P.C. din Cehoslova-

la primul punct al 
zi : .Sarcinile prin- 
parlidului in situa-

ția politică actuală' a fost pre
zentat de Gustav Husak, prim- 
secretar al Comitetului Central.

Plenara va dezbate, de ase
menea, probleme legate de pre
gătirea Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești de 
la MoscoVa. probleme organi
zatorice și altele.

legației R.D. Vietnam, Ha Van 
Lau. a respins afirmațiile care 
pretind că intre planul în zece 
puncte propus de F.N.E. și pla
nul în opt puncte al președin
telui Nixon ar exista ..puncte 
de similitudine11. Aceste două 
planuri — a subliniat Ha Van 
Lau — sînt fundamental dife
rite. in special în ceea ce pri
vește două probleme esenția
le : cea a retragerii trupelor a- 
mericane din Vietnamul de 
sud și cea a autodeterminării 
poporului sud-vietnamez.

BAGDAD 29 (Agerpres). — In 
urma unei hotăriri adoptate 
miercuri de Consiliul revolu
ție: irakiene, în regiunile de 
nord ale țării va fi creată o 
nouă provincie kurdă denumi
tă -Provincia Dehok". Ea ur
mează să grupeze in majori
tate membri ai minorității 
kurde.

Noua hotărire a autorităților 
irakiene, se apreciază la Bag
dad. este considerată ca un pre
ludiu al punerii în aplicare a 
noii legi menite să confere a- 
tribuții lărgite administrațiilor 
locale.

Ziarul kurd „Al Nour", care 
apare in arabă la Bagdad, ex
primă satisfacția reprezentanți
lor minorității kurde față de 
această hotărire.

A

întrunirea
Consiliului
Ministerial
al Pieței comune

BRUXELLES 29 (Agerpres). 
— Consiliul Ministerial al Pie
ței comune s-a întrunit pentru 
a pune la punct poziția „celor 
șas.‘ in negocierile de reîn
noire a Tratatului dc asociere 
a lu state africane la C.E.E. A- 
cest tratat expiră peste citeva 
zile. Sc anunță din Bruxelles 
că miniștrii nu au putut că
dea de acord asupra tuturor 
punctelor unui acord de reîn
noire- a asocierii. Sc mențin 
incă divergențe privitoare la 
amploarea și modul de finan
țai- u ajutorului de dezvoltare 
pe care „cei șase" ar urma 
să-l orde țârilor asociate, 
precum si asupra unor trata
mente preferențiale la anumite 
produse provenite 
țâri. Faza finală 
lor de reînnoire 
începe deci astăzi 
ție dc incertitudine.

din aceste 
a negocieri- 
a tratatului 
intr-o situa-

Grupul țărilor africane e hotărit 
să ceară

Consiliului
întrunirea

de Securitate
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— Grupul țărilor africane de 
la Organizația Națiunilor Uni
te a hotărit miercuri să ceară 
întrunirea de urgență a Consi
liului de Securitate, în vederea 
examinării situației din Rho
desia în legătură cu proiectul

de constituție prezentat de gu
vernul rasist de la Salisbury, 
proiect prin care se legalizea
ză dominația unui guvern mi
noritar alb asupra populației 
de culoare. Potrivit. cercurilor 
O.N.U., Consiliul de Securita
te urmează să se întrunească 
săptămîna viitoare.

Noul guvern sprijină 
regimurile progresiste 

din întreaga lume

DAKAR 29 (Agerpres). — 
Dar Es Salaam a avut loc o 
conferință de presă in cadrul 
căreia Amilcar Cabrai, secretar 
general al partidului indepen
denței din Guineea portughe
ză și insulele Capului Verde 
(Paigc), a vorbit despre suc
cesele obținute de mișcarea de 
eliberare națională din aceste 
teritorii. După ce a arătat că 
două treimi din teritoriul Gui
neei (Bisau) sînt controlate de 
patrioți, Cabrai a relevat că 
în aceste regiuni se află pes
te 400 000 de locuitori, adică 
50 la sută din populația țării. 
In regiunile controlate dc de
tașamentele Paigc iau ființă or
gane ale puterii populare, sînt 
luate măsuri in vederea dez
voltării rețelei dc școli și spi
tale pentru ridicarea econo
miei.

In lupta împotriva colonia
liștilor portughezi participă tot 
mai multe pături ale popu
lației,' se înființează noi deta
șamente de eliberare, se creea
ză unități ale miliției .populare. 
Activitatea politică desfășurată 
de Paigc, a arătat Amilcar Ca
brai, determină participarea la 
lupta împotriva colonialiștilor 
a populației băștinașe din cele 
mai diferite regiuni ale țării, 
ceea ce constituie o mărturie 
a eșecului guvernului portughez 
de a lichida mișcarea națională 

Guineea 
înregiș-

BEI GRAD 20. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu 
transmite : Miercuri seara, pe 
scena Teatrului Contemporan 
din Belgrad a avut loc spec
tacolul cu piesa „Troienele" 
de Euripide, prezentat de an
samblul Teatrului „Matei 
Millo" din Timișoara. Spec
tatorii au aplaudai cu căldu
ră ansamblul timișorean, care

Guvernul austriac este de a- 
cord ca, conferința CU PRIVI
RE LA ASIGURAREA SECU
RITĂȚII EUROPENE, propusă 
in apelul de la Budapesta al 
țărilor membre ale Tratatului 
de la Varșovia, să aibă loc la 
Helsinki. Intr-o scrisoare adre
sată guvernului finlandez, da
tă publicității miercuri la Vic- 
na, se arată că guvernul Aus
triei privește cu interes propu
nerea ca această conferință să 
aibă loc în capitala Finlandei. 
Guvernul austriac va aproba, 
la timpul cuvenit, o hotărire 
a statelor interesate în favoarea 
propunerii 
se adaugă

guvernului finlandez, 
în scrisoare.

Jtil

■ ■■

sd creeze un spec- 
Înaltă linulă arlis-

a izbutit 
tacol de 
lică.

Teatrul 
s-a ailal 
slav ia ca 
Steria din Virșeț. 
mai multe spectacole cu pie
sele Madame Sans Gene de 
Sardou și Mimi Infern de Mir
cea Șteiăncscu.

„Malei Millo", care 
In turneu in luejo- 
oaspete al Teatrului 

a prezentai

Mișa Milosevici. considerat ca 
martorul nr. 1 1N CAZI L A- 
SASI NARII IAI ȘTEiAN 
1MARKOVICI, fostul secretar 
al cunoscutului actor de cine
ma Alain Delon, a fost ar> s- 
tat la Paris. în noaptea de mar i 
spre miercuri. Milosevic! era 
urmăric de opt luni de poliție.

V 
ț
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KHARTUM 29 (Agerpres). — 
Primul ministru al guvernului 
sudanez, Abubakr Awadallah, a 
acordat un interviu corespon
dentului de la Khartum al a- 
genției M.E.N., în care a subli
niat că „noul guvern instau
rat în Sudan sprijină regimu
rile progresiste din întreaga 
lume".

Referindu-se la actuala situa
ție din Orientul Apropiat, pri
mul ministru al Sudanului a 
declarat că guvernul său con-

sideră problema palestiniană 
drept cea mai importantă pro
blemă arabă, căreia este nece
sar să i se acorde atenția cu
venită.

Referitor la proiectele guver
nului, primul ministru a rele
vat că în Sudan va fi creată 
o organizație politică din care 
vor face parte reprezentanții 
întregului popor. Consiliul Co
mandamentului Revoluției va 
adopta măsuri necesare în ve
derea reorganizării armatei, in- 
troducînd 
bligatoriu 
armate.

serviciul militar o- 
și reechipînd forțele

Agenția
Uniunea Sovietică a fost lan
sat un nou satelit artificial al 
Pămîntului — „COSMOS-284 . 
El este destinat continuării 
cercetărilor cosmice, in confor
mitate cu programul anunțat 
anterior.

Aparatura aflată la bordul 
satelitului funcționează normal.

TASS anunță că în

La Sofia a fost semnal un 
PROTwCOL SI PLiM'lN t 
PRIVIND SCHIMBUL PE 
MĂRFI Rl I)E CONSUM PE 
ANIL t.N CURS INTRE R. V. 
BULGARII ȘI l XII NEA SO
VIETICA.

Potrivit prevederilor protoco
lului, Uniunea Sovietică va li
vra Bulgariei un număr supli
mentar de frigidere, televizoa
re, aspiratoare, tranzistori, cea
suri, țesături din in și alte măr
furi. La rîndul <:>t. Bulgaria 
va exporta în Uniunea S(H ieli

de Ie
și alte

că mai multe conserve 
gume, confecții, mobilă 
mărfuri

scufundate și zece 
zbor cloborîtc. 
eșecuri pe timpul 
colonialiștii porlu-
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R. P. UNGARA : Ve
dere panoramică a Tir- 
gului internațional dc 
la Budapesta deschis re
cent în parcul Muni
cipal.

“ își continuă cursa
NEW YORK 20 (Agerpres) 

— O adevarală „cursă con- 
tracronometru" se desfășoară 
intre radio-amalorii din În
treaga lume pentru a stabili 
contactul cu „Ra", la bordul 
căreia exploratorul norvegian 
Thor Heyerdahl străbate in 
prezent Atlanticul, îndrept', n- 
du-se spre America de sud. 
Miercuri, operatorul stației „24 
Elo" din St. Petersburg (sta
tul Florida), care coordonea
ză un grup de cinci stații ra- 
dio-amaloare din Florida au
torizate de Heyerdahl să men
țină contactul cu „Ra", a in
terceptat un mesaj din partea 
exploratorului in care se a- 
rală că lu bordul ambarcațiu
nii ..lotul este in ordine".

Pe de altă parte, agenția 
France Presse menționează că 
sla/ia radio-maritimâ din A- 
gadlr (sudul Marocului) a re
cepționat miercuri un mesa) 
din partea lui Heyerdahl, ca-

re anunță că americanul Nor
man Balter șuieră de gripă, 
și medicul sovietic Iuri Sen- 
kevici are o ușoară lemoe- 
ratură. Starea celor doi mem
bri ai echipajului nu este 
insă gravă, moralul tuturor 
celor de la bordul Iui „Ra" 
fiind excelent.

Thor Heyerdahl, care inten
ționează să demonstreze prin 
această expediție că civiliza
țiile precolumbiene au fost in
fluențate de vechii egipteni, 
a precizat că planul de na
vigație este respectat și am
barcațiunea se comportă bine. 
Miercuri, in a patra zi de na
vigație, „Ra" se aila la 35 
grade latitudine nordică și lu 
12,30 grade longitudine vesti
că, adică in largul coastelor 
orașului marocan Agadir. A- 
cesl oraș se găsește la 250 
km de Safi, portul de plecare 
al lui „Ra".

•-

Noi acțiuni
agresive
împotriva
Cambodgiei

PNOM PENH 29 (Agerpres). 
— Comandamentul militai- cam
bodgian a publicat o notă în 
care dezvăluie noi atacuri ale 
aviației americano-saigoneze a- 
supra regiunii cambodgiene de 
frontieră Kandal. După cum sc 
arată in această notă, șapte eli
coptere au pătruns în spațiul 
aerian al provinciei amintite, 
bombardind și mitraliind mai 
multe localități pașnice. In ur
ma acestui atac, mai multe por-, 
soanc au fost ucise și rănite.

de eliberare din 
(Bisau). Colonialiștii 
trează înfringeri în ciuda aju
torului militar multilateral pe 
care îl primesc din partea u- 
nor țări membre ale Blocului 
N.A.T.O. In sprijinul acestei 
afirmații. Amilcar Cabrai a ci
tat rezultatele luptelor desfă
șurate dc patrioți în perioada 
ianuarie-aprilie, cînd 300 de mi
litari portughezi au fost uciși, 
șase nave 
aparate de

Suferind 
de luptă,
ghezi se răzbună asupra popu
lației pașnice lansînd acțiuni 
represive. Astfel, in ultimul 
timp s-au înmulțit bombarda
mentele cu napalm asupra u- 
nor localități și sc intensifică 
acțiunea teroristă în vederea 
lichidării fizice a unor lideri 
ai mișcării dc eliberare na
țională.

Aceste represiuni nu vor frîn- 
hotărirea dc a continua lup- 
pentru eliberarea Guineei 
sub jugul colonialist. După 
a subliniat că Paigc nu

8e 
ta 
dc 
ce
luptă împotriva poporului por
tughez, ci împotriva colonia
lismului portughez, Amilcar Ca
brai a spus: „Sînteni gata să 
răspundem la orice inițiativă 
de pace a Portugaliei cu con
diția recunoașterii dreptului 
inalienabil al poporului gui- 
neez la libertate și indepen
dență națională".

In timp ce unii biologi se 
ocupă de crearea vieții în la
borator, un grup de biologi 
din opt țări 'încearcă să ob
țină RĂSADURI DE PI ANTE 
IN EPRUBETĂ, anunță Funda
ția Rockefeller.

Crearea unor plante in con
diții de laborator ar putea 
duce la dezvoltarea unor noi 
specii de plante și cereale, 
care ar putea ajuta la lupta 
împotriva foametei.

Fundația anunță că savanți 
din Marea Britanic, S.U.A., 
Franța, Italia și alte țâri s-au 
întrunit la începutul acestei 
luni în Italia pentru a discu
ta progresele înregistrate in 
acest domeniu.

Tehnica adoptată-se bazea
ză pe contopirea celulelor de 
plante în condiții de labora
tor, iără a se trece prin pro
cesul normal de reproducere 
a plantelor. In cazul cînd ex
periențele vor reuși, vom a- 
sisla la crearea unor noi plan
te prin contopirea celulelor 
unor plante diferite.

urmat i 
EXPLOZIE 
o fabrică de di- 
orașul peruvian

do OUn incendiu 
PI TEHNICA 
declanșat la 
namilă din
Arequipa. situat la 600 kilo
metri sud de Lima. Poliția a de
clarat că 22 de persoane au fost 
ucise

La 
aduși 
și 85
tru a da primul ajutor victi
melor.

iar alte 36 au fost rănite, 
locul dezastrului au fost 
de urgență 60 de medici 
de surori medicale pen-

b& a

Peste 10 000 de muncitori (le
la filialele com ’i-.niei producă
toare de bere din S.U.A. „An- 
hauser Bush" Al DECLARAT 
GREVA, revendicind majora
rea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Uzinele 
din Florida, California, Mis
souri, Ohio ale acestei compa
nii și-au încetat activitatea.

■ ■■

Canada rămîne intransigentă
Calendarul atlantic fixează 

pentru acest sfîrșit de mai două 
reuniuni cu caracter militar de 
importanță considerabilă. Una 
dintre ele s-a consumat mier
curi, cînd miniștrii apărării a 
11 dintre cei 15 membri ai a- 
lianței (cu absența remarcabilă 
a Franței) au procedat la o- 
bișnuita trecere în revistă a 
situației militare a alianței și 
au schițat înfățișarea și am
ploarea potențialului militar al 
pactului pentru viitorii ani. In 
acest context, era oarecum na
tural ca intenția Canadei de a 
retrage treptat aproape toate 
forțele sale staționate în Eu
ropa occidentală să apară pe 
primul plan al dezbaterii. A- 
ceastă retragere ar urma să 
debuteze cu o reducere în pro
porție de 20 la sută operată 
mai ales in rindurile diviziei 
canadiene de aviație pusă la 
dispoziția N.A.T.O. (Divizia nu
mără 4 200 de militari și șase 
escadrile de avioane F-104). In 
etape ulterioare, dar nu mai 
tîrziu de 1972, ar urma să fie 
retrase în interiorul frontiere
lor canadiene toate trupele pro
venite din această țară și aflate 
în prezent mai cu scamă în 
Germania occidentală, cu ex
cepția unor unități mobile cu 
un efectiv restrîns. Totodată, la 
Ottawa se preconizează o „de- 
nuclearizare" a forțelor armato 
canadiene prin eliminarea ar
mamentului atomic american 
aflat în dotarea mai multor 
unități terestre și aeriene diz-

locate fie in Canada, fie în Re
publica Federală a Germaniei. 
Potrivit unor surse informate, 
guvernul canadian ar dori mai 
intii să scoată rachetele sol- 
acr „Honest John" cu încărcă
tură nucleară din dotarea bri
găzii de infanterie canadiană 
din R.F.G., iar apoi rachetele 
antiaeriene „Bornarc" să fie în
zestrate cu încărcătură clasică. 
In același timp, Statele Unite

intensifice eforturile în vederea 
promovării unei politici exter
ne în conformitate cu intere
sele sale naționale. El a situat 
fără echivoc intenția de a re
trage trupele din Europa occi
dentală în perspectiva destinde
rii și rezolvării diferendelor in
ternaționale pe cale pașnică.

Este deci lesne de înțeles 
de ce hotărîrea canadiană a 
suscitat neliniște în rîndul a-

(doiiu>utai<uil zilei

vor fi solicitate să-și retragă 
armamentul nuclear depozitat 
la La Macapa, la nord de Mont
real, și la North Bay, în On
tario.

Tn opinia specialiștilor, măsu
rile canadiene nu ar avea o in
fluență importantă asupra po
tențialului strategic al N.A.'l’.O. 
Dar ele sînt considerate de o 
excepțională semnificație poli
tică. Intr-adevăr guvernul de 
la Ottawa își caută argumen
tele în primul rind în dome
niul politicii. Premierul cana
dian, Pierre Elliot Trudeau nu 
a lăsat nici o îndoială că el con
cepe reducerea angajamente
lor militare ale Canadei față 
de N.A.T.O. ca o acțiune me
nită să permită țării sale să-și

numitor cercuri atlantice .or
todoxe", din S.U.A. în special. 
Potențial contagioasă, atitudi
nea canadiană deschide un do
sar cu atît mai dificil pentru 
atlantici cu cît tendințele cen
trifuge sînt și așa larg răspîn- 
dite in N.A.T.O.

Ceva mai puțin comprehensi
bilă pare, la prima vedere, a- 
tiludinea negativă a țărilor 
vest-curopene față de hotărî- 
rca Canadei. O analiză mai a- 
dincă scoate, însă, la iveală 
un calcul destul de simplu t 
retragerea canadiană ar putea 
avea drept rezultat impunerea 
unei poveri militare suplimen
tare țărilor vest-curopene. So 
știe că S.U.A. presează de mai 
multă vreme pentru o creșteri

laa contribuției vest-europene 
potențialul militar al N.A.T.O. 
Retragerea trupelor canadiene 
oferă un pretext pentru inten
sificarea acestor presiuni. In
tre interesul de a se alătura 
tendințelor pe care le ilustrea
ză hotărîrea canadiană și gri
jile financiare curente și pre
sante, membrii vest-europeni al 
N.A.T.O. au fost nevoiți pen
tru moment să-și adauge glasul 
celor care — evident din moti
ve diferite .— critică intenția 
Canadei do a-și retrage trupele 
din Europa occidentală.

S.U.A. și aliații lor nu pot 
spera să obțină renunțarea Ca
nadei la hotărîrea pe care a 
luat-o. Ei nici nu pot să res
pingă această hotărire, deoare
ce Canada este absolut acope
rită pe plan juridic, obligația 
de a menține trupe în Europa 
apuseană fiind asumată doar 
pînă la sfirșitul acestui an. Se 
crede că obiectivul americani
lor ar fi de a determina Canada 
să eșaloneze retragerea trupelor 
pe o perioadă mai îndelungată, 
de pildă in decurs dc cinci ani. 
De la Ottawa nu a venit însă 
nici un semn că guvernul ca
nadian ar avea în vedere posi
bilitatea unui recul. Dimpotri
vă, informațiile din toate sur
sele sc referă la „intransigen
ța canadiană". Consultările la 
care Ottawa a consimțit și ca
re au început joi apar deci a 
fi o simplă formalitate.

De la baza aeriană Edwards 
(California) s-a anunțat că un 
aparat de zbor de tipul „111-10“ 
a atins NOI RECORDURI DE 
ÎNĂLȚIME ȘI VITEZA, res
pectiv 19 659 metri și 1 327 ki
lometri pe oră. Precedentele 
recorduri, stabilite la 9 mai. 
erau viteza de 1 166 kilometri pe 
oră, la înălțimea de 16 459 me
tri.

Prototip al viitoarelor „na
vete" intre vehiculele spațiale, 
aparatul „HI-10" își datorează 
susținerea profilului fuselajului 
și nu aripilor convenționale, 
iar creatorii săi speră că apa
ratul va atinge în viitor vite
za de 1 760 kilometri pe oră.

Ambasadorul Haitian la Ot
tawa A DEZMINȚIT zvonuri
le care circuiă privind prelinsa 
boală a președintelui țării sale, 
Francois Duxalier, El a decla
rat că președintele Haitian ar 
fi luat numai „un mic conce
diu".

N. R.ATEȘ
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In capitala Republicii Tuni
sia se va deschide, la 30 mai. 
cel de-al 14-lea Tirg interna
țional. La actuala EDIȚIE A 
TlRGULUI DE LA 
participă 22 de țări 
care și România.

TUNIS 
printre
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I Comandamentul 
S.U.A. din Vietnamul

Ia anunțat că în cursul lupte
lor ce au avut loc SAPTAMI-

- NA TRECUTA AU FOST U- 
I CIȘI 265 MILITARI AMERI- 
Z CÂNI, iar alți 1 863 au
I răniți.

1“ In aceeași perioadă au
uciși în lupte 413 militari

I rîndul forțelor saigoneze,
1601 au fost răniți, a declarat 
un purtător de cuvînt al Ad-

F minislrației saigoneze.

for|elor 
de sud

rost

fost 
din 
iar

Compania americană „Beli 
aerosystems" a realizat o 
NOUA „CENTURÂ-RACIIE- 
TA“ ( ARE PERMITE l NI l 
OM SÂ ZBOARE timp de ci- 
teva minute la o altitudine <le 
7,6 metri cu o viteză de a- 
proximativ 50 de kilometri pe 
oră. Aparatul propriu-zis este 
un turboreactor lung de 60 de 
centimetri și cu un diametru 
de 30 centimetri și care utili
zează drept combustibil pe
trol obișnuit. Cele 'două țev i 
de eșapament pot fi orientate 
în orice direcție în timpul zbo
rului. Noua „centură" repre
zintă o ameliorare față de un 
prototip realizat de aceeași fir
mă în 1961, 
viteză de 
tri pe oră 
de metri, 
putea să 
aer doar cîteva secunde și fo
losea drept combustibil apă 
oxigenată.

care dezvoltă >» 
aproape 100 kilome- 
pe o distanță de 250 
Această „cerachetli" 
mențină un om in

■ ■■
VULCANUL KILAUEA DIN 

I1AWAI a ÎNCEPUT SA EKl- 
PA marți noaptea pentru a 
doua oară. Cele două coloane 
de lavă, cu înălțimea de 125 
metri, puteau fi văzute de la 
o distanță de 12 kilometri.

Un cercetător de la Obser
vatorul de supraveghere a vul
canilor din llilo a anunțat că 
prima fază a erupției a fost 
declanșată sîmbătă dimineața.
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