
Nr. 6 318

4 paaini, 30 bani

PROtETARI 0!N TOATE TARILE. UNIȚI VA I

VINERI

20
februarie 1970 ^Steagul roșu

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R, Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

redacția
ȘI ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. M

Telefoane : redactor șef — 1638 ;
redactor șef adjunct șl secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrala - 1220 (1221); viața de partid 
- interior 71 ; sociala - interior 74 ; 
economică - interior 53 ; cultură-invâ- 
țămint - interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269.

Instrument activ de perfecționare
continuă a procesului de producție h

SE EXTINDE 
CARTIERUL 
AEROPORT

economice vitale ale întreprinderilor
ss
I

Vasta și măreața operă de 
edi licăre a socialismului in 
tara noastră, clădită pe te
meliile trainice ale industriei 
moderne, ridică 
nehță necesitatea 
concordanță a tot 
a tot ceea ce se 
se creează în domeniul eco
nomic cu cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii 
contemporane. Conducerea 
partidului și statului nostru, 
o dată cu măsurile stabilite 
dc Conferința Naționala a 
P.C.R. din decembrie 1967 cu 
privire la perfecționarea con
ducerii și planificării econo
miei naționale a consfințit 
extinderea acțiunii de per
fecționare continuă a activi
tății economice la toate ni
velele, iar o dată cu aceasta 
crearea de compartimente și 
organisme speciale a\ ind 
largi atribuții de studiere, de 
elaborare și promovare în 
procesul de producție a tot 
ceea ce tehnica oferă mai 
bun. mai ușor accesibil și 
mai eficient. Este de acum 
binecunoscut scopul înfiin
țării lor. rolul important și 
atribuțiile ce le au in sensul 
celor arătate mai sus, cabi
netele teritoriale pentru pro
blemele de organizare știin
țifică a producției și muncii.

Analizînd modul cum își 
îndeplinește sarcinile cabine
tul municipal pentru organi
zarea științifică a producției 
și a muncii, în lumina indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969, 
recenta ședință a Biroului 
Comitetului municipal de 
partid a subliniat aportul 
însemnat, mereu crescînd al 
acestui avanpost înaintat al 
științei organizării producției, 
al progresului tehnic, con
tribuția sa la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la ridica-

în perma- 
punerii in 
ce se face, 
concepe și

rea întregii eficicnțe econo
mice din municipiu. Kăspîn- 
dirca in rîndurile colective
lor dc muncă a cunoștințelor 
legate dc știința organizării 
producției, de perfecționare 
și pregătire a cadrelor, co
ordonarea și îndrumarea co
lectivelor și compartimente
lor dc organizare științifică 
a producției și muncii din 
unitățile economice ale muni
cipiului, elaborarea studiilor 
și aplicarea și generalizarea 
soluțiilor adoptate — sînt cî- 
teva din domeniile economi
ce centrale asupra cărora 
și-a concentrat atenția și 
preocupările cabinetul de or
ganizare sub conducerea or
ganului municipal de partid 
și cu sprijinul organizațiilor 
de sindicat și U.T.C.

Indrurnind compartimentele 
de organizare și colectivele 
din unitățile economice pen
tru soluționarea celor mai 
importante și mai arzătoare 
probleme ale producției, ca
binetul municipal de organi
zare și comitetul său dc di
recție au jalonat efectuarea 
în cadrul minelor, preparați* 
ilor de cărbune, șantierele de 
construcții, uzine și unități 
de transporturi din Valea 
Jiului, a unui șir de cerce
tări în anul 1969, a unui nu
măr de 178 studii din care 
au fost aplicate 151. Spațiul 
nu ne permite să menționăm 
eficiența valoroaselor studii 
efectuate și aplicate la mi
nele Lonea. Petrila. Lupeni, 
la Viscoza Lupeni, I.I.L. Pe
troșani și multe alte unități, 
dar subliniem totuși contri
buția acestora la sporirea 
productivității muncii, la 
creșterea capacităților de pro
ducție, sporirea vitezelor dc 
avansare în abataje și gale
rii, raționalizarea transportu
lui. reducerea posturilor de 
regie, reducerea cheltuielilor 
de producție și obținerea de

economii — intr-un cuvînt 
mărirea eficienței economice. 
La creșterea producției glo
bale industriale cu 860 mili
oane și la depășirea produc
tivității muncii pe municipiu 
cu 1 922 lei pe salariat, la 
creșterea volumului produc
ției de cărbune de la 5.97 
milioane tone în I960 la 7,26 
milioane tone în 1969, Ia creș
terea în ultimii ani a pro
ducției de energie electrică 
cu peste un milion kWh pre
cum și a volumului de masă 
lemnoasă cu peste 50 000 mc, 
o părticică de contribuție o 
are aplicarea în viață a ști
inței organizării producției, 
a studiilor și soluțiilor de 
rezolvare a problemelor ar
dente ale întreprinderilor pri
vind extinderea pe scară lar
gă a progresului tehnic, me
canizarea din ce în ce mai 
pronunțată a proceselor teh
nologice. introducerea și ex
tinderea elementelor de auto
matizare cu prioritate la o- 
perațiile grele de muncă ca
re cer un volum de manope
ră ridicat.

Ultimul an al cincinalului 
pune în fața unităților eco
nomice din Valea Jiului sar
cini sporite, a căror îndepli
nire reclamă ridicarea pe o 
nouă treaptă a întregului 
proces de organizare a pro
ducției și a muncii, de va
lorificare a rezervelor exis
tente în fiecare loc pentru 
creșterea eficienței economi
ce. Producția globală indus
trială a municipiului e pre
văzut să crească față de 
1969 cu peste 156 milioane 
lei, productivitatea 
valorice va crește 
50 274 lei 'salariat și
53 488 lei/salariat și an. pro
ducția de cărbune va înre-

muncii 
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ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.P.M

In ședința sa de ieri, Comi
tetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Petro
șani a luat in discuție modul 
cum este asigurat controlul 
și îndrumarea comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare subordonate în domeniul 
administrației locale de stat 
și pe linie de secretariat.

Comitetul executiv s-a in
format tot cu acest prilej, a- 
supra realizării sarcinilor re
ieșite din planul de măsuri 
al Consiliului popular jude
țean cu privire la îmbunătă

țirea activității asociațiilor de 
locatari. S-a mai supus apro
bării comitetului executiv un 
studiu privind posibilitățile 
de creștere a efectivului de 
animale domestice în munici
piu și un studiu in legătură 
cu amplasarea garajelor par
ticulare pe terenurile proprie
tate de stat și sistematizarea 
zonei inundabile din Live- 
zeni.

In domeniile analizate, co
mitetul executiv a dispus mă
suri corespunzătoare.

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE DE CONSTITUIRE
A ACADEMIEI DE STIINTE SOCIALE SI POLITICE> > >

In Capitală au începui joi 
dimineața lucrările adunării ge
nerale de constituire a Acade
miei de științe sociale și politice 
a Republicii Socialiste România.

Participă academicieni, cer
cetători, cadre didactice din 
Capitală și din alte orașe ale 
tării, delegați ai unităților de 
cercetare științifică și catedre
lor din învătămînlul superior, 
din domeniile științelor econo
mice, Filozofie, istoric, științe
lor juridice, politice, psiholo
gici, pedagogiei, sociologiei, teo
riei și istorici artei și literatu
rii. Iau parte, ca invitați, condu
cători de instituții centrale, 
oameni de știință, profesori, ac
tiviști de partid, ziariști.

Delegații au ales prezidiul 
adunării, din care fac parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Manca 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răulu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R,. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-^e- 
cretar al C.C. al U.T.C., mim»? 
tru pentru problemele tineretu
lui, prof. univ. Miron Cons- 
tantinescu, ministrul învățămîn- 
tului, acad. Miron Nicolescu,

președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, alte per
sonalități ale vieții științifice.

Adunarea a fost descinsa de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
care, în numele conducerii par
tidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, a adresat 
participantilor un cald salut. 
Subliniind atenția deosebita pe 
care Congresul al X-lea al par
tidului a acordat-o problemelor 
muncii ideologice și, în acest 
cadru, activității în domeniul 
științelor sociale, vorbitorul a 
relevat că rolul acestora crește 
progresiv, în măsura în care 
în dezvoltarea societății socia
liste se accentuează caracterul 
de proces istoric conștient.

Vorbitorul a trecut în revis
tă realizările obținute în dez
voltarea științelor sociale din 
tara noastră, mai ales în clima
tul înnoitor din ultimii ani. Tot
odată. relevînd că fală de exi
gențele prezentului, în acest do
meniu se manifestă o rămînere 
în urmă — mai ales în sensul 
slabei legături cu nevoile prac
ticii, al insuficientei abordări a 
fenomenelor actuale ale dezvol
tării țării — vorbitorul s-a re
ferit la neajunsurile existente 
în activitatea de cercetare, Ia 
cauzele acestora.

Academia nou înființată, care 
r își va desfășura întreaga activi

tate* sub conducerea Comitetului 
Central al partidului — a spus 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
— este menită să dea un pu
ternic impuls gîndirii social-po-

lilice in tara noastră, să deter
mine un avînt al activității de 
cercetare în științele sociale. Ea 
va avea rolul de imensă res
ponsabilitate de a asigura orga
nizarea, îndrumarea și coordo
narea întregii activități în a- 
cest domeniu, astfel ca să co
respundă în tot mai mare mă
sură sarcinilor ideologice ale 
partidului, să contribuie la des
cifrarea și înțelegerea noilor fe
nomene sociale din tara noastră 
și din lumea contemporană, să 
ofere concluzii utile pentru e- 
laborarea soluțiilor la proble
mele ridicate de viată, de dez? 
voltarea socialismului.

După alegerea organelor de 
lucru ale adunării generale a 
fost aprobată ordinea de zi care 
cuprinde: dezbaterea și adopta
rea proiectului de statut; ale
gerea membrilor titulari și. a 
membrilor corespondenți ai A- 
cademiei de științe sociale și 
politicei

Prof. univ. Miron Constanti- 
nescu a prezentat apoi raportul 
la proiectul de statut. Vorbito
rul a relevat pe larg atribuțiile 
și sarcinile importante ce revin 
noului for științific, modul de 
organizare și de activitate al Ay 
cademiei de științe sociale și 
politice.

Au urmat apoi dezbateri am
ple asupra proiectului de statut 
al Academiei de științe sdciale 
și politice a Republicii Socia
liste România.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

Din nou la ordinea zilei:

SISTEMATIZAREA
CENTRULUI
ORAȘULUI
PETROȘANI

Interviu cu arhitect Violeta Morariu 
de la I.S.C.A.S. București

c------------

Adunarea generală a Asociației 
de locatari nr. 2 Aeroport

Duminică dimineața, va avea loc în clădirea Școlii ge
nerale nr. 5, adunarea generală a Asociației de locatari din 
cartierul Aeroport, la care vor participa delegații aleși in a- 
dunările asociațiilor de bloc.

Adunarea generală va dezbate activitatea depusă do 
comitetul asociației în anul 1969, raportul comisiei de cen
zori, după care se va proceda la alegerea noului comitet 
al asociației de locatari. Lucrările adunării voi' începe 
la ora 8,30.

Examenul
de șoferi
amatori

Mîine, la Petroșani va în
cepe, la ora 8 dimineața, e- 
xamenul de șoferi amatori.

în „competiția" celor doua 
probe — teoretică și practică 
— peste 30 de participanți își 
vor etala cunoștințele acu
mulate în cele trei luni de 
frecventare a cursurilor școlii 
de șoferi amatori.

Cei care vor reuși, vor de
veni posesori ai permisului 
de conducere gradul B, deci 
vor dobîndi dreptul de a șofa 
la volanul unui autoturism.

SIMPOZION PIONIERESC

IN OGRADA-

va deservi în curindAcest tren cu role executat la Uzinele „23 August*' din Capitală 
gigantul siderurgic din Galați.

în ziua de 22 februarie a.c., ora 9 dimineața, Consiliul municipal Petroșani - al organizației 
pionierilor organizează la Casa de cultură din localitate un simpozion cu tema: „Prestigiul 
României socialiste peste hotare". Urmează apoi faza finală pe municipiu a concursului „de la A 
la Z". Participă echipele clasate pe primele trei locuri la faza pe localități. Coneurenții vor tre
bui să răspundă la întrebări privind istoria și geografia patriei, de limba română, să interpre
teze o melodie din noul folclor și privind în timp să deseneze: „România anului 1980", Ca 
divertisment, coneurenții își vor etala talentul la mimică.

I. VICTOR, corespondent^

Reporterul: Vizita in care 
vă ailafi momentan in -Petroșani 
(discuția avea loc în prima săp- 
tămînă a lunii februarie a. c.) 
e legată probabil de eventua
le studii sau proiecte pentru 
municipiul nostru ?

ARHITECT V. M.: Da, pro
blema care mă preocupă in 
sensul întrebării care mi-ați a- 
dresat-o, este elaborarea unui 
studiu-temă pentru sistematiza
rea zonei centrale a orașului 
Petroșani. Sînt deja cîțiva ani 
de cînd ideea amenajării a- 
cestei zone stă în atenția co
mună a forurilor conducătoa
re din județul dv. și institutu
lui nostru de proiectări. In di
recția aceasta, schițele de sis
tematizare elaborate în anii 
1961 și 1965 ca și unele studii 
de detaliu au marcat primele 
jaloane certe.

R : Chiar această extindere pe 
mai mulți ani (în jur de 10) a 
preocupărilor de concepție de 
care vorbim fără a avea insă Ia 
ora actuală o finalizare a lor 
intr-un proiect de execuție, 
atestă, cred, existenta unor con
diții de fapt deosebite și de loc 
ușor solufionabile privind sis
tematizarea centrului Petroșa
niului.

A : Intr-adevăr, condițiile 
specifice ale orașului dv., im
pun parametri dintre cei mai 
dificibili în rezolvarea acestei 
teme. Consider dintre ei, mai 
importanți, configurația acci
dentată a terenului; ocuparea 
lui actuală cu unele clădiri de 
certă valoare economică, con
struite fără a avea la bază o 
concepție urbanistică unitară: 
modul armonios în care trebuie 
integrat viitorul centru al Pe- 
troșaniului în peisajul încon
jurător. La aceștia se mai a- 
daugă dificila problemă care 
stă în fața noastră, a proiec- 
fanților, de a devansa și a an
ticipa, la momentul dat, ideea 
de soluționare arhitectonică a 
proiectului respectiv de așa ma
nieră incit să putem ține pas 
ritmului deosebit de accelerat

pe care principiile urbanisticii 
moderne îl ating an de an.

R: Ținind seama de acest ca
dru specific șl dificil al con
cepției le sistematizare, privind 
centrul Petroșaniului, sub ce 
formă va fi rezolvată această 
problemă ?

A : Consider deosebit de in
spirată inițiativa luată de con
ducerea județului de a lansa un 
concurs de idei pe țară pentru 
rezolvarea acestei sistematizări, 
poate una dintre cele mai di
ficile în momentul de față în 
ansamblul preocupărilor urba
nistice naționale.

Prin intermediul concursului 
se poate nutri speranța că din 
multitudinea unghiurilor de 
vedere ce se vor prezenta, 
se vor putea selecta valoroase 
propuneri care, dezvoltate și de- 
săvîrșite, să conducă în final 
Ia optima soluționare a pro
blemelor.

Sarcina ce-mi revine mie mo
mentan. și pentru care mă aflu 
de fapt aici, este tocmai în
tocmirea temei și perfectarea 
materialului documentar ce va 
sta la Jjaza concursului.

R : Veți fi deci autorul elabo
rării temei pentru viitorul con
curs de proiectare privind noul 
centru al Petroșaniului.

in calitate de oroiectant și, 
bineînțeles... de bun cunoscător 
al specificului Văii Jiului, veți 
participa la acest concurs ?

A: Nu vă pot spune în a- 
cest sens încă nimic acum. Țin 
să precizez însă, că aprofun
data cunoaștere a unor condi
ții locale, nu conferă unui e~ 
ventual participant la concurs 
un plus de avantaj. Datele unul 
concurs pun pe toți pârtiei- 
panții în condiții egale de com
petiție și nu o dată, ideile cele 
mai bune și mai generoase s-au 
dovedit a fi aparținut unor pri
viri mai proaspete în proble
ma tratată.

Interviu realizat de
Ing. Ion MARGINEANU

România socialista în imagini și fapte
@ Un grup de tehnicieni 

de la Atelierele din Cluj, 
ale întreprinderii geologice 
de explorări — Igex, condus 
de inventatorul Antonie Co- 
văleanu, a reușit să pună la 
punct o tehnologie care per
mite fabricarea, pentru pri
ma dată în România, a sfre- 
dclelor de mină dintr-un me
tal dur. în acest scop, tehni
cienii clujeni au conceput și 
construit o linie tehnologică 
de înaltă tehnicitate, în care 
tratamentul termic durează 
doar 7 minute în loc dc 72 
de ore, timpul cerut de pro
cedeele clasice. Pînă acum au 
și fost produse 24 000 de sfre- 
dele care, după cum afirmă 
specialiștii Combinatului mi
nier Baia Mare, unde folosi
rea lor s-a extins in toate 
minele, sint comparabile cu 
cele mai bune scule simi
lare de import.

(Agerpres) De curind Ministerul Căilor Ferate a fost dotat cu un nou centru de calcul electro
nic. Aspect exterior al centrului de calcul.
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„Eâiliaaiea socialismului cerc 
muncă, ordine, disciplină — 
iată un 
TfljXJrilll

rural al partidului, 
tale de prim 
Aine qua non
< ini, a înfăptuirii marilor o- 
b>T< live puse de partid în la|a 
națiunii noastre. Sporirea răs
punderii morale, a oonștiinlol 
datoriei civice constituie doci, 
un factor dinamizator al po
tentelor fiecărui colectiv sau 
individ în procesul înnoirilor 
multilaterali' prin caro trece 
societatea noastră.

imperativ sublimat in 
prezentat la Congîc- 

-lea de sccretaTUl ge- 
neresi- 

irrdin, condiție 
progresului so-

- CUM SE MANIFES
TA. CUM SE MATERIA
LIZEAZĂ RESPONSA
BILITATEA IN ACTIVI
TATEA DIURNA ?

ceea r«- priv dc'zv«dlar«a
demnilr*fii pr-I'.-'•ion.-ilr. a < «- 
drdo. din minerii

li ra.doTid nnwtiu interlocu
tor iov. D. Slaneu, necrelar 
al < -imitehiliii de partid nl 
(trupului II tk> sn-nticrr al 
T.C.Î1 a îosl <l ■ părere tă

Respons.ibililalea unui om, 
lndift-ren.1 do misiunea < <.• o 
are do îndeplinit, este în func
ție diradtt cu conștiința irtili- 
Uilii arcuiri mtriwii De.-<pre 
ce < sic vorba ? Cil rjt ,• mai 
conștient un om de valoarea 
«<o< ială o mnnrii sale, cu atît 
va Jucr-a cu mai multă dăruire, 
<u mai multă responsabilitate 
pentru îndeplinirea obligațiilor 
ce le are. Aceasta e vaiabil și 
In noi, in construcții. Perse
verenta, dăruirea cu care lu
crează colectivele de construc
tori pentru r< six*r Ltren terme-

>i noapte?!". Avem de luptai, 
deci, șl cu fr-cinc-nea nuntali- 
t<>ți anacronice. pentru trans
formarea spiritului de răspun
dere înlr-un suprem etalon 
moral la toate nivelurile.

Spiritul de răspundere Im
plică după mine, spunea prof 
V/CTOR HÂD.IU. inspector 
școlar pentru municipiul Pe
troșani. dăruire totală, pasiu
ne si emtOf xiuontă in activi
tatea profesională șl obștească, 
perseverențe! pentru perfec
ționarea continuii >i pregătirii 
profesionale. Că arest spirit 
do răspundere «e materiali
zează cu prisosință și în acti
vitatea cadrelor didac lire din 
municipiu, o aledă faptele, re
zultatele noastre. Dar, <3 pe 
viitor această responsabilitate 
va trebui să cronsră și mal 
mult. și or r .-iifa <> adevărat.

„Subsemnatul Viorel L„ 
născut in anul 1955... recu
nosc următoarele: in pri
nsul rind nu-mi place să în
văț, de aceea, de cind a în
ceput școala și pină în pre
zent am stat numai fugar și 
bagabond pe stradă, dorm 
pc deasupra blocurilor și pc 
Ia alți bagabonzi ca mine 
din orașul Vulcan. Am dor
mit cu Pctricâ M. pe blo
cul F 9. Acest băiat stă in 
blocul G 4. îmi place să 
fur bani de la diferiți loca
tari.

O precizare este fiecesa ră. 
Copilul V. L. de 14 ani nu 
face parte dintr-o familie 
dezorganizată. In cei aproa
pe 15 ani de căsnicie, pă
rinții au acumulat o seamă 
•de bunuri materiale. Apar
tamentul în care locuiesc 
■este mobilat cu gust. încă 
de la intrare, te întîmpină.

TRAUMELE
SUFLETEȘTI 

Alt 
BĂTĂII

primitoare, casa larg deschi
să a unor oameni gospodari 
care au știut să-și prețuias- 
efi munca, agoniseala.

La Vulcan, in locuința lui 
Viorel am făcut cunoștință 
cu mama sa. După ce ne-am 
expus scopul vizitei, cu greu 
am putut opri șirul explica
țiilor.

— Nu mai știm ce să fa
cem cu băiatul. Am încer
cat în toate felurile, l-am 
bătut, l-am închis în casă, 
l-am dus la miliție să-1 bată 
ți alții, soțul meu l-a legat 
și ]-a bătut spunîndu-i că 
•dacă mai fură, dacă mai în- 
tîrzie peste ora 7 seara nu 
mai are ce căuta acasă. Mă 
rog. am încercat țoale meto
dele. Ne-am gindit că singu
ra soluție ar fi să-l trimitem 
la o școală de reeducare...

Viorel, un copil blond cu 
ochi albaștri, cu palmele 
mîinilor exagerat de dezvol
tate pentru vlrsta ce-o are. 
fi-a închis în sine, refuzînd 
orice explicație, orice moti
vare. Apoi. s-a destăinuit 
mai mult din priviri decit 
prin cuvinte. Ar vrea să în
vețe, e adevărat că a dor
mit noaptea pe blocuri dar 
numai de teama că a depă
șit ora 7 scara și. știind ce-1 
așteaptă, nu s-a mai dus a- 
oasă... Așa a început să va
gabondeze,.

Fără îndoială ne aflăm in 
fața unui caz grav. Cazul, 
nu atît al unui copil scăpat 
de sub supraveghere, cît al 
unor părinți care, după pri
mele abateri ale copilului, 
încerrind să-} readucă pe ca-
lea bună cu primitiva meto
dă a bătăii, l-au îndepărtat 
mai mult de ei. Copilul, bă
tut a plîns la început cu la
crimi Apoi, la ’.îrsta rind 
irebuia riștigat printr-o dra
goste sinceră, cind părinții 
trebui» j să-i dezvolte și să-i 
cuJlrve aptitudinile, a fost 
respins. Intre Vicrre] si pă
rinți s-a interpus teama do 
tjătaie și reacția a lost fi
rească : fuga de acasă, năs
cută din sentimentul uprimă- 
ria care cultivă defectele și 
nicidecum calitățile unui co
pil.

Traumele pe care bătaia 
le-a sădit în sulletul copi
lului pol lăsa urme adinei 
pentru toată viața. Cu multă 
grijă, cu dragoste și afecțiu
ne din parlea părinților, ele 
pol fi vindecate.

Încă nu e prea tîrziu.

I. MUSTAȚA

he[[ sînt vinovați copiii ? 
să sufere ei ?

In fala noastră stă o femeie tînără. E amărltă 
și, de ce să nu o spunem, prea vlăguită la 
vlrsta ei. Fizic și sufletește. Intr-un cuvint su
ferindă. C.eea ce dă de gindit, ceea ce îngrijo
rează in legătură cu soarta ei e o întrebare i 
cum va reuși această ființS să asigure singură 
creșterea și întreținerea copiilor ei ?

De ce singură ?
întrebarea e juslilicală. Doar copiii au lată 

— solul ei. Au trăit împreună 11 ani. Dar tris
tețea ei, starea în care se află își au explicația 
tocmai în această ..căsnicie nefericită*, cum ne 
spune ea singură într-o scrisoare cu care s-a 
prezentat la redacție. Și, fiindcă tot a venit vor
ba de această scrisoare, cităm din ea cîteva 
fragmente: s

... Am avut trei copii. îmi trăiesc doi. Un bă
ietei, in vîrstă de 10 ani, și o fetită de 6 ani. 
In cei 11 ani de căsătorie am fost alungată de 
nenumărate ori, iar de 10 ori bătută. Aceasta 
numai din cauza bețiilor șoțului meu. "Printr-o 
hotărîre judecătorească a tost obligat să plă
tească pensie de întreținere dar nu a plătit și 
nici nu l-a obligat nimeni. Eu l-am iertat de 
mai multe ori. Am zis că îmbătrlneșle și se va 
potoli. Dar bea tot mai mult. Iu 13 Ianuarie 
a.c. m-a alungat din nou cu cei doi copii. La 
ora actuală ne întreținem din salariul tatălui 
meu, muncitor necalificat la preparație, care 
in curînd iese la pensie. Noi suferim împreu
nă cu părinții met iar soțul meu vinde lucru
rile din casă, tot ce am agonisit împreună, cu 
trudă și cu prețul renunțărilor1-.

Ceea cq solicită femeia prin această scrisoa
re e un lucru firesc, justificat: ca soțul. Ștefan 
Imre, tatăl copiilor, cu domiciliul în str. Pro
gresului nr. 5 din Lupeni, să fie obligat să plă
tească întreținerea copiilor lui, inclusiv alocația 
de stat, deci, să le asigure măcar existența ma
terială. Neîndoios, tatăl trebuie obligat în acest 
sens. Legislația noastră, Codul familiei reglemen
tează îndatorirea părinților de a-și îngriji co
piii. Există și organe în atribuțiile cărora cade 
asigurarea traducerii în viată a acestor preve

deri, ocrotirea familiei, a copiilor lăsațl fără 
îngrijire. De fapt mama copiilor Ana Imre s-a 
și adresat în acest sens organelor judiciare, cît 
șl consiliului popular al orașului Lupeni.

Chestiunea în discuție merită reflecții și din 
.aJt punct de vedere șl anume al mobilului care 
a determinat tragedia din cauza căreia suferă 
întreaga familie și care pune în joc viitorul celor 
doi copii. E vorba de patima beției al cărei rob 
o ajuns Ș. I. Că e alcoolic de multi ani, se 
»lie. Că a ajuns de multe ori să-și maltrateze 
soția, s-o alunge, să-și îngrozească copiii prin 
scandalurile ce le provoca în casă — de aseme
nea. Copilul lui cel mare a devenit școlar, însă 
a repetat de două ori o clasă tocmai din cauza 
lipsei condițiilor prielnice pentru învățătură din 
sinul familiei. Și încă ceva : Ș.l. suferise cu ani 
în urmă un accident fiind pensionat cu gradul 
111, deci cu drept de muncă. Dar ceea ce e trist 
patima beției l-a împiedicat să beneficieze și de 
acest drept, ca să nu spunem obligație, față de 
familie, față de copiii lui. Lucrînd la mina Lu
peni i s-a desfăcut de nenumărate ori con
tractul de muncă, de cele mai multe ori ca de
zertor — am fost informați la serviciul personal 
al minei. Deci și-a neglijat și această obligație : 
aceea de a munoi, de a cîștiga pentru a asigura 
întreținerea copiilor lui. Și toate din cauza vi
oiului, a degradării morale. Dar se cuvine o 
precizare: Ș.l. a trăit printre oameni. El însuși 
e om. Colectivitatea în mijlocul căreia a trăit 
sau a muncit, tovarășii de muncă, vecinii, șcciaja 
unde învață copilul lui, n-au fost în stare să .in
tervină, să-1 oprească de la degradare, să-1 tre
zească demnitatea, răspunderea față de sine și 
față de copil cărora le-a dat viață și cărora 
pricinuiește mai multe suferințe decît bucurii ?

Pentru că în definitiv, drama familiei Imre, 
soarta și viitorul copiilor acestei familii nu e o 
chestiune personală a lui S. I. E timpul să se 
Intervină, deci, cel puțin acum pentru salvarea 
■copiilor. Așa cere legea nescrisă a Omeniei, așa 
oer legile, Interesele societății !

Don STEJARU

Pe bunul meu amic Didi 
(ii ziceam așa că dădea 
îiițte „joglia secca~ cum dă
dea brazilranui ăla care i-a 
împrumutai numele), l-am 
în£ilnil exact inlxmplălor la 
un colț de stradă. Lectura 
un ioiletun de Nicuțu Tănase.

— Servus. Didi ! Ce faci 
măi, buiatule 2

— Bine, măi Dumitre, la 
ciltiam fui letonul ăsta al lui 
Micuță. E bun Da hlicuță 
^ista in ei mă, de-i usucă nu 
uita. Cum ii prinde iu ofsaid, 
S și faulteasu. lartă-mii ter
menii din fotbal, dar mi-au 
rămas infipți in memorie. Tu 
-aude mai Lucrezi, mă Dumi
tre? Tot la gazetă'?

— Tot, tu ?
— Si eu...
— Cum și tu ?
— Și eu sini seriilor.
— !?
— Da, ce te holbezi așa ?
— Și scrii, scrii ?
— Desigur. Dar așa mai 

rar, ea tați inoeputorii. Iți dai
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— Prin pniticiparoo 
lorită șj conștientă La trans
punerea in viată a obiective
lor ce' revin fir-, iirui colectiv 
în cadrul planurilor economi
ce — ne spunea inq. D. Popca- 
nâș, director tolrnic al CC.P. 
Să recunoaștem bunăoară un 
lucru fundamental : în toti a- 
cești ani, sarcinile, indicatorii 
lehnico-economici ai centralei 
noastre au înregistrat o dina
mică mereu ascendentă. Or, 
aceasta nu. era posibil dacă, o 
dată cu sporirea sarcinilor nu 
ar fi crescut și spiritul de res
ponsabilitate al celor ce com
pun colectivele noastre minie
re. Această responsabilitate se 
manifestă prin graiul faptelor, 
prin perseverenta oamenilor 
de a-și îndeplini îndatoririle 
fată de societate, sarcinile zil
nice și, în aceeași măsură, 
prin contribuția lor la solu
ționarea problemelor de per
spectivă în ceea ce privește 
perfecționarea organizării pro
ducției, ridicarea continuă a 
nivelului tehnic al procosulftl 
de extracție.

— Nețndoios, avînd în ve
dere sarcinile sporite ale nou
lui an, Înfăptuirea lor va fi 
decisă In mod hotărîtor de 
responsabilitatea oamenilor fa
lă de aceste sarcini, de parti
ciparea lor conștientă la tran
spunerea în viată a obiective
lor ultimului an al cincinalu
lui.

— în înfăptuirea sarcinilor 
pe acest au, responsabilitatea 
cadrelor rămîno intr-adevăr un 
factor hotărîtor. o forță mora
lă menită să dinamizeze, să 
tonifice puterea de muncă a 
colectivelor noastre, căutările 
creatoare pentru soluționarea 
cerințelor calitative aflate la 
ordinea zilei privind ridicarea 
mineritului nostru la nivelul 
tehnicii miniere din alte țări, 
avansate. în sporirea 
lui de responsabilitate 
drelor o însemnătate 
bită va avea aplicarea 
sistem de salarizare, 
mai avem de muncit 
n face pe fiecapb din 
tii noștri să înțeleagă 
plin răspunderea ce o

de obligațiile ce-i revin.tfi

s

spune 
datoria, 
spiritul

gradu- 
a ca- 
deoso- 
n oul ui 
Totuși 
pentru 

sal ar ta
pe de- 
are fa-

- CUM SE MANI
FESTĂ NEÎNȚELEGE
REA ACESTEI RESPON- 
SABIIITĂTI ?

— în multiple feluri — prin 
abaterile elementare de la dis
ciplina in producție, de la nor
mele de tehnica securității, pî- 
nă la neîndeplinirea în termen 
și în condițiile calitative pre
văzute a diferitelor programe 
de lucru; iar în cazul perso
nalului de conducere, aș zice 
mai mult: prin lipsa de ini
tiative a unor cadre în soluțio
narea diferitelor probleme ar
dente, insuficientele strădanii 
pentru a promova în munca 
cu oamenii un stil de muncă 
mai 
mai

judicios, rațional și deci 
eficient.

- CE SOCOTIT! CA 
TREBUIE ÎNTREPRINS 
IN CONTINUARE PEN
TRU SPORIREA SPIRI
TULUI DE RĂSPUNDE
RE AL CADRELOR?

atribuțiilor fie- 
să muncim ca 
conducător sau 
știe precis ce 
să urmărim mai 

mai exigent mo-

radr<lor didactice, afirmarea 
mai plouară a puterii de în- 
i iiirire a organizațiilor de 
partid din unitățile școlare.

lleflbrtînd multilateral asu
pra chestiunii in distulic, iov. 
POMP//./!-’ I X'GUn. .orretar 
al c omd- lului orășenesc do 
partid Petrila, no preciza :

In soluli ou arca proble
melor curente rfț și a celor 
de p< rspoctivă, aș zice că In 
fiecare moment al existentei 
noastre, n-spon săbii Halea, con
știința datoriei față do -.ine 
si societate e solicitată nu^ou. 
K-'-ponsabililaloa osie o <o<>r- 
flonală politico-ellcă d.efiniV. 
rlo a societății noastre. |r<i 
și n entităților rare o rom» 
pun cetățenii, colectivită
țile. Faptele de flecare zi ale 
> uiienilor, dăruirea lor pe fron
tul construcției socialiste ates
ta < n pregnanță prezența, exis
tența acestei responsabilități. 
Intr-un cuvînt. pulcm 
că oamenii își fac 
Dar. fiind vorba de
răspunderii — calitate supe
rioară -i profilului unui indi
vid consider - j acest spirit 
nu poale li rerumat doar la 
realizarea conșlilnrlnasă a o- 
hilqnlIilor zilnice, a sarcinilor 
de serviciu < are coincide 
la -loarle multi cu realizarea 
interesului individual. rr lauro- 
rea unui cisti'i sau exilarea 
unei sancțiuni. Spiritul de răs
pundere presupune depășirea 
acestui puncl de cădere limi
tai șl ridicarea individului la 
nivelul de înțelegere și trăire 
al interesului general, social. 
Pentru ră ce spirit de respon
sabilitate mai poale avea acel 
maistru care se mulțumește 
să asiqiire realizarea prelimi
narului 'n zona lui. dar că
mine indiferent fală dr risipa 
do materiale, nu 1 -loianjează 
fanlni ră la halda minei 
di ferite piese de mei al, 

antifăți de lemn 
rare s-ar puien 
(SpTe exemplificare: 

halda minei Petrila sau chiar 
și dezordinea — mama risi
pei — de la depozitul minei 
Lonea). Sau. ce resonnsabUI- 
tate poale avea cl inginer 
rare are în atenție doar func
ționarea unui angrenaj dar nu 
si omul, muncitorul din subor
dine? Si, în general, re răs
pundere socială are are] cetă
țean care la locul do muncă 
se achită de obligații dar de
gradează apartamentul sau as
censorul în blocul in care lo
cuiește - într-im cuvînt bunul 
obștesc? Spiritul de răspunde
re 1și are deci oolul opus: 
indolenta, superficialitatea, e- 
goismul, dezinteresul iată de 
problemele de interes c.cnera’

ajung 
boto- 
apre- 
valo-

- EXISTĂ O -IN
STANȚĂ DE CONTROL" 
A ACESTUI PARAME
TRU DE CONȘTIINȚA 

RESPONSABILITA-

— Există! concordan
ta dintre cuvînt ?i faptă - 
criteriul fundamental pentru 
aprecierea valorii omului. al 
participării sale la producția 
socială. !a progresul general. 
Acest criteriu ar trebui avut 
în vedere atît la caracteriza
rea dar mai ales 'la promova
rea fiecărui om în ierarhia so-
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- O ULTIMĂ ÎNTRE

BARE: CE SOCOTIȚI 
NECESAR SĂ ÎNTRE
PRINDĂ ORGANELE 
DE PARTID SI ALȚI 
FACTORI DE INFLU
ENȚARE OBȘTEASCĂ 
PENTRU A FORMA Șl 
CULTIVA. PENTRU A 
CONFERI O CÎT MAI 
FECUNDĂ FINALITA
TE RESPONSABILITĂȚII 
SOCIALE ?

nelor do dare în folosință, va
lorificarea rezervelor locale, 
pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor au un temei solid i 
satisfacția datoriei împlinite 
față de semenii lor, mulțumi
rea ce le-o dă conștiința că 
prin construcțiile ce le predau 
fac ceva folositor oamenilor, 
viitorilor locatari.

Că nu toti s-au ridicat la 
conștiința' înțelegerii semnifi
cației sociale a răspunderii lor, 
șl aceasta e adevărat. Prover
bul „nu e pădure fără uscă
turi* e valabil și la noi. Mun
ca noastră educativă țintește 
tocmai spre formarea și spo
rirea acestei responsabilități, 
spre lichidarea diferitelor for
me ale iresponsabilității — 
chiulul, dezordinea, risipa, 
treaba făcută de mîntuială.

Eu socotesc că răspunderea 
trebuie să fie direct proporțio
nală cu iunefia ocupată in ie
rarhia socială. Din păcate mai 
întilnim paradoxul unei inver
se proporționalități a răspun
derilor. Nu voi uita discuția 
avută cu o lînară ingineră, re
partizată pe șantierul unde am 
lucrat. Cind a fost* solicitată 
să pună și ea umărul la trebu
rile șantierului, a răspuns cu 
un .aer care a produs -stupe- 

>.-.ar nu de aceea am 
învățat atlta ca să muncesc zi

— Să continue .acțiunea care 
deja își arată roadele : stabili
rea precisă a 
cărui cadru, 
fiecare om, fie 
executant, să 
are de făcut și 
consecvent,
dul de Îndeplinire a acestor 
atribuții. Și încă ceva: să Im
pulsionăm spiritul de emula
ție pentru rezultate superioa
re, să reînviem tradițiile în
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cresc și sarcinile, exl- 
inslruiril 

educării tineretului școlar.

- AȚI VREA SA SPE
CIFICAȚI ClTEVA DIN 
OBIECTIVELE PRINCI
PALE FATĂ DE CARE 
E NECESARA O RES
PONSABILITATE SPO
RITĂ ?

— Da, ân primul rind lichi
darea metodelor rutiniere din 
activitatea unor cadre și asimi
larea a tot ceea ce e nou în 
specialitatea 
unei atitudini obiective, 
mulatorie în 
vilor. Socotesc că este necesa
ră o răspundere sporită din 
-partea cadrelor didactice față 
de sprijinirea activității edu
cative a organizațiilor de ti
neret din școli și, îndeosebi, 
fală de obligațiile ce revin 
cadrelor noastre in activitatea 
obștească, de culturalizare a 
maselor. Pe acest lărîm n-am 
reușit să lichidăm complet 
formalismul, comoditatea, su
perficialitatea și chiar tendin
țele de liberalism la unele ca
dre, ceea ce presupune exi
gență sporită din partea con
ducerilor de școli, a tuturor

lor, promovarea 
sli- 

aprecierea ele-
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fo-feton UN „SCRIITOR"... NEOBOSIT
seama aă sînt... neobosit.

— Bine, dar nu Ji-am vă
zut .nimic în librării.

— Păi nu, că nu scriu 
cărți.

_  ț-9
— Scriu arliuole.
— am iiilțeies. La ce 

ziar?
— Le nici un ziar.
_  ■; y
— La o gazeta.
— Săplăminală^ bilunară ?
■— Bianuală...
— Nu știu să apară o ase

menea gazetă.
— Dacă-ți spun. Scriu la o 

gazetă de perele. Tu n-ai în
ceput tot așa ?

— Ba da. Și cum merge ?
— Pai merge bine. Cind mi 

se cere să scriu, scriu.
— Și ți se cere des ?
— Nu ți-am spus ? La o 

jumătate de an cite două — 
trei articole. Ce, ca la voi ?

— Și cind ai scris ultima 
■dată ?

— Stai să-mi aduc aminte. 
Exact : in 15 august 1969. 
Trei articole. Îmi amintesc 
și titlurile: u23 August
marea sărbătoare u României 
socialiste", „Realizările obți
nute de... (punctele aparțin 
autorului) pe primele șapte 
luni ale anului" și „Cinste 
muncii de miner". Mi-au ră

mas două locuri vacante la 
gazetă din lipsă de subiecte. 
E o secetă de subiecte la lo
cul meu de muncă... Să 
nu mă întrebi I

— Eu nu te-ntreb, dar nici 
alții nu te^ntreabă ?

— Pst'..,
— Bravo, măi Didi, da-ți 

merge mă...
— Adevărat, timpul treoe, 

leafa merge, lumea mă-nțele- 
ge. Și eu pe ea.

— Și tu te mulțumești cu 
atît ?

— Nu, sigur cu nu, aveam 
o jumătate de normă și la 
gazeta satirică „Televizorul". 
Dar nu mai merge.

— Ce ? „Televizorul" ? S-a 
ars ?

— Nu, jumătatea. S-^a re
tras.
-
— Gazeta „Televizorul" a 

rămas goală pe ambele ca
nale. Vreau să zic la ambele 
rubrici. /

— Bine, dar șefii tăi ce 
zic ?

— Păi eu n-am redactor 
șef. Nici măcar redactor șef 
adjunct. Numai director și 
cei de sub el. Da-s oameni 
buni...

— Ei nici chiar u.șu. măi 
DidL

— Nu fi fraier măi! De

fapt tot eu trebuia să... ino
vez ceva și la „Panoul inova
torului" că de foarte multă 
vreme siă afișat acolo un 
„Extras din hotărirca pentru 
aplicarea decretului 884,'1967 
privind .invențiile, inovațiile 
și 'raționalizările". Dar dacă 
■oamenii mă iubesc și nu-mi 
date de lucru, (le ce sâ le

— A, nu pot. Vă știu eu 
pe voi, ziariștii. Nu iertați pe 
nimeni. Nu-l văd eu pe Ni- 
cuță Tănase ? Cum îl prinde

dau eu ? Spune și tu ?
— Asta așa e. Dar nu

mi-,ai spus ceea ce e mai im-
portant: concret unde lu-
crezi ?

I
I 
!I I

— Să promoveze cu consec
vență spiritul Congresului al 
X-lea al partidului : spiritul 
răspunderii fată de destinele 
patriei, ale societății, al exi
gentei manifeste fata de fap
tele oamenilor mai ales ale ce
lor cu funcții de răspundere — 
și să pună pe primul plan 
conștientizarea înaltelor înda
toriri sociale, cetățenești 
fiecărui individ, față de pro
gresul societății noastre. “ 
aceasta nu e posibil 
printr-o muncă 
logică vie, efectivă 
propovăduirea politicii 
dtilui nostru, pentru 
unui climat de intolerantă fală 
•de orice manifestare .a irespon-

a

ale I
Or, 

decît 
poritico-ldeo- 

pentru 
partl - 

crearea

sabilitătii si de stimulare 
responsabilității civice.

I. DUBEK

Il
I

pe unul >n ofsaid cum îl fa
ultează

— Se poate, măi Didi ? 
Tocmai pe tine.' Nu intrăm 
la o bere ? Mai schimbăm și 
noi o vorbă.

— Intrăm mu, de ce su nu 
intrăm.

— Și unde ziceai că lu
crezi ? La..

— Da. da. la preparația 
Corcești, dar să nu te pună 
dructC să le spui ceva șefilor 
mei!

— Cum o să le spun mă ? 
Așa mă cunoști tu pe mine? 
Le propun numai să te trea
că primul printre fruntașii in 
producție pe anul 1969. Poate 
așa îi vor schimba de la ga
zetă pe cei din 1968. Și-au 
făcut stagiul

— Al dracului... Și p-asta 
ai văzut-o ?

Dumitru GUEONEA
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
MPOZION ORItUIIIIL APROPIA!

MOSCOVA 19 — Corespondenții/ Apcrpre.s, ft. Duffl, 
transmite: La Moscova iff desfășoară lucrările un sim
pozion internațional organizat dc Comitetul femeilor so
vietice.. cu tema ,.V. 1. Lenin despre rolul femeii fn so
cietate fi experiența țărilor socialiste în rezolvarea pro
blemei femeii".

Printre cei aproximativ 200 de participant? la lucrări 
se află delegații de femei din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, RD. Germană, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, România. Ungaria. Uniunea Sovietica și 
R.D. Vietnam. Participă de asemenea. delegații din partea 
Federației Internaționale a Femeilor Democrate, Federa
ției Sindicale Mondiale, precum și din partea unor orga
nizații regionale de femei.

In cadrul dezbaterilor, scriitoarea Lucia Demetrius, 
vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor din Ro
mânia, șefa delegației femeilor din țara noastră, a pre
zentat referatul „Rolul femeii in edificarea României so
cialiste", care a fost ascultat cu viu interes dc asistență.

• Raiduri de bombardament ale aviației egip. 
tone

• Iranul este dispus să-și retragă trupele de 
la granița cu Irakul

• Ambasadorul R.A.U. Ia Londra a fost pri
mit de H. Wilson

Perspectivele sumbre
ale economiei și

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Potrivii aprecierilor observa
torilor economici, perspectivele 
economiei și finanțelor S.U.A. 
nu sînt încurajatoare. în ulti
mul timp se înmulțesc părerile 
potrivit cărora datorită inflației 
ar putea urma o recesiune eco
nomică. Scăderea ritmului de 
dezvoltare a induslriei a dus la 
o sporire a șomajului, care a 
ajuns în luna ianuarie la 3.4 
la sută din totalul forței active 
de muncă din Statele Unite. In 
acest context, declarațiile făcu
te de specialiști în cadrul Co
misiei economice a Congresului, 
care dezbate în prezent bugetul 
federal al S.U.A. pe anul 1971, 
sînt urmărite cu mult interes.

Președintele Biroului federal 
de rezerve, Arthur Burns, a de
clarat că nu este exclusă o re
cesiune economică după actua
la perioadă de „încetinire" a 
producției industriale. La rîndul 
său, directorul Biroului bugetu
lui, Robert Mayo, a atras aten
ția asupra ritmului deosebit de 
creștere a preturilor. El a apre-

finanțelor S. U. A.
ciat că in prima jumătate a a- 
ceslui an costul vieții va crește 
cu 5.7 la sută în comparație cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut.

—
Puternică mișcare

revendicativă
în Marea Britanie

LONDRA 19 (Agerpres). — în 
Marea Britanie se înregistrează 
In prezent o puternică mișcare 
revendicativă. Miercuri, aproxi
mativ 200 000 de elevi britanici 
au intrat în vacantă nelimitată 
In urma grevei cadrelor din în- 
vSțămînt. La uzinele ..Ford", 
peste 15 000 de muncitori și la 
Uzinele ..Swansea" 2 000 de sa- 
lariați continuă acțiunea lor 
grevistă în sprijinul cererilor 
lor de mărire a salariilor. Atît 
ministrul educației, Edward 
Short, cit și ministrul muncii și 
productivității. Barbara Castle, 
au adresat apeluri greviștilor 
din învățămint și industria cons
tructoare de automobile să re
nunțe la grevă, însă aceștia au 
refuzat să tină seama de ele.

O NOUA
DEMONSTRAȚIE

LA MANILA
MANILA 19 (Agerpres) — 

Pentru a treia zi consecutiv, ca
pitala Filipinelor, Manila, a 
fost scena unei demonstrații, la 
care au participat peste 2 000 
'de persoane pentru a-și mani
festa nemulțumirea față de po
litica Internă și externă a ac
tualei administrații.

După ce au luat parte la un 
mare miting organizat într-una 
din piețele centrale ale orașului, 
manifestanții au demonstrat în 
fața ambasadei americane din 
Manila, scandînd lozinci prin 
care își exprimau protestul față 
de politica S.U.A. in Asia și în
deosebi, față de menținerea ba
zelor militare americane pe te
ritoriul fllipinez.

Agitația politică 
în preajma alegerilor provinciale Crimă și business

CAIRO 19 (Agerpres). — în 
cursul zile^ do joi, aviația e- 
gipteană a întreprins două rai
duri de bombardament asupra 
unor poziții deținute de forțele 
Israeliene pe malul răsăritean 
al Canalului de Suez, anunță 
un purtător de cuvînt oficial la 
Cairo.

La Tel Aviv, cele două rai
duri au fost menționate înlr-un 
comunicat oficial.

★

TEHERAN 19 (Agerpres). — 
Iranul a informat Organizația 
Națiunilor Unite că este gata 
să-șl retragă trupele de la gra

nița vestică cu Irakul, dacă a- 
ceastă țară acceptă, la rîndul 
său, să procedeze în același fel, 
a anunțat joi postul de radio 
Teheran. Comunicatul radiodi
fuzat a precizat că ambasadorul 
Iranului la O.N.U. Mehdi Vakil, 
a adresat secretarului general 
U Thant o scrisoare în care 
l-a Informat asupra acestei po
ziții. „Iranul este gata să ne
gocieze cu Irakul pe baza prin
cipiilor recunoscute ale rela
țiilor internaționale, pentru re
zolvarea tuturor divergențelor", 
se arată în scrisoarea ambasa
dorului iranian adresată secre
tarului general al O.N.U.

★

Acordurile comerciale ale U.R.S.S.
cu R. F. a Germaniei și Italia

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
„Extinderea legăturilor economi
ce ale Uniunii Sovietice cu ță
rile din Europa occidentală con
tribuie la îmbunătățirea atmos
ferei politice generale pe conti
nentul european", a declarat Ni
kolai Osipov, locțiitor al minis
trului comerțului exterior al 
U.R.S.S., Intr-un interviu acor
dat unui corespondent al re
vistei „Novoe Vremea".

Comentînd acordurile înche
iate de Uniunea Sovietică cu 
R.F. a Germaniei și cu Italia, 
Osipov a arătat că acestea de
monstrează. o dată în plus, că 
Uniunea Sovietică, pornind de 
la principiul leninist al coexis
tenței pașnice între statele cu 
sisteme sociale diferite, este în-

totdeauna gata să dezvolte re
lații economice și comerciale 
pe baza egalității în drepturi 
și avantajului reciproc cu toa
te țările care doresc acest lu
cru. Locțiitorul ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S. a 
precizat că, potrivit acorduri
lor menționate, U.R.S.S. va li
vra în decurs de 20 de ani .pes
te 100 miliarde metri cubi gazo 
naturale în Italia și 52 miliar
de metri cubi in R.F.G. Firmele 
italiene, la rîndul lor, vor livra 
în U.R.S.S. în viitorii ani țevi 
și diferite utilaje pentru indus
tria gazelor naturale, in valoa
re totală de 200 milioane do
lari, iar concernele vest-ger- 
mane vor furniza 1,2 milioane 
tone țevi.

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Arabe 
Unite la Londra, Ahmed Has
san El-Fiky, a fost primit mier
curi seara de primul ministru 
britanic, Harold Wilson. Potri
vit unui comunicat al amba
sadei R.A.U., diplomatul egip
tean a exprimat, cu acest pri
lej, aprecierea critică a guver
nului său față de poziția' Ma
rii Britanii în problemele O- 
rlentului Apropiat.

IIAGA 19 (Agerpres). — A- 
propierea datei alegerilor pro
vinciale, care urmează să albă 
loc la 18 marile, începe să agi
te din ce !n ce mai mult viața 
politică din Olanda. Atacurile 
opoziției devin mai Insistente, 
iar frămlntările clin cadrul par
tidelor mai evidente. Datorită 
presiunilor opoziției, ministrul 
economici, Leo Block, a fost 
obligat să demisioneze la Jumă
tatea lunii ianuarie, postul Iul 
fiind încredințat iul Roel Nel- 
lssen. Do asemenea, împotriva 
lui W. F. Sellout, ministrul lo
cuințelor șl administrării teri
toriilor, a fost prezentată o mo
țiune, corîndu-se îndepărtarea 
acestuia din guvern pentru că 
n-a putut îndeplini obiectivele

fixate pentru 1969 în acest do
meniu. O scrisoare publică a 
Federației patronale adresată 
Parlamentului atrage atenția a- 
supra pericolului de Inflație, 
vlztndu-se astfel politica finan
ciară guvernamentală.

La rîndul lor, socialiștii, în 
perspectiva viitoarei consultări, 
au reușit să realizeze la ulti
mul lor congres un front co
mun, fapt care contrastează e- 
vldent cu gravele dezacorduri 
devenite publice anul trecut. 
Elementele progresiste dețin a- 
cum un post în cadrul Biroului 
acestui partid.

Se apreciază, în general, că 
rezultatul consultării din mar
tie va prefigura pe cel al ale
gerilor legislative programate 
In 1971.

MANSON WATSON

sini cintate„Toate cintecele
Toți sfinții sînt spînzurați, 
Războaie și suferințe sînt deplinse 
Și toți oamenii și-au găsit judecata, 
Dar lumea iți aparține, prietene, 
Lumea este a ta".

Belgia

na in
Dezbateri
Camera

19 (Agerpres). —

de politică exter

BRUXELLES . , , 
în inaugurarea unei dezbateri 
de politică externă în Camera 
Reprezentanților, ministrul de 
externe al Belgiei, Picrre Har- 
mel, a prezentat unele preocu
pări ale guvernului său în a- 
cest domeniu. Referindu-se la 
Importanța Organizației Națiu
nilor Unite, Pierre Harmel a 
arătat că țara sa se pronunță 
pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în O.N.U. Pe de 
altă parte, ministrul belgian și-a 
exprimat îngrijorarea față de 
agravarea situației din Orientul

Reprezentanților
Apropiat, remarcind in acest 
sens intensificarea cursei înar
mărilor în regiune.

Cu privire la problemele de
zarmării, el a declarat că Bel
gia a acceptat tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare, 
cu speranța că acest document 
va impulsiona tratativele dintre 
marile puteri în vederea reali
zării unui progres pe calea de
zarmării nucleare. Șeful diplo
mației belgiene a arătat, de a- 
semenea, că- guvernul său sub
scrie la prohibirea armelor chi
mice și bacteriologice.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PE SCURT • PE SCURT
LIMA. — Ultimele date o- 

ficiale din Lima arată că în 
urma cutremurului ce a avut 
loc la 14 februarie in regiu
nea Pachitea (Peru), 12 per
soane și-au pierdut viața, iar 
40 000 de locuitori au rămas 
fără adăpost.

MANILA. — Guvernul filipi-* 
nez a hotărît joi să închidă 
toate instituțiile de învățămint 
superior din Manila și din lo
calitățile învecinate, ca urmare 
a recentelor manifestații înso
țite de grave incidente între 
studenți și forțele de ordine. 
După cum au comunicat auto
ritățile, în cursul ciocnirilor 
au fost rănite aproximativ 30 
dc persoane. Totodată, s-a a- 
nunțat câ poliția a arestat 
peste 200 de demonstranți, fo
losind unități speciale pentru a 
putea degaja clădirea ambasa
dei americane, în jurul căreia 
au avut loc principalele acțiuni 
ale manifestanților.

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Comandamentul forțelor 
S.U.A. din Vietnamul de sud 
a anunțat că în cursul lup
telor ce au avut loc săptă- 
mîna trecută au fost uciși 96 
militari americani, iar alți 
589 au fost răniți.

COPENHAGA. — Delegația Comitetului de stat pen
tru economia și administrația locală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Petre Blajovici, președintele Comitetu
lui, care se află în Danemarca, a sosit la 19 februarie in orașul 
Odense. Cu acest prilej a fost vizitat cartierul de locuințe 
Vollsmasen, precum și casa-muzeu Hans Cristian Andersen. 
Primarul orașului Odense, Helger Larsen, a oferit în cins
tea delegației române un prînz.

WASHINGTON. — Nathan 
Voloshen, prieten și colabora
tor al președintelui Camerei 
Reprezentanților a S.U.A., John 
McCormack, și alte două per
soane au fost acuzați de un 
mare juriu federal din Wa
shington, de luare de mită și 
trafic de influență. Ei sînt în- 
vinuiți că au primit 10 000 do
lari din pai-tca unei firme pen
tru a ’facilita acordarea unui 
contract in valoare de 775 mii 
dolari de către marina ameri
cană. Actul de acuzare arată 
totodată că Voloshen, împreună 
cu avocatul Darwin Charles 
Brown și consilierul industrial 

, Myryvin Clark, au utilizat bi
roul lui McCormack din incinta

Pe de altă parte, un pur
tător de cuvînt al adminis
trației de la Saigon a decla
rat că în aceeași săptămînă 
au fost uciși în lupte 222 mi
litari din rîndul forțelor sai- 
goneze și au fost răniți alțl 
710.

Uzina de excavatoare din 
Voronej produce excavatoare 
universale pe șenile cu o ca
pacitate de încărcare de 1.25 
și 2,5 mc cu transmisie Die
sel și electrică. La aceste ex
cavatoare se pot monta și 
macarale ce pot ridica o 
greutate de 20 și 60 de tone. 
Cea mai bună realizare a 
constructorilor uzinei este 
excavatorul rotativ K-100, ca
re poate înlocui munca a 
500 de săpători.

In foto: Excavatorul ro
tativ K-100 produs la uzina 
din Voronej.

INDIA: Noi masuri pe linia întăririi
controlului statului asupra industriei

Congresului pentru a pune la 
cale o serie de afaceri one
roase.

@
CANBERRA. — Ploile toren

țiale și temperatura neobișnuit 
de scăzută înregistrată în re
giunea de. vest a Australiei au 
provocat mari daune șeptelului 
în această zonă. Pină in pre
zent au murit din cauza intem
periilor aproximativ 40 000 de 
oi; cum acestea sînt conside
rate drept „eroinele naționale" 
ale economiei australiene, pa
gubele pricinuite de înrăutăți
rea timpului sint considerate 
extrem de importante.

NEW YORK. — Poliția din 
orașul Newark a arestat alte 
30 de cadre didactice care, a- 
flate în grevă, pichetau șco
lile. De la declanșarea grevei 
au fost arestate 96 de persoa
ne. Greviștii cer îmbunătățirea 
situației lor materiale și a con
dițiilor de activitate. Această 
grevă a fost declarată ilegală 
de un tribunal federal din sta
tul New Jersey. Cu toate a- 
cestea, profesorii nu și-au re
luat activitatea, continuînd să 
picheteze instituțiile de învă- 
țămînt.

Aceste „versuri" fac parte 
din textul unuia din cinte
cele lui Charlie Manson — 
monstrul cu chip de om, șe
ful bandei de scelerați din 
„Valea Morții", instigatorul și 
organizatorul înfiorătorului a- 
sasinat de la Los Angeles, 
căruia i-au căzut victimă ac
trița Sharon Tale, cei patru 
invitați ai ei și soții Labianca.

Iată că acest cin tec și mul
te altoie, pentru care Manson 
a „compus" și melodiile, vor fi 
imprimate pe un disc ce va fi 
difuzat, vîndut și cîntat, pre
tutindeni în lume, unde se 
vor găsi amatori de „piese ra
re".

In acest scop, Manson, care 
împreună cu banda sa a răs- 
pîndit groaza în întreaga Ca
lifornie, a înființat, din închi
soarea unde se află în prezent 
în detențiune preventivă, o 
firmă : „The Family Jams In
corporated". Reprezentantul 
juridic al acestei firme este 
avocatul Mikel Plotkin, care 
este totodată și reprezentan
tul producătorului de discuri 
Phil Kaufman — iar acest 
Phil Kaufman pregătește în
registrarea ..operelor" lui 
Manson...

Aspectelor nemaiîntîlhite 
ale asasinatului în masa de 
la Los Angeles — poate cel 
mai odios, din analele crinii- 
nalisticii, pentru că a repre
zentat un scop în sine, ser
vind drept simbol al demons
trației demențiale a forței șl 
violenței ridicate la rangul 
de cult, amenințînd cu infes
tarea în proporții de masă 
a unei anumite categorii de 
tineret dezrădăcinat și deru
tat — li se adaugă altele, cu 
iz dezgustător, care depășesc 
capacitatea de înțelegere a 
oricărei minți sănătoase. \'u 
numai că autorul acestui mă
cel arc posibilitatea de a se 
îngriji în toată legea de pro
pria și sinistra sa celebritate. 
Dar se găsesc membri ai’so
cietății care, în goana după 
senzațional, se grăbesc să 
le servească celebritatea și 
popularitatea, folosindu-se de 
crima lor pentru un. business 
aducător de dolari grei. Prin
tre aceștia nu se numără nu
mai Plotkin șl Kaufman.

Californianul Lawrence 
Schiller este un fotoreporter 
cu flerul afacerilor — „lovi
turi". El a știut să fructifice 
aceeași crimă de la Los An
geles. Mulțumită bandei din 
„Valea Morții", acestei neghi
ne a speciei umane, care ar 
trebui stîrpită de pe fața pă- 
mîntulul, el șl-a sporit — pî- 
nă acum — contul la bancă 
cu 175 000 dolari.

Schiller " se afla tocmai la

Londra cînd „Valea Morții", 
de la frontiera dintre Califor
nia și Nevada, era răscolită 
de polițiștii care capturau- pe 
asasini. Cum a aflai că tînă- 
ra Susan Atkins, una din 
„vedetele" bandei, a dezvă
luit avocatului ei loalc amă
nuntele măcelului de la vila 
Tate, a lăsat baltă afacerile 
din Londra și a zburat în 
grabă Ia Los Angeles. Cu o- 
perativitatea care îl caracte
rizează, el a pus în aplicare 
un plan de bătaie relativ 
simplu, dar eficient. în biroul 
avocatului Ricnard C.mallcro, 
apărătorul Susanei Atkins, lu
crează și juristul Paul Caru
so, prietenul său, cu care a- 
bilul fotoreporter a căzut re
pede la învoială. Cu ajutorul 
său, Susan Atkins, fata care 
a ținut-o pe Sharon Tate 
pentru ca Watson s-o poată 
înjunghia împreuna cu prun
cul ce urma să vină in scurt 
timp pe lume, a fost scoasă 
din celula în care este deți
nută. Intr-un Interviu impri
mat pe banda de magnetofon, 
ea a relatat apoi amănunțit cele 
petrecute în noaptea de groa
ză de la vila Tate. Schiller 
s-a repezit apoi la telefon si, 
in convorbiri care l-au costat 
3 500 dolari, a vîndut poves
tea fetei in lumea întreagă. 
Printre cumpărători se numă
ră o revistă ilustrată i’aliană 
și una vest-germană, care au 
plătit, laolaltă, 175000 dolari. 
Din această afacere, Schiller 
va ceda 45 la sulă lui Susan 
Atkins și 30 la suta avocatu
lui Caruso, el mulțumlndu-se 
cu 25 la sută, lată cum o cri
mă poate fi transformată în- 
tr-o afacere din care toată 
lumea iese mulțumită...

Este a treia ..lovitură" a 
faimosului fotoreporter. Cu 
ani in urma, el a vîndut 
drepturile de reproducere a 
fotografiei lui Lee Oswald 

“Harvey, presupusul asasin al 
președintelui Kennedy, în 
clipa în care, escortat de po
lițiști, este împușcat de Jack 
Ruby. Tot el este acela care, 
cu puțin timp înainte de si
nuciderea ei, a reușit s-o fo
tografieze și S;O 
Marilyn '' 
Evei.

Susan 
iubit și 
tana" (Manson), vor . . 
veniturile de pe urma Inter
viului șl discurilor pentru a 
acoperi cheltuielile de apă
rare, care se anunță exorbi
tante.

Deocamdată, nu se știe nici 
cel puțin cînd va începe a- 
cest proces.

_ „vlndă" pe 
MonToă* în costumul

Atkins și fostul el 
slăpîn absolut, „Sa- 

folosl

A. ALCALAY
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vernul indian a adoptat noi mă
suri pe linia întăririi rolului 
statului în industrie și a con
trolului de stat asupra monopo
lurilor străine. Printr-un act nor
mativ s-a stabilit o lista a prio
rităților asupra activităților in 
diverse ramuri ale ' economiei, 
ramuri în care statul va deține

poziții cheie, iar marile compa
nii vor fi obligate să obțină li
cențe pentru a-șl desfășura ac
tivitatea în cadrul acestora. Mă
surile vizează îndeosebi înzes
trarea agriculturii, și anume, 
înzestrarea nu numai cu ma
șini, ci și cu produse chimice 
pentru fertilizarea solului. ’Mă
surile vizează, de asemenea, In-

dustria de otel, industria extrac
ției și prelucrării metalelor ne
feroase, exploatările petroliere, 
industria de mașini grele, cons
trucția de nave și mașini elec
tronice. Partea care va rămîne 
necuprinsă va fi preluată de di
verse societăți de mai mică im
portanță.

VIETNAMUL DE SlID
Masacrul din satul 

My Khe
• Relatările corespondenților rețelei americane 
de televiziune „N.B.C."

„Procesul - Maraton" nu și-a atins ținta
Aproape cinci luni au durat 

dezbaterile procesului de la 
Chicago intentat celor șapte pa
cifiști americani acuzați de a 
fi „complotat în vederea pro
vocării de dezordini" in tim
pul manifestațiilor antirăzboi
nice prilejuite de convenția 
Partidului democrat din august 
1968. Atunci, timp de trei zile, 
mii de manifestanți. veniți din 
toate colțurile S.UA.. și-au ex
primat în fața principalelor ca
dre de conducere ale Partidu
lui democrat, aflat la putere, 
protestul hotărît față de cursul 
periculos imprimat de Adminis
trația Uohnson politicii ameri
cane in Vietnam, cerind înce
tarea imediată a agresiunii 
împotriva acestei țări. Inter
venția brutală a poliției îm
potriva demonstranților, solda
tă cu morți și răniți, care a 
determinat de altfel desemna
rea unei comisii prezidențiale 
'de anchetă, a declanșat un val 
de proteste pe scară națională, 
Eiind condamnată de numeroa

se sectoare ale vieții publice din 
S.U.A.

Cei 12 jurați care au deli
berat timp de patru zile și ju
mătate penru a hotărî verdictul 
în acest „proces-maraton", nu 
au dat cîștig de cauză organi
zatorilor acestei înscenări.

Juriul a refuzat să-și însu
șească punctul de vedere al 
acuzării privind organizarea u- 
nui „complot" de către „cei 
șapte", declarindu-i „not quilty" 
(nevinovați), spulberind, in a- 
cest fel, și speranțele puse in
tr-un verdict de condamnare 
de către cercurile antidemocra
tice, interesate in reducerea la 
tăcere a acelora care se pro
nunță împotriva războiului dus 
de S.U.A. in Vietnam.

Dar, in ciuda nevinovăției 
constatate, majoritatea inculpa- 
ților se află incă in închisoa
re și așteaptă ca noi condam
nări să fie pronunțate împo
triva lor. Aceasta intrucit, incă 
înaintea pronunțării verdictului 
juriului, judecătorul Julius 
Hoffman, a dictat împotriva a

patru dintre ei sentințe intre 
18 luni și 4 ani închisoare, 
pentru „ultragiu adus instanței" 
in timpul desfășurării procesu
lui. In cercurile juridice ame
ricane s-a menționat că pen
tru o asemenea „vină11 pedeap
sa maximă prevăzută de lege 
poate fi de G luni închisoare.

in tr-adevăr judecătorul Hoff
man s-a întrecut pe sine in ze
lul pe care l-a dovedit. De alt
fel. nici doi dintre avocații a- 
părârii, William Kunstlcr și 
Leonard Weinglass. nu au fost/ 
scutiți de pedepse, fiind con
damnați la închisoare pentru 
„insultă" la adresa instanței.

Nu se poate insă afirma că 
procesul s-a încheiat in tota
litate în favoarea acuzaților. 
Juriul a reținut la adresa a

cinci dintre inculpați vina .de 
a fi „traversat granițele unui 
stat american pentru a incita 
la dezordini". Aceasta îi face 
pasibili de o pedeapsă pină. la 
5 ani închisoare și 10 000 do
lari amendă. Dar faptul că în 
problema de fond pentru care 
„cei șapte" au fost traduși. în 
fața instanței, juriul nu a con
statat vinovăția, reflectă eșecul 
scopurilor urmărite de organi
zatorii acestei înscenări judi
ciare. Este evident acum că a- 
cuzații sînt condamnați nu 
pentru ceea cc au făcut ci, în 
realitate, pentru ce reprezintă 
ei în cadrul mișcării pacifiste 
americane. Intr-adevăr, David 
Dellinger, principalul acuzat, 
ca și Rennard Davis sînt li
deri ai „Comitetului noii mo
bilizări naționale pentru înce
tarea războiului din Vietnam". 
Thomas Hayden, coorganizator 
al mișcării „Studenții pentru o 
societate democratică", Abbie 
Hoffman și Jerry Rubin sînt 
lideri ai unor organizații paci-

fiste de tineret.
Inculpații și apărătorii lor 

consideră verdictul pronunțat 
drept ,.o primă bătălie". Re
cursul va prilejui, după cum 
se așteaptă, o confruntare și 
mai puternică și manifestarea . 
unei opoziții deosebit de acti
ve din partea acelor care deza
probă folosirea justiției pentru 
intimidarea acelor ce se opun 
războiului din Vietnam. Cine 
va cîșliga în cele din urmă 
bătălia ? Aceasta depinde de 
hotărîrea ce o va manifesta 
opinia publică americană. Am
plele manifestații de protest fa
ță de procesul de la Chicago 
care au avut loc la New York, 
San Francisco și în multe alte 
orașe din S.U.A., constituie o 
dovadă că cercuri tot mai largi 
ale poporului american deza
probă astfel de metode ca și, 
în general, politica de inter
venție militară in Asia de sud- 
est.

I. PUȚIN'ELU

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Corespondenții rețelei a- 
mericane de televiziune „Na
țional Broadcasting Com
pany" au anunțat că un alt 
masacru a fost.comis de tru
pele americane dislocate în 
Vietnamul de sud căruia i-au 
căzut victime locuitorii sa
lului My Khe, situat in a- 
propiere de Song My. In tim
pul acestui masacru, săvîr- 
șit la 1G martie 1968, in a- 
ceași zi în care a avut loc 
masacrul de la Song My, au 
fost uciși intre 90 și 100 de 
civili vietnamezi, majoritatea 
fiind copii.

Pe micile ecrane a fost 
proiectat un film in care a- 
par doi dintre supraviețui
tori. Ngo Thi, o femeie in 
virslă, a descris cum în ziua 
masacrului, dimineața, au a- 
terizat elicoptere americane 
la marginea salului, iar sol
dații care au coboriț din ele 
au deschis foc asupra co
piilor. După cc americanii 
au plecat, și-a găsit fiica și 
băiatul cel marc printre cele 
aproape 100 de cadavre. A- 
ceeași femeie a spus că îșl

amintește precis ziua masa
crului, întrucit tot in acea 
zi și-a pierdut mama și o 
soră in salul învecinat, Song 
My.

Un alt martor, Nguyen 
Thong, a relatat comisiei de 
anchetă a Pentagonului, con-

Efecte ale folosirii de

dusă de generalul Peers, 
cum soldații americani au a- 
runcat cu grenade de mînă 
asupra copiilor și locuitori
lor din acest sat.

In cursul aceleiași emisiuni, 
comentatorul postului de te
leviziune a amintit că, căpi
tanul Thomas Willingham a 
fost acuzat oficial de către 
comisia de anchetă a Penta
gonului pentru „asasinate 
comise la 16 martie T968 în 
apropiere de Song My", păs- 
trîndu-se tăcere asupra îm
prejurărilor în care s-a pro
dus masacrul. Avocații că
pitanului Willingham, a spus 
comentatorul, au declarat că 
numărul victimelor sale s-ar 
ridica la 20.

către tortele 1 
a substanțelor chimice toxice 

(Agerpres).SAIGON 19
Comitetul sud-vietnamez pen
tru denunțarea crimelor ame
ricane a dat publicității un 
comunicat în care condamnă 
intensificarea răspindiril de 
către forțele S.U.A. a sub
stanțelor chimice toxice în 
Vietnamul de sud. >

Din 1961, menționează co
municatul, substanțele chimi
ce toxice au fost folosite in 
mod sistematic pentru a uci
de populația și a distruge ve
getația țării.

Aceste substanțe, se arată 
in document, au fost răspin- 
dilc, în general, în delta flu
viului Mekong și in regiunea 
Trung Bo, zonele eele mal 
fertile și mai propice culli-

totoda-vării orezului, fiind 
tă, centre cu o mare densi
tate a populației. Produsele 
chimice toxice, precum șl ce
le defoliante au provo
cat moartea a -numeroa
se persoane, afeclînd în mod 
grav o mare parte a popu
lației sud-vietnameze. Regiuni 
altă dată fertile au devenit 
necultivabile, zone importan
te din junglă au fost, de ase
menea, afectate ,• printre alte 
efecte ale acestor substanțe 
figurează poluarea surselor 
de apă, distrugerea unor spe
cii de păsări șl de pești, 
schimbări climatice, toate cu 
acțiune de o durată imprevi
zibilă.
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