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Inaugurarea oficială
a aeroportului internațional

Biicurești-Otopeni
Miercuri a avut loc inaugu

rarea oficială a aeroportului in
ternațional ..București-Otopeni", 
cea mai mare poartă aeriană 
a României.

La inaugurare au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Paul Niculcscu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan, Petre Lupu. 
Manea Mănescu, Dumitru Popa. 
Dumitru Popescu, Leontc Kăutu. 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec. Petre Blajov ici. 
Miron Constantinescu. Mihai 
Dalea. Mihai Gere. Ion Iliescu. 
Ion loniță. Vasile Patilineț. Ion 
Stănescu. Mihai Marinescu.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat la 
inaugurarea oficială a moder
nului aeroport constituie o ex

presie a interesului și grijii 
față de modul in care sint rea
lizate obiectivele destinate dez
voltării multilaterale a econo
miei noastre socialiste.

In fața Complexului aeropor
tuar, oaspeții sint întîmpinați 
de un mare număr de lucră
tori ai navigației aeriene — pi- 
loți, mecanici, navigatori radio- 
tclegrafiști de bord, ingineri și 
tehnicieni din sectoarele de de
servire Ia sol. de veterani ai 
aviației civile românești — pre
cum și de realizatorii acestei 
construcții — muncitori, tehni
cieni și proiectanți din între
prinderi și institute de specia
litate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sint salutați de 
ministrul transporturilor. Pavel 
Ștefan. Sint, de asemenea, pre- 
zenți Cornel Burtică, ministrul

comerțului exterior. Alexandru 
Sobaru, președintele Oficiului 
Național de Turism, Constantin 
Sendrea, directorul general al 
aviației civile, ing. Nicolae Mi- 
hăilescu, directorul aeroportu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală în pu
ternicele și îndelungatele aplau
ze ale celor prezenți.

In holul mare al aerogării, 
oaspeților Ie este prezentat, cu 
ajutorul unor machete și gra
fice ansamblul de obiective care 
alcătuiesc aeroportul. In conti
nuare, oaspeții sint invitați să 
parcurgă itinerariul destinat de
servirii pasagerilor. Sint prezen
tate soluțiile adoptate pentru 
simplificarea operațiunilor ne
cesitate de marea afluență de 
pasageri pe acest aeroport. Se 
vizitează apoi salonul de pri

miri oficiale. Pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, fac aprecieri pozi
tive cu privire la aspectul ae
roportului, calitatea lucrărilor, 
valorificarea spațiilor. Secreta
rul general al partidului apre
ciază că, această importantă lu
crare obligă Ministerul Trans
porturilor să se ocupe cu toa
tă atenția de dezvoltarea flotei 
aeriene proprii, să ia contacte 
cu cît mai multe companii 
străine pentru a se folosi din 
plin capacitatea și calitățile a- 
cestui aeroport modern. Se re
comandă studierea și valorifi
carea posibilităților de dezvol
tare a unor activități in coope
rare cu societăți de navigație 
aeriană interesate. De aseme
nea, se insistă asupra necesi-

tații de a se întreprinde cele 
mai eficace măsuri pentru ca 
aeroportul să poată asigura de
servirea complexă a avioane
lor, să se facă totul pentru o 
exemplară siguranță a circula
ției, satisfăcîndu-se ireproșabil 
condițiile moderne de circula
ții’. corespunzător celor mai 
mari aeroporturi internaționale. 
Se fac totodată recomandări ca 
unitățile de deservire din ae
roport să corespundă cerințe
lor călătorilor, să le satisfacă 
printr-o bună aprovizionare cu 
produse diverse și de calitate. 
Prin complexul de măsuri ce 
sc vor lua — a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
Aeroportul „București-Otopeni" 
trebuie să asigure o activitate 
rentabilă.

(Agerpres)
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primăverii

ale sindicatelor

a noului sistem
de salarizare

majorare a salariilor

municipală a în- 
primă- 
orașul 

se află
I.G.C.

liceu in construcție
In apropierea sediului șantierului nr. 1 din Petroșani 

al T.C.H. (in spatele ultimului bloc turn de pe strada 
Republicii) a început in aceste zile construcția unui nou 
liceu cu 16 săli de clasă. Noul liceu, a cărei predare 
spre folosință se scontează a avea loc înaintea începerii 
anului școlar 1970/1971, face parte dintr-un complex șco
lar compus din clădirea liceului teoretic, a unui liceu 
industrial, sală de sport- internat pentru 300 de locuri și 
două terenuri sportive cu tribune. In acest an se va exe
cuta doar clădirea liceului teoretic,

în marea campanie 
noirilor din această 
vară, declanșată în 
Uricani, în avangardă 
colectivul sectorului
din localitate. Pe aleile par
curilor și zonelor verzi au 
apărut deja circa <10 de bănci. 
Prin hărnicia muncitorilor loan 
Beke. Victor Sloi, Nicolae 
Barbu si a altora au fost plan
tați 500 arbori și arbuști or
namentali. O parte din ei pro
vin din seră, iar alții au. fost 
aduși din pădurile înconju
rătoare. Urmează să fie plan
tați 1 250 trandafiri.

Gheorghe SOCEANU
Uricani

Excursie

Reglementările in vigoare în 
domeniul salarizării subliniază 
dreptul organelor sindicale de 
a participa direct la stabilirea, 
avizarea și aplicarea actelor 
normative care privesc proble
mele de salarizare. Aceasta con
stituie și o sarcină statutară 
a sindicatelor care au îndato
rirea de a veghea la înfăptui
rea consecventă a principiului 
socialist al retribuției după can
titatea și calitatea muncii.

In perioada introducerii nou
lui sistem de salarizare și ma
jorare a salariilor, sindicatelor 
din unitățile economice ale 
Văii Jiului le-au revenit sar
cini importante desfășurind o 
bogată activitate în acest sens. 
Comitetele sindicatelor, in spe
cial cele din ramura minieră 
au studiat și au contribuit la 
stabilirea celor mai potrivite 
forme de salarizare, in func
ție de condițiile create la fie
care Ioc de muncă, astfel incit 
acestea să contribuie la creș
terea cointeresării materiale a 
salariati!or pentru obținerea de

rezultate economice din ce în 
Ce mai bune. De asemenea, in 
această perioadă comitetele sin
dicatelor au întreprins acțiuni 
de popularizare a noii hotărîri 
prin toate mijloacele și formele 
specifice, îndeosebi prin gru
pele sindicale pentru a fi cu
noscută de către întreaga ma
să de salariați. Asemenea ac
țiuni au fost întreprinse de 
comitetele sindicatelor de la 
E. M. Lupeni, Prcparația căr
bunelui Lupeni, E. M. Aninoa- 
sa, E. M, Petrila, E. M. Lo- 
nea. „Viscoza" Lupeni. E. M. 
Dilja. E.C.E. Paroșeni și altele. 
Sindicatele au sprijinit totoda
tă conducerile tehnico-adminis- 
trative in elaborarea, avizarea 
și popularizarea unor norme 
fundamentate științific, care să

Un grup de 30 de tineri 
de la U.U.M.P, va pleca sîm- 
bălă într-o frumoasă excursie 
in capitala județului nostru. 
Tinerii și-au propus vizitarea 
Termocentralei de la Mintia 
și a Muzeului județean. La 
înapoiere vor poposi la caba
na Gura Zlata din masivul 
Retezat.

Excursia constituie o răs
plată acordată tinerilor din 
organizația U.T.C. a secției 
de reparații mecanice ca ur
mare a acțiunilor patriotice 
efectuate de ei.

Iova, Ladislau Kelle, Cornelia 
Fanella și Ana Trașcă de la 
cooperativa „Jiul", care s-au 
calificat la faza municipală 
a acestui concurs.

Olimpiada
bobinatorilor

„Meseria
brățară de aur“

J

Sever GAVA, 
membru in Biroul executiv 
al Consiliului municipal 
a) sindicatelor Petroșani

Duminica, se va desfășura 
la Deva faza județeană a con
cursului intitulat „Meseria — 
brățară de aur" cu participa
rea a numeroși cooperatori 
calificați in meseriile de croi
tori, frizeri și coafori. Mu
nicipiul Petroșani va fi repre
zentat de tinerii Constantin

La Uzina de utilaj minier 
din Petroșani are loc astăzi 
„Olimpiada bobinatorilor". Cei 
25 de bobinatori participant/' 
la această olimpiadă vor fi 
examinați atit în privința cu
noștințelor teoretice cil și a 
indeminării practice.

Tabără turistică
pentru

Ieri, un grup de elevi 
de la Școala generală nr. 1 
din Pelrila pleacă în tabăra 
cu profil turistic de la cabana 
Buta. O dală cu cunoștințele 
de orientare turistică alpină, 
conducătorii taberei au în ve
dere fortificarea organismului 
elevilor prin sport.

Continuare in pag a 3-a
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Cernea, Gh. Chcpeș, 

Constantinescu, II. Ene, 
Gheorghe, M. Larioncscu

Noul cămin pentru nefamiliști de la E. M. Dilja.
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ȘCOALA EDUCARE 
© Cinematograful — unul din suporturile educației. Să-1 
considerăm ca atare ! • Excursia școlară, prilej de sa
tisfacții spirituale și profesionale • Integritatea morală 

a educatorului, garanția eficienței actului educativ
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I spectatorilor din Capitală un 1 

repertoriu variat, alcătuit din |

I lucrări de literatură contem- I
porană sau prelucrări din i 
cea clasică, adaptate vîrstei | 

| interpreților.

Prima ediție
a

Festivalului
de teatru

pentru cărora trebuie
pionieri 

și școlari 
s-a încheiat
Miercuri dupa-amiaza, a 

luat sfirșit prima ediție a 
Festivalului de teatru pentru 
pionieri și școlari, inițiat de 
Consiliul Național al Organi
zației pionierilor in colabo
rare cu Ministerul invățamin- 
tului. Timp de două zile, 
cei mai buni din micii artiști 
amatori ai țării — formații 
pionierești de estradă și 
brigăzi artistice aparțin ind 
municipiului București 
dețelor Arad, Bacău, 
șani. Buzău. Constanță, Dim- j 
bovița, Galați. Ilfov, Iași, Mu- | 
reș, Maramureș, Sălaj. Sucea- , 
va, Teleorman — au oferit i 
spectatorilor din Capitală un

î sau prelucrări din 
cea clasică, adaptate vîrstei 
interpretilor.

să le răspundă

PETRU BARBU, 
prim-sccretar al Comitetului orășenesc de partid Vulcan, 

președintele Consiliului popular orășenesc

Conducerea partidului și sta
lului acordă o deosebită aten
ție dezvoltării și modernizării 
rețelei comerciale, aprovizionă
rii cit mai abundente a popu
lației. In acest context se îns
criu și eforturile Li’uic- pentru 
dezvoltarea rețelei qomeCciale 
a orașului Vulcan, unde, mimai 
în anul care a trecut, valoarea' 
investițiilor alocate pentru lăr
girea rețelei comerciale se ri
dică la peste 5 milioane lei. în
ființarea de noi unități moder
ne a facilitat sporirea-conside
rabilă a volumului de mărfuri 
vîndute populației. Astfel,

anul 1969. valoarea acestor măr
furi se ridică la peste 110 mi
lioane lei, cifră suficient de e- 
locventă.

Cu toate rezultatele frumoase 
obținute in activitatea celor 60 
de unități comerciale din orașul 
nostru, pe alocuri persistă insd 
numeroase lipsuri in’ munci lu- 

x crătorilor din comerț, lipsuri 
care creează mari neajunsuri 
cumpărătorilor. Nu putem tre
ce cu vederea mentalitate unor 
salariați din alimentația publi
ca. bunăoară, care sint intere-

♦ Continuare în pag. a 3-a

NOI SUCCESE
O VIGUROASA BAZA
SPRE

Primul trimestru al anului a 
trecut din domeniul calenda
rului în cel al mașinilor elec
trice de calcul. Cu toate 
preocupările generale sint în
dreptate acum în direcția so
luționării noilor sarcini, nu este 
lipsită de importanță o pri
vire retrospectivă asupra cifre
lor indicînd nivelul producției 
materiale realizate in primele 
trei luni, știut fiind că ele 
pot influența, în mod conside
rabil, intr-un sens sau în celă
lalt, bilanțul anului 1970.

Așa cum rezultă din datele 
comunicate de direcțiile jude
țene de statistică, datorită efor
turilor temeinice, sub semnul 
cărora a început înfăptuirea 
planului încă din primele zile 
ale anului, prevederile tri
mestriale privind producția in
dustrială au fost realizate în 
ansamblu. La un număr de 7G 
produse principale, raportate 
de întreprinderile din industria 
republicană, prevederile au fost 
depășite Astfel, s-au realizat : 
peste 8 miliarde de kWh ener
gie electrică, înregistrîndu-se o 
depășire de 1,2 la sută a sar
cinilor de plan : 5.3 milioane 
tone cărbune, cu 1,7 la sută 
peste . prevederi ; 3.28 milioa
ne tone țiței, cu 0,6 la sută 
mai mult ; 1.56 milioane tone 
oțel, producție superioară cu 
1,2 la sută celei planificate, 
întreprinderile chimice au de
pășit cu peste 10 la sută pre
vederile planului la îngrășă
minte azotoase, cu 10 la sută 
la polietilenă. Cu 7,4 la sută la 
fibre poliesterice, cu 41,9 la 
suta la fibre melană, cu 4.8 la 
sută la producția de rețele cord 
vîscoză. La rindul lor, unită
țile industriei constructoare de

In ziarul de mîine, pagina
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mașini au depășit substanțial 
prevederile de plan. Astfel, c- 
conomia națională a primit 
suplimentar: transformatoare
de forță al căror potențial în
sumează 127,4 MV A, mijloace 
de automatizare însumînd 20,3 
milioane lei, mașini și utilaje 
totalizînd 875 tone, utilaje teh
nologice pentru industria ali
mentară a căror greutate se 
ridică la 438 tone, 2 locomotive 
Diesel-electrice de 2100 CP. 
aproape 250 autovehicule, 14 
instalații de irigat prin asper- 
siune, 515 pompe centrifugale, 
25 000 de rulmenți și alte 
duse. Rezultate superioare 
vederilor s-au înregistrat 
producția de ciment și
materiale de construcție, mobi
lă, țesături, confecții și trico-

pro- 
prc- 

la 
alte
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taje. Numai în zece județe 
țării (Bihor, Brașov, Brăila, 
Buzău, Galați, Harghita, Mureș. 
Neamț, Olt. Sibiu) prevederile 
producției marfă vindută 
încasată, au fost depășite 
raport valoric, cu peste 500 mi
lioane lei.

Făcind o multilaterală anali
ză a problemelor care stau în 
fața economiei noastre națio
nale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta la Plenara 
C.C. al P.C.R. din luna decem
brie a anului trecut că .....de 
importanță majoră pentru rea
lizarea planului economic pe

I 
I 
I 
I
I 
I

HUNZA
capătul

Pămîntului
Nicolae DĂSCAlESCU 
redactor Agerpres

+ Continuare i

colo unde sfîrșesc Mun
ții Karakorum și încep 
Munții Himalaya, intr-o 

regiune a Cașmirului, mar-i i<i 
la nord de Afganistan și i. ud 

ț de un alluent al fluviulc . i- 
iza ,se află un stăl-h-ț 
și nume — Hunza 
albă pe hărțile lumii. 

| Totul este -numai munți înalți, 
• sălbatici, brăzdați de riuri ce 

au săpat vai adinei. Populația
I în total ciicd 

de locuitori, a terasal 
inferioare ale versanli- 

orez și 
aceasta 

Pierdută
.....ico- 

Baltit.
iar pe vîrful uneia din stînci 

află palatul-fortăreață al șe- 
Hunza, mir (al- 

Jamal

1........ ... ..
ț hunza, numărînd 
i I2 00O ’ ’
/ pantele imeuoure aie 
ț lor pentru cultura de 
i de arbori fructiferi, — 
’ este economia țării. Fierdi 
* orintre masivii stîncoși înfrii 
( -ători se află capitala. 
, iar pe vîrfu!

•0 &.,u puian
ț lului statului _____, ..
I teta sa reaală) M. M. 
,’ «han.
1 Băltit este poate capitala cel 
ț mai greu accesibilă de pe glob, 
i Un drum lung și anevoios nu 
J îngăduie oricărei persoane să 
ț se aventureze pe el.
i Daca buletinul meteorologic 
; asupra condițiilor atmosferice. asupra condițiilor atmosferice 
i din Himalaya se încheie cu „o. 
ț k.“ (ceea ce echivalează cu lu- 
■ mina verde a semaforului de 
• pe străzi) — și acest „o.k.
\ ' Tvino deseori după. —« .... zlIe

in-
- ‘*8ri

i de mai multe zile — avionul 
’ își ia zborul de-a lungul fluviu- 
) lui Indus spre Ghilghit, ultimul 
l punct de aterizare. Aparatul 

survolează Himalaya — o fc-

Al. A
I • Continuare in pag. a 4-a
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CINEMATOGRAFUL
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Cinematograful, această mare descoperire a omului 
modern, sinteză fericită între artă și tehnică a cucerit, 
in scurtul răstimp al existenței sale, adeziunea statornică 
o milioane de oameni de pe toate meridianele și para
lelele globului. înzestrat cu o neobișnuită capacitate de su
gestie, beneficiind de resurse practic nelimitate, de mate
rializare (evident, pe planul ficțiunii) a celor mai îndrăz
nețe ginduri ale omului, cinematograful străbate dincolo 
de limitele strimte ale realității direct perceptibile, plon- 
jind in timp dilatind spațiul. Aceste calități, nemaiîntil- 
nite in asemenea proporții la alte mijloace de expresie 
artistică, fac din cinematograf unul din cele mai impor
tante mijloace de influență activă asupra personalității 
umane, care contribuie substanțial la modelarea și cris
talizarea caracterelor. De aceea, pedagogii zilelor noas
tre au făcut din cinematograf un auxiliar prețios al pro
cesului de educație moral-volitivă. Dar, folosit fără dis- 
cernămint, cinematograful poate deveni o frînă a educa
ției pentru că, după cum apreciază marele regizor so
vietic Serghei Eisenstein, „filmul poate spune, cinta, exal
ta totul... și să distrugă totul". Acest fapt i-a făcut pe 
cei care se ocupă de educația tinerelor generații să re
comande filmul in funcție de anumite criterii precise : 
virstă, preocupări, mediu etc.

in ultimii ani, ecranele noastre au început din vina 
D.R.C.D.F. să fie invadate cu subproduse cinematografi
ce de serie din Occident, in care se exaltă violența, ero
tismul, manifestările instinctuale ocolindu-se conflictele 
sociale contemporane. Filme de aventuri, westernuri de 
proastă calitate, filme polițiste condimentate cu scene de 
groază, bătăi, Împușcături, crime, violuri atrag in sălile 
cinematografelor noastre un’ public încă nematurizat spi
ritual, oferind tinerilor false modele de conduită, sus- 
trăgindu-i efectelor educației în familie, școală, societa
te, contribuind la sporirea actelor de delincvență juvenilă. 
Nu de puține ori, întrebați care sint mobilurile ce i-au 
condus la săvirșirea unoi abateri de la normele etice ale 

minorii în culpă declară că și-au fă
cut ucenicia la asemenea filme, care acționează asupra 

>i ca un drog. Cazuri din acestea ne sînt, din păcate, 
la indemină și nouă, ceior din Valea Jiului. Astfel, doi 
minori au spart in ianuarie a.c. mai multe magazine, fo
losind procedee sugerate de filme. Tineri de teapu 
acestora, scăpați din friiele părinților și ale 
școlii, vagabondează frecventind medii dubioase, 
abordind o atitudine de frondă, pozînd în
neințeleși. Ei își găsesc de multe ori refugiul în cine- 
rnatografe unde vizionează filme neindicate, admirînd 

Ș fără rezerve și disceinămînt pe „durii" care, întocmai ca 
% niște supraoameni de esență nietzscheană- înlătură fără 
5. nici o umbră de milă pe toți „slabii" ce le stau in cale, 
r* Lăsîndu-se apoi pradă nevoii firești a adolescenței de a 
5 imita, „experimentează" cele văzute la filme cum sînt „An- 
? gelica și Sultanul", „Testamentul dr. Mabuse", „In umbra 

coltului", „Comisarul X și banda Trei cîini verzi", „Beru 
și comisarul San Antonio", „Un dolar găurit"., „Winnetou 

% in Valea morții", „Operațiunea Lady Chaplin", „Asasina- 
■C tul s-a comis luni" (ca să nu amintesc decît cîteva din 
» aceste produse nocive perindate pe ecranele din Valea 
ț Jiului in primele trei luni ale anului). Departe de noi in- 

lenția de a stigmatiza în aceste rînduri toate filmele po- 
lițiste, de aventuri, westernuri. Trebuie să subliniem chiar 

•’ că atunci cînd sint făcute cu simțul moralei, cu gust ar- 
ț tistic, aceste filme pot să se transforme in investigații 

psihologice folositoare, să trezească sentimente nobile, 
să înaripeze fantezia, cu alte cuvinte să educe. Acestea 

“• trebuie să atragă atenția pedagogilor care pot organiza 
vizionări în comun cu elevii, urmate de discuții pe margi- 
nea celor văzute. Efectul acestor discuții ar fi dublu : co- 

< piii ar putea desprinde binele de rău, învățînd in același 
o timp și să privească din punct de vedere estetic realiza- 
ț rea unui film. Nu putem afirma că astfel de acțiuni n-ar 
S fi practicate de pedagogii din municipiul nostru. Dar ce 

ne facem în cazul unor pedagogi „miopi" care conduc
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< personal elevii la un film ca „Beru și comisarul San An- 
■ tonin* riim c.rt înfîmnlnf In ri nomntAnr/lli li "7 NnîomUriA11< tonio", cum s-a intimplat la cinematograful „7 Noiembrie" 
«* din Petroșani într-una din zilele lunii februarie?!
< Problema în discuție implică încă un aspect. Să ad- 
ț mitem că D.R.C.D.F. care are obligația cumpărării și 
Z* difuzării filmelor, făcind — fapt reprobabil — concesii

gusturilor îndoielnice pentru a asigura un succes facil de 
casă, „importă" și asemenea filme. In fond nu putem vi
ziona numai capodopere ! Există insă la multe filme din 
categoria incriminată specificația : „interzis tinerilor sub 

«' 16 ani". Dar, se respectă cu strictețe această interdic-
< ție în toate cinematografele Văii Jiului ? Nu, hotărît, nu. 
£ Pentru că altfel cum am putea califica prezența frecven- 
*■ tă la asemenea filme a unor minori mult sub bariera

de virstă specificată pe afiș ? Nu rareori avem ocazia, cî- 
» teodată chiar la reprezentațiile de la ore tîrzii, cînd tine-
< rii trebuie să se afle in sinul familiei să avem vecini de 
■ loc copii care se înghiontesc semnificativ cînd pe ecran o 
* superbă vedetă plină de „sexy" își etalează picioarele,

ori se sărută cu „băiatul" intr-un gros-plan plin de amă
nunte.

Trebuie să recunoaștem, vina in astfel de cazuri nu 
/ aparține numai D.R.C.D.F.-ului și cerberilor de la ușile 

cinematografelor, ci și școlii și, chiar in mai mare mă- 
•> sură, familiei. De asemenea, ea este împărțită și de 
»■ simplul cetățean care aflindu-se in sală nu reacționează 
/ așa cum o cere momentul, făcind o necesară lecție de 

educație tuturor celor care au nevoie de ea. Nu s-a for- 
% mat încă un curent de opinie împotriva filmelor nocive 
J deși ele îngrijorează pe orice părinte, pe orice pedagog,

I

g
I

. —y. ...9. . . .
S pe orice om al ordinii. Stă in puterea noastră, a părinți- 
» lor, a pedagogilor, a activiștilor din organizațiile de tine- 
'* ret, să ne străduim pentru ca cinematograful, această 
'■ „cea mai importantă artă pentru noi", cum o numea Le- 

nin, să devină intr-adevăr un mijloc de educație și cultură.

I
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P. CONSTANTIN

A devenit o tradifie 
la Grupul școlar minier 
din Petroșani, organiza
rea unor excursii și 
diuincfii pentru cunoaș
terea îndeaproape a bo
gățiilor și frumuseți
lor patriei vioaslre, 
precum și a realizărilor 
oamenilor muncii in 
mărețele construcții ale 
socialismului.

O asemenea excursie, 
organizată in ultimele 
zile ale trimestrului al 
doilea de către profeso
rul de tehnologic a me
seriei. ing. N. Crico- 
\ an cu strungarii din 
anul III D ai $colii pro
fesionale, la Uzina me
talurgică „Independenta" 
din Sibiu, a constituit 
un minunat prilej de 
consolidare și sporire 
a cunoștințelor dobîn- 
dile la lecțiile de spe
cialitate.

Elanul tineresc și vo
ia bună, specilicc vlrs- 
tei, au fost prezente 

> de-a lungul celor două 
zile de drumefie. Indi
cațiile date de profeso
rul însoțitor pe traseu, 
popasurile făcute ia Ha- 

V______________ __________

|cg pentru a vizita re
zervația de zimbri pre
cum și la parcul den- 
drologic din Simeria, au 
sporit valoarea educati- 
\ â a excursiei și au lă-

vizilal secția mecanică 
III din cadrul uzinei 
„Independenta', unde se 
labrică utilaje miniere, 
ciocane de abataj, per
foratoare. Ei au \ (izul

șui de sus (Cita alta), 
priveliștea minunată a- 
supra întregului Oraș 
de jos (Cita bassa) și 
au rămas jncinlali do 
pasajul scărilor, o zona

dai, elevii au admirai 
Turnul Sfatului, vechi 
monument de arid și 
arhitectură in stil go
tic din secolul al 
XIV-/ea, și Muzeul

EXCURSIA ȘCOLARĂ,
prilej de satisfacții spirituale și profesionale

cut ca orele să se scur
gă pe nesimțite pină la 
Sibiu.

Orașul, situat. la poa
lele Carpafilor Meridio
nali, pe cele două ma
luri ale rîului Cibin, 
cunoscut in documente
le istorice începînd din 
secolul ai Xll-lea sub 
denumirea de Cibinum, a 
suscitai interesul /usti- 
ficat al elevilor. In stră
vechiul centru al meș
teșugarilor, elevii au

aici strunguri automate 
mulliaxe, strunguri re
volver, mașini de fre
zai și rectificat despre 
care învățaseră la orele 
de tehnologie a mese
riei.

Atrași de construcția 
specifică a orașului, e- 
levii au admirat apoi 
din Piaja Unirii, situată 
pe o terasă superioară 
a țiului Cibin și cunos
cută sub-numele-de Ora-

pitorească și atrăgătoare 
a Sibiului care leagă 
cele două pârli ale ora
șului. Elevii au vizitat 
zidul vechi al orașului, 
scara turnului construită 
la mi)locul secolului tre
cut. ca și bastionul 
mercenarilor, o veche 
iorlilicalie care face 
parte din ultimele cons
trucții ale .cetății.

In centrul orașului, 
unde se păstrează ca
racterul arhitectural ieu-

lirukcnlhal, care se dis
tinge prin frumoasa lui 
la fadă in stil baroc. Vi
zita la muzeu a oierii 

posibilitatea cunoașle- 
rii unor lucrări repre
zentative ale picturii 
iiamande, olandeze și 
italiene precum și a nu
meroase lucrări valoroa
se de pictură și sculp
tură aparfinind artei 
romanești.

Ceasurile plăcute pe
trecute, apoi în inimoa

sa pădure de stejari 
Dumbrava, lacul cu bărci 
și coiful zoologic vizi
tate în acest parc au 
încheiat drumeția celor 
30 de viilor) strungari 
care s-au reîntors la 
școală cu cunoștințe dc 
specialitate noi, holărifl 
•ă repete astfel dc ex
cursii instructive și a- 
Iraclive.

In aceste zile un alt 
grup de elevi din cadrul 
școlii posl-liceale ou 
pornit înlr-o excursie 
de studii pentru a cu
noaște obiectivele in
dustriale mai importante 
din Sibiu, Brașov, 
București, Craiox a, Por
țile de Pier.

Excursiile și drumeții
le in Valea Jiului și 
în Iară constituie pen
tru elevi un mod plăcut 
și util de petrecere a 
vucanfei de primăvară.

Prof. Viorica PÂRAIAN

Duminica, o aprilie, ir 
codrul acțiunilor din vacan 
ta de primăvară a pionieri 
lor si școlarilor, s-au dispu
tat întrecerile pentru cupa 
„Diamantul nearu". la haiui- 
bal, oraanizotă de către 
Consiliul municipal Petro
șani al Organizației pionie
rilor. La startul întrecerilor 
s-au prezentat un număr de 
șapte echipe de fete si sase 
echipe de băieți, reprezen
tând județele Gorj. Caraș- 
Severin si Hunedoara. Com
petiția a avut un caracter 
amical de cunoaștere ' 
verificare a Dr'?aotirilor îna
intea reluării campionat 
lui de handbal al școlilor 
aenerale. S-a constatat câ 
echipele, deși vin după un 
sezon „mort" datorat lip
sei sălilor centru antrena
ment si timpului favorab:l 
au o preaătire tehnică co
respunzătoare, răminînd să 
pună accent in continuare 
pe preaotireo fizică unde, 
în qeneral. se prezintă 
mai slob.

Timpul frumos de ioc 
precum si storeo bună a 
terenurilor au dat o notă 
in dus de atracție portide- 
lor. competiția fiind urmări
tă de un număr mare de 
spectatori. Comisia de or-

Școala generală nr. 5 Bărbăteni — Lupeni dată în folosință Ia începutul actualului an școlar

Cupa 
„Diamantul 

negru"

Este astăzi unanimă convinge
rea că școala constituie factorul 
hotărîtor in instruirea științi
fică și culturală, in educarea 
multilaterală a tinerelor gene
rații. Instituție dinamică și mo
dernă. receptivă la nou. capa
bilă să se adapteze rapid și 
creator la exigențele societății 
noastre și ale nivelului tehnico- 
științific, școala românească foi- 
mează oameni activi și demni, 
personalități capabile să preia 
și să continue efortul înainta
șilor pentru ridicarea Români
ei spre noi culmi ale progresu
lui.

Obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului in 
scopul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
precum și măsurile stabilite de 
Conferința națională a cadrelor 
didactice implică organic nece
sitatea ca învățămînlul de toate 
gradele să-și realizeze nobila 
misiune de hotărîtor factor de 
educație, de principal canal de 
difuzare a științei și culturii, 
de modelare a caracterelor și 
de formare cetățenească a ti
nerelor generații in conso
nanță deplină cu exigențele de 
azi și de miine ale societății 
noastre.

Pentru a se documenta asu
pra modului în caic se desfă
șoară activitatea în cadrul șco
lilor, un colectiv al comitetului 
orășenesc de partid Vulcan for
mal din activiști de partid și 
ai Consiliului popular orășe
nesc precum și un număr în
semnat de cadre didactice au 
controlat recent activitatea ins- 
tructiv-educaiivă in fiecare 
școală din Vulcan și a des
prins o serie întreagă de pro
bleme deosebit de importante.

Biroul comitetului orășenesc 
de partid a apreciat pe buna 
dreptate în materialul întocmit 
cu acest prilej că, o dală cu 
dezvoltarea economică și socia
lă a orașului Vulcan, s-au fă
cut pași uriași și în domeniul 
invățămintului de stat, că e- 
xistă un personal didactic de 
peste 150 profesori, învățători

și educatori, în cea mai mare 
parte membri ai P.C.R., care 
se străduiesc, zi de zi, să ri
dice la cel mai înalt grad ni
velul de cunoștințe al elevilor, 
utilizînd la maximum capacita
tea lor creatoare, baza material- 
didactică a școlilor.

Majoritatea cadrelor didactice 
oferă exemple demne de laudă 
in activitatea ce o desfășoară 
pentru pregătirea profesională

de la Școala generală nr. 4, 
Purice Mariana, Istrate Ioana, 
Barbu Laura, Popescu Elena, Al- 
bescu Maria. Macca Aurica, 
Călin Ioan, de la Școala gene
rală nr. 5, Jurca Gheorghe, 
Jurca Ileana, Ciulavu Lilica, 
Poenaru Mircea, Stănilă Elena, 
Filip Elisabeta, Ilăpreanu Vasile, 
Vitan Maria, Hughiur Alexan
dru, de la Liceul Vulcan și alții.

Activitatea merituoasă a ce-

cultive la elevii săi» Profesorul 
trebuie să fie animat de un crez 
politic, inarxist-icninist. crista
lizat în convingeri ferme, deoa
rece fără convingeri proprii nu 
poți forma convingeri altora, de 
un adine sentiment patriotic.

Personalitate mult cercetată 
de zecile și sutele de ochi din 
bănci la o virstă extrem de re
ceptivă, profesorul trebuie să 
știe că are datoria de a oferi

Integritatea morală
a educatorului, garanție 

a eficienței actului educativ
și pedagogică a elevilor, pen
tru receptivitatea lor Ia ceea 
ce e util din teoria și practica 
specialității, pentru entuziasmul 
și puterea de angrenare gene
roasă in munca școlară și în 
acțiunile social-culturale ■ de 
masă. Materialul amintește pe 
Gagy Rozalia, Albescu Elisa-, 
beta, Kinscki Elvira și Muntea- 
nu Doina, de la Școala gene
rală nr. 1, Moanță loan. Dră- 
ghici Gheorghe, Dănciulescu 
Maria, de la Școala generală 
nr. 2, Moroscanici Iaroslava,. 
Katon Silvia, Fieraru Ionica, 
Arghirescu Ioan, Popescu Ste- 
lian, de la Școala generală nr.
3, Simina Emilia, Albesc Aure
lia, Kovacs Elena, Cihodaru 
Ghizela, Kiraly Zoltan, Roman 
Elisabeta, Dinută Elisabeta, 
Crețu Mariana și Nicoară Eugen,

lor mai buni slujt'ori ai învă- 
țămintului de toate gradele 
se reflecta în rezultatele bune 
obținute in pregătirea elevilor, 
in comportarea frumoasa a re
prezentanților elevilor din Vul
can la diferitele concursuri pe 
obiecte, care vin să confirme 
din plin preocuparea unor pro
fesori .și învățători pentru va
lorificarea aptitudinilor elevi
lor.

Elevul trebuie să vadă in 
educator — învățător, profe
sor — o personalitate integră, 
demnă de urmat care se dăru
iește pe nesimțite și care caute, 
mereu să treacă dincolo de 
ceea ce este vechi și perimat, 
de zarea de comodități. de 
obișnuințe. Profesorul trebuie 
să întrupeze în el înșuși valo
rile morale pe care tinde să le

tuturor un exemplu de condui
tă morală fără pată.

Ce exemplu personal oferă 
însă un cadru didactic arunci 
cînd, dintr-o moralitate dubioa
să, bea, fumează, ’ntreți.i rela
ții nepermise cu propriul său 
elev? Această personality? nu 
va .putea rămîne neștirbită in 
urma unor fapte nejudecate ca 
acciea ale profesoarei Papuc 
Adela dc la Școala generală 
Paroșeni, care, folosindu-se de 
serviciile unui bun coleg, pro
fesorul Nelega uitind de calita
tea de educator, a încălcat cele 
mai elementare norme etice, 
dovedind o imoralitate respin
gătoare.

Plecînd de la interdependen
ța cuplului didactic profesor- 
elev, o deosebită însemnătate 
are nu numai părerea profesoru
lui despre elevi, ci și părerea

elevului despre profesor, care 
se reflectă in mod reciproc in 
modul de_ comportare, înfățișa
re fizică și îmbrăcăminte al 
profesorului, în simțul răspun
derii cu care își duce la înde
plinire sarcinile încredințate.

Cunoscindu-se pe el însuși, 
educatorul poate preveni con
flictele intre el și colectivul le 
elevi, intre colegi, poate ii adia 
armonia și crea un climat psi
hic normal, o atmosferă sănă
toasă în clasă.

Dar - subliniază materialul 
amintit — ce fel de atmosferă 
senină poate fi în cadrul unui 
colectiv didactic în care există 
oameni preocupați să-si pl.'i'o.^- 
că polițe, care vor să se răfu
iască. agită spiritele. căutînd 
contacte cu oamenii cu oosturi 
și funcții importante sau dove
desc manifestări de individua
lism, cum se întîmplă la tov. 
Marinescu Ilie. Drăghici P-, 
Crăcea A., Vass A., Nicula A , 
care nu se împacă cu regimul 
de seriozitate din viața școlară 
cu disciplina și exigența în re
lațiile de muncă ? Sau c° fel 
de exemplu poate fi cînd educa
torul vine în clasă ..înnourat" 
la privire și puțin și la jude
cată, datorită paharului. -ișa 
cum fac uneori tov. Coblișan C. 
și Nicula A., de la liceu ? Oare 
astfel trebuie să fio văzuți și 
cunosculi J ■ olivii țor educa 
lorii ?

Biroul comitetului orășenesc 
do partid Vulcan a atras serio< 
alentia organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C. din școli s., 
impună o muncă educativă in
tensă pentru ridicarea nivelului 
de pregătire politică-ideologica. 
incit fiecare educator, invăță- 
tor-profesor, să manifeste la 
locul lui de muncă un înalt 
simț de răspundere față de în
deplinirea sarcinilor, să fie mo
del de cojectitu ’ ie, principia
litate și conduită morală in ac
tivitatea profesională și obșteas
că, să aibă o comportare pildu
itoare în familie și societate.

qanizore a mai constatat 
că in școlile din Valea Jiu
lui sint elemente cu reale 
oosibilităti de ofirmare ca
re. printr-o îndrumare per
severentă din D'"'r*':*a profe
sorilor de educație fizică, 
ar avea în viitor de spus 
un cuvint in sportul de per
formantă. O notă bune 
pentru oaspeții din județe
le Gori (respectiv soțul 
Bîlta) si Caros-Severin (Ani
na) care, modeste ca pre- 
aotire au dat dovadă de 
multă putere in lupta, cău- 
tind să reprezinte școala 
in cele mai bune condiții 
reușind prin muncă, disci 
plină si outere de concen
trare să atraaă sîmoatio 
spectatorilor. Rezultate bu 
ne au obtinut scoiile qene- 
role nr. 1 si 5 Petrila. si nr. 
2 Hunedoara. O revelație 
pentru oiaanizatori este 
Școala qenerală nr. 5 Pe 
trila care, deși s-a clasat 
pe locul II ol competiției la 
băieți, este totuși cîstiaa 
toarea morală a întreceri
lor. Această scoală are 
echipă bine P'eoătită. cu 
multă clarviziune in joc, 
cu o concentre tac»'-^ bine 
pusă la punct, cu pătrun
deri pe semicerc destul de 
inaenioose la virstă Ic 
punind in pericol poarta 
adversarilor cind nu se aș
teptau. Preaotireo lor se da- 
toreste nreocunăril^r Drof^ 
sorilor Cornelia Teodores- 
cu si Cornel Brasovan, care 
dovedesc multă oasiune.

In urme desfășurării în
trecerilor au fost declarate 
cistiqătoore echipele Sco
lii aenerale nr. 1 Petroșoni 
băieți, si Scolii aenerale m 
2 Hunedoara, fete

Prof. Vasile VĂCARU

C. PASCU

Micii 
telefonisti

9

In cămine și crcșe, institu
ții preșcolare utilate cu tot 
ceea ce este necesar pentru 
desfășurarea in cele mai bu
ne condițiunj a procesului in- 
structiv-educativ adecvat vîrs- 
tei, copiii oamenilor muncii 
învață jucindu-se. In fotogra
fie : micii telefoniști de la 
căminul din cartierul „Aero
port", la ora de „curs prac-

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
Practicarea sportului dc că

tre școlari conduce nemij
locit la dezvoltarea armonioa
să a organismului, la întări
rea sănătății, a capacității do 
muncă și gindire, la dezvol
tarea multilaterală a tinere
tului. După cum ne scrie co
respondentul nostru Emil Te- 
tileanu, sosirea primăverii a 
determinat și realizarea ba
zei sportive a Școlii generale 
nr. 3 din l.upeni pentru jo
curile prclerate ale copiilor. 
In acest scop s-au amenajat 
terenuri de handbal cu zgură 
presată, porticuri de gimnas

tică, groapă pentru sărituri, 
slilpi demonlabili pentru volei, 
s-au montat 8 lămpi cu \ a- 
pori de mercur, o conductă 
de apă. Cei 45 de plopi orna
mentali, plantați in jurul gar
dului. dau un aspect deose
bit bazei sportive.

Trebuie sa spunem câ foaie 
aceste amenajări sportive sim
ple, de mare cerin/ă și utili
tate pentru tinerel, au fost 
realizate prin mijloace pro
prii. fără fonduri, cu sprijinul 
comitetului de părin/i prin 
persoana Iov. Viorel Pienaru, 
a directorului școlii, Ion Co-

tcscu, și a profesorului de e- 
ducafie fizică, Nicolae Cor- 
noiu.

De asemenea, pari ic uzarea 
in masă a copiilor la 
/'area acestei baze spor live, 
pe care lot ei o folosesc, a 
constituit un excelent mijloc 
de pregătire fizică precum și 
pentru formarea deptindeiilor 
de învățare și de prrlcc|io- 
nare in domeniul tocurilor 
sportive de masă. Ce mai 
lipsește este un vestiar pen
tru a cărui realizare so- 
licilal sprijinul Consiliului 
popular Lupeni.
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Aprovizionare abundentă, O
deservire civilizată viguroasă

spre
noi

<t> Urmare din pag. I

dalo- 
conduce- 

irilăților comerciale caic 
preocupă îndeajuns de 

ității în unită-
exercită un 
asupra cali- 
lolosesc loa- 
continua i in

ii provizionării 
rașul Vulcan, 
orășenesc de 

I executiv al succese

I

favoritisme), 
în urmi 

twrato rl' 
consiliului 
s-a constatai 
tariali încă 
prezentarea la tejghea intr- 
mită ordonată osie o obligat 
de serviciu. Exemplificăm 
unitatea comercială nr. 49. Deși 
în nenumărate rinduri s-a atras 
atenția responsabilei Aurica lor- 
dacbc si celbr trei \ inzăloare 
asupra ținutei lor vestimentare, 
a> eslea ■ ontinuă să se prezinte

O importanța obligație a lu
crătorilor din comerț este aceea 

i pc consumatori în 
onnrîndu-le în En

titățile plătite. Spu- 
lucru întrucit mai 

< ind unii vânzători 
frustrează din gramajul cuvenit 
cumpărătorilor. Este cazul sala
riatului Gheorghe Barbu, vînză- 
tor la raionul de cereale de la 
Alimentara nr. 47 care face ex
ces de ambalaj în detrimentul 

ărfurilor. Asemenea cazuri se 
unitățile

mneționarea acelora 
abat de la disciplina comerțului 
socialist.

Pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării și deservirii 
populației din orașul Vulcan, 
este necesară mai multă preo- 
i tipare din partea conducerilor 
unităților comerciale. o exigen- 
15 sporita in fața abaterilor de 
la normele generale de comerț. 
Salariații din comerț trebuie de
terminați să prat lice o deser
vire civilizată, să asigure o 
aprovizionare abundentă, aces
te deziderate trebuind să se 
înscrie la nivelul eforturilor de
puse pentru dezvolt 
lui nostru.

anul următor in condițiile 
eficiență sporită este ridicarea 
susținută a productivității mun
cii in fiecare ramură, iu fie
care întreprindere", 
lor este 
primului trimestru al 
an. productivitatea muncii, 
torul reflectind in mod 
gradul dc eficiență cu 
oamenii muncii participă 
activitatea economică.
trat 
deri 
Astfel, 
sporul 
zat de 
triale 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, in judelui 
Timiș — 85 la sută, iar in 
dețu] Brașov — 80 la sută.

In toate aceste succese, 
primate laconic prin cifre sta
tistice, se află incorporată o 
uriașă energie fizică și in
telectuală a poporului nostru, 
toate succesele dobîndite în 
primul trimestru al anului sint 
rodul activității însuflețite a 
oamenilor muncii, care. înfăp
tuind cu abnegație politica 
marxist-Ieninistă . a partidului, 
contribuie tot mai activ la dez
voltarea și modernizarea forțe
lor de producție. Ia . sporirea 
avuției naționale, la asigurarea 
progresului social. Simpla enu
merare a unor asemenea cifre 
are darul și arată că țara 
noastră este astăzi mai puter
nică din punct de vedere eco
nomic, mai înzestrată din 
punct de vedere tehnic decît 
era la sfirștiul anului trecut. 
De asemenea. aceste valori 
aritmetice consfințesc sub ra
portul dinamismului, o reali
tate nu mai puțin evidentă, 
aceea că poporul român mun
cește cu o încredere nestrămu
tată în justețea politicii parti
dului și cu o deosebită perse
verență pentru a-și făuri un 
Ioc de frunte în lume.

Examinind rezultatele eco
nomice ale primului trimestru 
cu exigența cuvenită se con
stată că în activitatea genera
lă bazată pe eforturi construc
tive își fac încă loc unele nea
junsuri. Este desigur- important 
de semnalat că într-o serie de 
județe, toate întreprinderile in
dustriale și-au realizat 
timp prevederile planului 
mestrial. In alte județe 
apar încă excepții.

Pe același plan critic 
circumscrie și faptul că . 
vederile pentru unele produse 
principale. între care vagoane 
de marfă, strunguri, televizoare, 
aparate de radiorecepție. buta
nol, policlorură de vinii, plăci 
aglomerate și altele, n-au fost 
atinse în primele trei luni.

Bătălia îndeplinirii planului 
pe cel de-al doilea 
a început. Avînd în vedere că 
rezultatele sale pot fi liotări- 
toare pentru cincinal. această 
bătălie trebuie să însemne o 
mobilizare și o preocupare ge
nerală pentru realizarea la 
timp a tuturor prevederilor.

Imbucură- 
faptul că la sfîrșilul 

acestui 
fac- 

fidel 
care 

la 
a înregis- 

in nenumărate întreprin- 
creștcri considerabile. 

85.7 la sută din 
de producție reali- 

întreprinderile indus- 
din județul Sibiu s-a

APRILIE

17.30 Deschiderea emisiunii.
Emisiune in limba ma- 21,55
ghiară.

18.05 Film serial : „Oliver
1 :• 1 ‘ (A).

18,35 Mult o dulce și frumoa- 22,25
să — omisiune de conf. 22,35

dr. Sorin Sfat
19,00 Telejurnalul do scară.
19,20 Actualitatea în ccono- 22.50

mie.
19,30 Prim plan -- Al. Phi-

lippide.
20,10 Reflector.
20,20 Scară de te•atru TA’.:

..Un nasture sau abso- 23,30

ju-

ex-

la 
tri- 

însă

se
pre-

trimestru

contracte
♦

export

u- 
re- 

și

inlreprinderea de comerț 
exterior „Auto-Tractor", ța 
încheiat noi contracte care 
prevăd, printre altele, expor
tul in K. P. Chineza a 2 500 
de autocamioane și autoturis
me de teren, iar in Iran 
nui număr însemnat de 
morci cu platformă fixă 
basculante pe trei părți.

La riadul ci. întreprinderea 
„Mașinexport" a perfectat 
noi tranzacții cu partenerii 
comerciali din Italia, cărora 
le va expedia aproape 4 500 
motoare electrice cu rotor in 
scurt circuit. De asemenea, în
treprinderea ,-Mecanoexport" 
va expedia in Austria, Ceho
slovacia, Cuba, Franța, Iran 
și Italia, prăjini de foraj, pie
se de schimb pentru rulouri 
compresor, alice de cablaj 
din oțcL di ferite armături sani
tare din alama, moloîncărca- 
toare și alte produse.

(Aqerpres)

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres 

nr. 15 din 8 aprilie 1970 au 
fost extrase din urnă urmă
toarele numere:
• Extragerea I : 22 19 10
41 5

Fond de premii 438 244 
Extragerea a Il-a: 30 

44 .33 42 11 .38 17.
Fond de premii 390 652

lei
10

lei

ATRIBUȚII DE

Urmare din pag. I

a „Cupei primăverii

lutul" de Radu Cosașii. 
Lenin — film documen
tar — producție a stu
diourilor dp televiziune 
sovietice.
Telejurnalul di1 noapte. 
Actualități literare. „Bi
blioteca pentru toți" îm
plinește 75 de ani. 
1‘inala Cupei campioni
lor europeni la baschet 
masculin ; Ț.S.K.A. Mos
cova — Ignis Varese 
(repriza a II-a). Trai 
misie de la Sarajevo, 
închiderea emisiunii.

■

BASCHET

Știința a învins
în deplasare

Duminică, baschetbaliștii de la Știința Petro
șani au jucat la Timișoara, cu echipa locală 
Medicina, care luptă din răsputeri pentru evi
tarea retrogradării. Preslind un joc mai bun, 
in viteză, cu aruncări precise la coș, petroșă- 
nenii au obținut o meritată victorie. Ei au luat 
conducerea în minutul 10 al intilnirii, distan- 
țindu-se in final la 16 puncte diferență : 62—46 
pentru Știința. Victoria trebuie pusă atit pe 
seama comportării foarte bune a petroșănenilor, 
care au prestat col mai bun joc al lor din acest 
campionat, dar și pc forma slabă a gazdelor 
care, picrzînd meciul, au pierdut și locul din 
divizia secundă do baschet a țării. De la Știința 
s-a? evidențiat întreaga echipă și, în mod deo
sebit, David, excelent in apărare. Bochiș. în zi 
mare, și tmărul Buzdugan, in deosebită vervă 
de joc.

Vasile ZARCULEA

La Lupeni a avut loc zilele trecute cea 
doua gală de box a anului, intre Minerul I 
peni și Jiul Petrila. din cadrul competiției do
tate cu ..Cupa primăverii". Peste 300 de specta
tori au urmărit dispute pasionante, care au 
atins un nivel mulțumitor. Iată rezultatele ob
ținute. în ordinea categoriilor de desfășurare : 
xemimuseă : Constantin Nini (M) b.p. Ion Sas 
(J); cocoș: Marcel Șurubaru (M) meci nul Za- 
haria Muntcanu (J): pană: Constantin Dan (J) 
b.p. loan Bobocel (M): semiușoară : Șcrban Co
tigă (J) b.p. Dionisie Szekcly (M): ușoară : Mi
hai Lupu (M) meci nul Teodor Berințan (-T): 
semimijlocie : Ion Danciu (M) b. ab Ton Ciurea 
(J); semigrea: Toma Spoială (M) b. ab. Constan
tin Berințan (J).

Returul acestei intilniri va avea loc in zilele 
următoare la Petrila.

Staicu BÂLOI

Pronosticul
nostru

La concursul Pronosport 
nr. 15 din 12 aprilie 1970

1. Steagul roșu — ,,U"
2. „U“ Craiova —

Politehnica
3. Crișul —

-A.S.A. Tg Mureș 1
4. U.T.A. — Farul 1
5. C.F.R. Cluj — Rapid X
6. F.C. Argeș — Din. Bac. 1
7. Petrolul
8.
9.

10.
11.
12.
13.

,L
Cluj 1

Iași 1

Perspectivă

culturală

ia Sscroni
Multor lot uilori din I -croni 

le place s.j-si petreacă o parte 
din timpul liber la căminul lor 
cultural. Vin su vizioneze un 
film, un .peclacol artistic, ->4 
împrumute o carte de la biblio- 

după-amiază înso-, 
astă primăvară la 
intîlnit multi- mun- 

și gospodine. Au 
vea loc o consfa- 
se va discuta ac- 

culLutal-ediiralivă din 
Doreau să-și spună -i 

de oameni interesați, 
desfășurare a aclivilății 

asta cu atit mai 
cit se aflau de față to- 

Ioan Badea din partea 
municipal de partid 
Blag. președintei© 
executiv al Consi- 

omunal Aninoa-

Din. Buc. 1 
Steaua — Jiul 1
Fiorentina — Milan X 
Iiite^nșziouale — Napoli 1 
Lazio — Juventus 
Palermo — Roma 
Torino — Bologna

X
X

1

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Simpaticul domn „R“ 
(9—12 aprilie); Republica: 
Femeia îndărătnică (9—12 a- 
prilie): LONEA — 7 Noiem
brie : Pentru încă puțini do
lari (9—11 aprilie); Minerul ; 
Soarele vagabonzilor (9—12 
aprilie); VULCAN : Mai peri
culoase decît bărbații (9—12 
aprilie); URICANI • Șapte oa
meni de aur (10—11 aprilie).

RĂSPUNDERE
ALE SINDICATELOR

pc deplin cantitatea 
necesară ce trebuie 

depusă pentru executarea 
lucrărilor. Tot in această peri
oadă organele și organizațiile 
sindicale au ajutat comitetele 
de direcție, conducerile tehni- 
co-administrative in stabilirea 
vechimii neîntrerupte in muncă 
a fiecărui salariat în parte, in 
stabilirea precisă a punctelor 
și categoriilor de salarizare, cit 
si in efectuarea unor lucrări 
pentru încadrarea ipotetică a 
tuturor angajaților.

In urma generalizării expe
rimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor 
in întreprinderile din cadrul 
municipiului au crescut salari
ile tarifare ale tuturor anga- 
jaților. Numai in cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani, prin 
aplicarea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor 
in acest an. ciștigul mediu pla
nificat al muncitorilor a cres
cut de la 1 700 lei la 1 945 lei; 
au beneficial de salarii majo
rate peste 27 000 salariați, iar 
pe primele trei luni, s-au plă
tit salarii in plus față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut în valoare de cea. 
20 milioane lei. Aplicarea aces
tei noi forme de cointeresare 
materială a contribuit din plin 
la mobilizarea tuturor salaria
ților din unitățile municipiu
lui la obținerea unor realizări 
in procesul de producție din ce 
in ce mai bune. Astfel, pe pri
mul trimestru din acest an pla
nul producției globale pe an
samblul Văii Jiului a fost rea
lizat in proporție de 102,3 la 
sută, obținindu-se peste sarci
na planificată o producție su
plimentară in valoare de peste 
12 milioane Iei. întregul spor

reflecte 
muncă 
fie

de 
să

ai producției globale industria
le s-a obținui pe seama creș
terii productivității muncii. 
Cheltuielile la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 
21,40 lei pe primele 2 luni, ca 
urmare a preocupării' comitete
lor de direcție, a comitetelor 
sindicatelor, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor 
partid pentru mobilizarea 
lariaților la realizarea și 
pășirea sarcinilor economice, 
s-au obținut economii la pre
țul de cost in valoare de 11.6 
milioane Iei, iar beneficiile pes
te plan echivalează cu 9.3 mili
oane lei in perioada ianuarie- 
februarie.

In perioada trimestrului I, 
o preocupare susținută a exis
tat in ceea ce privește îmbu
nătățirea calității produselor. 
In această direcție, merită să 
fie subliniat faptul că, in ur
ma preocupării susținute a ma
jorității colectivelor miniere din 
cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani, conținutul admis de 
cenușă a fost redus cu 0.5 
puncte, iar la umiditate cu 0,2 
puncte.

In acest bilanț rodnic se ma
terializează și activitatea poli
tică și organizatorică desfășu
rată de către comitetele sindi
catelor in rindi.il maselor de 
salariați pentru mobilizarea a- 
cestora la realizarea angaja
mentelor luate in întrecerea 
socialistă, la valorificarea re
zervelor interne cu scopul în
deplinirii ritmice și la toți in
dicatorii a sarcinilor de plan.

Atribuțiile organelor și orga
nizațiilor sindicale in domeniul 
salarizării nu au fost epuizate 
in perioada introducerii noului 
sistem de salarizare și majora
re a salariilor. Și in continuare 
acestora le revin sarcini impor
tante. In primul rînd, sindica

a

a

de 
sa- 
de-

salariaților 
salarizare 

un factor

dreptu- 
astfel ca, 

să consti- 
stimulativ

tele au datoria să vegheze la 
respectarea întrutotul a legis
lației in aplicarea corectă a 
noului sistem de salarizare, să 
fie prezente in mod permanent 
la acordarea corectă a 
rilor 
noua 
tuie
in mobilizarea salariaților la 
realizarea și depășirea sarcini
lor economice.

Organizațiile sindicale pot a- 
duce o contribuție valoroasă la 
asigurarea eficacității noului 
sistem de salarizare, la obține
rea unor realizări economice 
superioare prin popularizarea 
formațiilor de lucru care obțin 
rezultate deosebite in îndepli
nirea sarciiylor de plan, in 
realizarea unor ciștiguri spori
te. Sindicatele vor trebui să 
sprijine, de asemenea, intr-o 
mai mare măsură comitetele de 
direcție, conducerile tehnico- 
administrative ale unităților in 
elaborarea Și aplicarea norme
lor cu motivare tehnică, ex- 
plicind muncitorilor importanța 
realizării acestor norme pentru 
creșterea productivității munci* 
și, pe această bază, a cîștigu- 
lui lor.

Totodată trebuie avut in ve
dere și faptul că normele, ori
ei t de judicios ar fi stabilite, 
nu vor fi realizate dacă nu se 
vor asigura in acest scop toate 
condițiile telinico-materiale. Este 
necesar deci ca organele și ac
tivul sindical să vegheze mai 
mult asupra modului in care se 
preocupă comitetele de direc
ție de asigurarea aprovizionă
rii tehnico-materiale optime a 
brigăzilor, formațiilor de lucru, 
șantierelor, a fiecărui 
muncă. Se impune să 
mai eficient adunările 
pă sindicală pentru a
cauzele care fac ca unele for-

loc de 
folosim 
de gru- 
analiza

mâții să nu-și realizeze normele 
și împreună cu conducerile teh
nice să luăm măsuri pentru 
remedierea cauzelor-frînă.

Pentru a traduce în viață 
sarcina trasată de plenara C.C. 
al U.G.S.R. din decembrie 19G9 
de a crește indicele de folo
sire a timpului de lucru cu 
0,5 la sută față de realizările 
anului trecut, sindicatele tre
buie să acorde o atenție mai 
mare întăririi disciplinei sub 
toate aspectele ei. să întreprin
dă acțiuni concrete prin pune
rea in discuția colectivelor de 
muncă. în mod operativ, a ace
lor salariați care se abat de la 
disciplina socialistă a muncii 
și să militeze prin toate for
mele pentru crearea unei opi
nii intransigente împotriva ma
nifestărilor de indisciplină.

In condițiile noului sistem de 
salarizare în care normele de 
muncă sini fundamentate in 
mod științific, muncitorii sint 
cointeresați pentru perfecționa
rea profesională, care le asi
gură, implicit, cișliguri mai 
mari. De aici rezultă și necesi
tatea ea sindicatele să aji 
conducerile lehnice-administ 
tive în perfecționarea pregăti
rii profesionale, ridicarea ca
lificării și specializării sala
riaților, să desfășoare o largă 
muncă politică pentru creșterea 
responsabilității fiecărui sala
riat față de ridicarea continuă 
a pregătirii sale tehnico-piofe- 
sionalc.

Desfășurind o activitate mul
tilaterală, indeplinindu-și inte
gral atribuțiile ce le revin, or
ganele și organizațiile sindicale 
iși vor aduce o contribuție eres- 
cîndă la înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de cel de-al X- 
Ica Congres al P.C.R,

Preocupată de întărirea con
tinua a rindurilor sale, organi
zația de bază din secția meca
nică a U.U.M.P. urmărește. în 
primul rind, intensificarea acti
vității comuniștilor, a puterii 
lor de înriurire în rindurile 
colectivului secției. Secția me
canică se menține an de an 
fruntașă in întrecerea socialistă 
pe uzină. Un număr de 33 mem
bri ai organizației noastre sînl 
fruntași în întrecerea socialistă, 
iar 25 urmează diferite școli 
serale. Dintre comuniștii care 
se află in fruntea succeselor 
secției amintim pc Radu Con
stantin, Andrei Boier, Iosif 
Conia, Gheorghe Seres, Florea 
Măciucă, Iosif Fabian, Martin 
Ambruș. Prin întreaga lor ac
tivitate, membrii de partid din 
secție constituie exemple demne 
de urmat,, exercită o puternică 
influență asupra celorlalți mun
citori atit în activitatea de pro
ducție cit și în preocuparea 
pentru perfecționarea cunoștin
țelor lor profesionale și de cul
tură generală. Un indiciu al 
prestigiului de care se bucură 
organizația de partid, comuniștii, 
îl constituie faptul că un mare 
număr de muncitori destoinici 
solicită să fie primiți în rin
durile membrilor de partid. 
Numai în anul 1969 organizația 
de partid a secției a primit în 
rindurile sale 13 membri care 
prin faptele lor au dovedit 
și dovedesc înalte calități poli
tice și profesionale, răspundere 
față de obligațiile de serviciu 
și perfecționarea pregătirii lor 
profesionale și de cultură ge
nerală, aflîndu-se în primele 
rinduri ale întrecerii socialiste. 
Cea mai mare parte a celor pri
miți in partid provin din rin
durile uteciștilor și s-au evi
dențiat in îndeplinirea sarcini-

lor profesionale și obștești. 
Răspunderea fată de îndeplini
rea sarcinilor, spiritul de dis
ciplină. grija pentru apărarea 
și întărirea avutului obștesc, 
holărirea de a munci mai bine 
in cadrul colectivelor, corecti
tudinea în relațiile cu tovarășii 
de muncă, principialitatea, in
toleranța față de lipsuri, com
portarea ireproșabilă in fami
lie sini tot atîtea criterii de 
care s-a ținut cont la aprecie
rea celor care au fost primiți 
în rindul membrilor de partid.

Și în acest an, biroul orga
nizației noastre de bază, comu
niștii din secție, continuă să se 
ocupe de primirea celor mal 
buni muncitori în rindurile or
ganizației de bază. De la înce
putul anului organizația de par
tid a secției, a primit doi mem
bri de partid — pe tovarășii 
Rudolf Henz și Nicolae Bor- 
bely. Comuniștii care au luat 
cuvîntul cu prilejul primirii 
noilor membri au manifestat 
exigentă partinică față de cei 
puși în discuție, le-au făcut re
comandări pentru aclivit-at a de 
viitor. După primirea noilor 
membri, biroul nostru, comuniș
tii urmăresc- cu răspundere ma
turizarea lor partinică, perfec
ționarea profesională și poli
tică.

întărirea rindurilor organi
zației. intensificarea muncii de 
educare partinică a comuniști
lor va asigura creșterea in con
tinuare a influenței organizației 
noastre, a rolului ei de condu
cător politic în activitatea de 
mobilizare a colectivului sec
ției la înfăptuirea sarcinilor de 
producție.

tivi ta tea 
Iscroni. 
ei părerea 
în buna 
căminului, Ac 
mult cu 
v arașii 
Comitetului 
și Tcofil 
Comitetului 
Jiului popular

Informarea pre 
Teodor Voicilă, 
minului a 
avut loc 
ca: ..100 
lui V. I. 
cale ale 
moia, soție 
tul in familie, societate și !a 
lor ni do muncă" plus 19 infor
mări politice, 10 jurnale vor
bite si 16 seri tematice la care 
au- participat peste 3000 de au
ditori. Formațiile de dansuri, 
teatru, soliștii vocali și instru
mentiști au prezentat 23 spec
tacole pc scenele căminelor 
culturale din raza municipiului 
Petroșani.

Scopul esențial al analizei a 
fost însă de a se veni cu su
gestii pentru îmbunătățirea ac
tivității cultural-educative de 
viitor. Vorbitorii au propus, 
orintre altele. înființarea unfit 
fonnațu. de fluierași, confecțio
narea de cosLume naționale 
pentru artiștii amatori, punerea 
la punct a sonorului aparatului 
de proiecție și amenajarea unul 
nou cămin cultural.

C-'i pr^zenți au aflat cu sa
tisfacție, de la Iov. Teofii Blag, 
că în cursul acestui an vor în
cepe lucrările de amenajare a 
căminului in fosta clădire a 
consiliului popular din Iscroni. 
O bună parte din lucrări, a că
ror valoare se ridica la 155 000 
lei, vor fi executate prin muncă 
patriotică.

în încheiere a urmat un fru
mos program artistic, cuprinzînd 
recitări, cintece și dansuri 
populare în interpretarea elevi
lor din clasele I—IV ale școlii 
din Iscrpni.

>/entatii do Iov. 
directorul ca- 

menlionat că ai< i au 
conferințe pc !> me 

de ani de la nașterea 
Lenin", „Consiliile lo- 
puterij de stat", „le- 

>i mamă', ..Tincre

R. BĂLȘAN
corespondent

-----★-----

Inovație
Edilii orașului Lupeni au fă

cut o inovație. Cică pentru a 
putea face un control mai efi
cient privind felul in care sala- 
riații ce asigură curățenia ora
șului își fac datoria, străzile din 
cartierul Viscoza nu se mai mă
tură noaptea, ci ziua iu amiaza 
mare. Deschizi tu> gospodină, 
geamurile să aerisești aparta
mentul și cind colo te trezești 
că in cameră plutesc nori de 
praf. Nu s-ar putea oare re
nunța la o atare inovație?

Maria DRĂGHICI
Lupeni

Leon PITIC,
■c rotarul organizației de bază 

din secția mecanică a 
U.U.M. Petroșani

publicitate
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Orizont dominican

GREVA GENERALA
SANTO DOMINGO 8 (Ager

pres). — Guvernul dominican 
continuă să mențină măsurile, 
do securitate instituite cu două 
zile in urmă, pentru a contra
cara valul de proteste ce mar
chează desfășurarea campaniei 
în vederea alegerilor preziden
țiale. După ce nu închis toate 
școlile din mediul urban, auto
ritățile au ordonat politiei să 
ocupe universitatea din S.wto 
Domingo. Situația s-a c<'mp!i-_

s

cal in momentul în caro princi
palele organizații sindicale din 
Iară au anunțat că, in căzui in 
care revendicările lor nu vor fi 
satisfăcute, vor declara o gre
vă generală. La aceasta se a- 
daugfi și amenințarea partidelor 
de opoziție dc a boicota alege
rile prezidențiale.

în timpul raidurilor efectuate 
dc forțele de politie, au fost 
arestați numeroși membri ai 
partidelor do opoziție, precum 
si lideri sindicali.

AU LUAT SFÎRȘIT CONVORBIRILE
OFICIALE ANOLO-TURCE

ANKARA 8 (Agerpres). — 
Marți, la Ankara, au luat slîrșit 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al 
Anqlivi. Michael Slewart. și 
Ihsan Sabri Caglayangil. minis
trul di externe al Turciei. Cei 
doi oameni de stat au exami
nat. pe lingă relațiile bilaterale, 
și unele chestiuni generale -pri
vind relațiile Est-Vest, proble
ma cipriotă, situația din Soitul 
Persic etc.

cc privește relațiile 
Șlewarl a confirmat 
Britanie va suspenda 
impuse la importu- 

bumbac din Turcia și a

în ceea 
bilaterale, 
că Marea 
restricțiile 
rile de 
afirmat că guvernul britanic va 
continua să acorde Ankarei 
sprijin economic. A fost semnal 
un acord in baza căruia Tur
cia urinează să primească un 
împrumut în valoare de 5,5 mi
lioane lire sterline, destinat 
construcției podului peste Bos
for,

VIAȚA INTERNAȚIONALA
A

întrevedere
Leonid

Brejnev
Ludvik

Svoboda
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C.C, al P.C.U.S., , a avut 
miercuri o întrevedere cu Lud
vik Svoboda, președintele R. S. 
Cehoslovace, care s-a aflat in 
capitala sovietică pentru o 
scurtă perioadă in drum spre 
patrie, venind din Japonia. In 
cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea și consolidarea 
in continuare a prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre 
Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia.

a

Declarația
președinte

l 110PI AT
lui Republi

cii Peru,
J. V

Alvarado
LIMA 8 (Agerpres). — Luind 

cuvintul cu prilejul deschiderii 
celui de-al V-lea Congres al 
industriașilor latino-amcricani. 
ce-și desfășoară lucrările la 
Lima, președintele Republicii 
Peru. Juan Velasco Alvarado, 
a declarat că rezolvarea proble
melor economice ce stau in fața 
țărilor latino-americane sînt in
disolubil legate de perspectiva 
unor profunde transformări 
sociale. Referindu-se la actua
lele reforme din Peru. Alva
rado a subliniat că lupta pen
tru independența politică și c- 
conomică a Perului se înscrie 
in cadrul luptei Americii La
tine contra subdezvoltării, pen
tru deplina independență. El a 
relevat importanța industriali
zării. care răspunde năzuințe
lor popoarelor latino-americane. 
contribuind la eliberarea lor 
materială și spirituală. Țările 
latino-americane. a spus preșe
dintele Perului, trebuie să ia 
măsuri ca investițiile de ca
pital străin .să răspundă inte
reselor latino-americane. nu să 
constituie o armă de presiuni 
politice".

• O școală egipteană a fost bombardată de a-
viația israeliană • 30 de copii au fost uciși, iar

alți 36 — răniți
TEL AVIV 8 (Agerpres). — 

Un purtător dc cuvint militar 
de la Tel Aviv, citat dc agenția 
Reuter, a anunțat că miercuri 
aviația israeliană a atacat „o- 
biective militare egiptene de-a 
lungul Canalului de Suez am
plasate la 30 kilometri in in
terior de linia dc încetare a 
focului". La Cairo, un purtător 
dc cuvint militar a confirmat 
raidul israelian asupra sectoru
lui central • ~
Suez.

refuzat să confirme sau să dez
mintă faptul că o școală a fost 
atinsă.

★

AVIV 8 (Agerpres). — 
Brooks, președinta A- 
Gcnerale a O.N.U., și-a 

vizita întreprinsă în

al Canalului de

★

CAIRO 8 
nisterul de Interne al R.A.U. a 
dat publicității un comunicat 
care, după cum anunță agen
ția M.E.N.. face cunoscut că in 
timpul raidului de miercuri al 
aviației israeliene. a fost a- 
tinsă clădirea unei școli pri
mare din guvcrnoratul Sharkia. 
In urma acestui atac, „31 dc 
civili, dintre care 30 de copii, 
au fost uciși, iar alți 46, dintre 
care 36 copii, au fost răniți1*.

Comentind acest comunicat, 
un purtător dc cuvint israclian 
a declarat: ..Avioanele noastre 
au atacat numai obiective mi
litare". Agenția Associated 
Press, care a transmis declara
ți i purtătorului de cuvint, men
ționează că la întrebările cores
pondenților de presă, acesta a

(Agerpres). — Mi-

TEL . 
Angic 
dunării 
încheiat 
Israel. La plecare, relatează co
respondentul agenției France 
Presse, ca a declarat că. în 
cursul vizitei ,.a putut consta
ta că pacea ar putea fi reali
zată in regiunea Orientului A- 
propiat".

Angic Brooks a adăugat că 
..speră să primească misiunea 
de a stabili contacte directe in
tre Israel și țările arabe in 
vederea soluționării pașnice a 
conflictului din această zonă".

HUNZA
Urmare din pag. 1

erîe de ghețuri și zăpezi, care 
inunda cabina cu reflexe albăs
trui orbitoare. Panorama ce se 
oferă ochilor scurtează timpul. 
La un moment dat călătorii sini 
anunțați : „Acum puteți vedea, 
la dreapta, Nanga Parbat". A- 
vionul zboară foarte aproape le 
acest colos de gheată și piatră, 
înalt de 8 125 m. Versantul 
Diamir. cu ghețarii săi prăpăs
tioși. oferă un peisaj 
basme, aproape mitic, 
inspiră admirație și 
respect și teamă, față 
reția și 
turii. Ai sentimentul că 
nu-i va fi dat niciodată 
ce pe aceste tărimuri. 
qeaba au dat băștinașii 
lui Nanga Parbal numele „Deo 
Mar" — „lăcașul zeilor".

Avionul aterizează pe mica 
pistă de la Ghilqhit. De mei 
începe ;capătul pămintului",

ca din 
ra^e iii 
totodată 
de mă- 

totodcilâ sălbăticia ne
omului 
să cal- 

Nu de- 
munte-

PE SCURT • PE SCURT
STUTTGART 8 (Agerpres). 

— Aproape 80 000 de specta
tori au urmărit miercuri, in 
nocturnă, pe stadionul „Neckar" 
din localitate meciul amical 
de fotbal dintre echipele R. F. 
a Germaniei și României, care 
se pregătesc în vederea turneu
lui final al campionatului mon
dial din Mexic. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 1 — 1 (1—1).

O Forțele aeriene ale R.F.G. 
au pierdut în decurs dc numai 
24 de oro două aparate dc zbor 
dc tipul „Fiat-G. 91" — a 
anunțat Ministerul federal al 
Apărării. Primul accident s-a 
produs luni, iar ccl dc-al doi
lea marți. S-a ahunțal, de 
asemenea, că incă un avion dc 
tip „Starfightcr F.104" s-a pră
bușit în apropiere de Friedberg, 
în Bavaria. Este al 119-lea avi
on dc acest tip al forțelor ae
riene vest-germanc prăbușit. 
Piloții s-au salvat prin mane
vrarea mecanismului de cata
pultară.

• Statul glianez a înregistrat 
în anul 1969 un deficit al ba
lanței de plăți de 22,4 milioa
ne de cedi. determinat de scă
derea considerabilă a exportu
rilor sale. Ghana considerată 
drept cea mai marc producătoa
re de cacao din lume. n-a 
vindut în 1969, pc piața mon
dială decit 242 000 tone, față 
de 330 000 tone, . cu' uri an 
inainte. De asemenea, a, avut 
loc o scădere a producției de 
aur. Cu toate că exportuL lem
nului de esență prețioasă a 
crescut deosebit dc mult (de la 
393 000 tone în 1968 la 502 300 
tone in 1969), acest fapt n-a 
fost suficient pentru a compen
sa pierderile provocate dp di
minuarea exporturilor prove
nind din alte sectoare, ?

de co- 
tehnică 

Si

® In baza acordului 
laborare economică și 
dintre Uniunea Sovietică 
Sudan, la Khartum a fost sem
nat un contract privind efectu
area unor studii geologice și 
geofizice asupra munților din 
zona Mării Roșii și a regiunii 
nord-vestice a Sudanului, 
nunță genția TASS.

a-

® An de an, rețeaua insti
tuțiilor preșcolare (țin se
lărgește, atit la orașe., cit și la 
sate. In prezent, în țară func
ționează 397 de grădinițe de 
copii, dintre care 71 au fost 
deschise în cursul anului tre
cut. Aproximativ 50 000 de co
pii frecventează această formă 
de „învățămînt" preșcolar, sub 
îndrumarea atentă a cadrelor 
de specialitate.

Austria

III

in legatară
cu convorbirile amcrl

0 Miercuri, dc la baza Van
denberg din California a fost 
lansat un nou satelit meteoro
logic : „Nimbus-4". Lansarea a 
fost efectuată cu ajutorul unei 
rachete „Thor-Agcna". care îm
preună cu „Nimbus-4“ a plasat 
pc orbită și un satelit geodezic.

Oamenii dc știință speră că 
rezultatele experiențelor cu sa
teliții dc tipul „Nimbus" vor 
permite ca spre sfirșilul dece
niului actual să se elaboreze 
prognoze meteorologice cit mai 
precise pc o perioadă de două 
săptămîni.

• Peste 90 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 117 au 
fost rănite in urma unei ex
plozii subterane de la construc
ția metroului din Osaka, anun
ță agenția Reuter. Explozia, 
datorată gazului metan, a pro
vocat un incendiu ce a cuprins 
numeroase magazine și case de 
locuit. La locul sinistrului au 
fost deplasate de urgență for
mațiuni de pompieri și unități 
ale poliției.

Autoritățile 
publicat încă 
al numărului

japoneze nu au 
un bilanț oficial 
victimelor.

0 Miercuri 
treaga Italie 
națională de 24 de ore a celor 
aproximativ jumătate de milion 
de salariați ai administrațiilor 
locale provinciale și comunale, 
organizată in comun de către 
centralele sindicale C.G.I.L., 
C.T.S.L. și U.T.L. Greva arc ca 
scop sprijinirea revendicărilor 
oamenilor muncii privind unele 
probleme legate de salarii, pro
movarea în funcții, pensiona
rea. precum și stabilirea unei 
politici noi care să garanteze 
mijloace financiare și autono
mie efectivă provinciilor și co
munelor.

dimineața, in în- 
a început greva

Miercuri noaptea, într-un 
cartier din partea de vest a 
orașului sud-coreean Seul, s-a 
prăbușit o clădire cu aproxi
mativ 30 de apartamente. Toți 
cei 60 de locatari au fost în- 
gropați sub dărîmături. Dintre 
aceștia numai 14 au supravie
țuit.

0 Comisia politică a -senato
rilor democrati a adoptat marți 
în unanimitate o rezoluție prin 
caro avertizează guvernul S.U.A. 
că realizarea unor noi sisteme 
do arme nucleare strategice ar 
putea stînjcni convorbirile so- 
victo-americane pentru limita
rea înarmărilor nucleare stra
tegice (SALT), programate să 
fie reluate la Viena. la 16 a- 
prilic.

• Pc vechea șosea ce leagă 
Atena de Toba — relatează a- 
genția Taniug — a fost dată 
in funcțiune o fabrică dc pa
nouri prefabricate pentru con
strucții, realizată în cooperare 
de către întreprinderea iugo
slavă ..7 fulic". din Belgrad, și 
firma greacă „Matarangas**.

@ La Brazzaville, au fost 
date publicității o scrie dc de
crete semnale dc președintele 
Republicii Populare Congo, Ma- 
rien N'Gouabi. vizind naționa
lizarea edificiilor afectate ae
roporturilor, precum și poduri
lor și bacurilor de transborda- 
re fluvială.

0 In departamentul colum
bian Cundinamarca au declarat 
grevă 7 000 de învățători ai 
școlilor de . stat, revcndicînd 
majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

• Președintele Nixon s-a în- 
-- tilnit miercuri cu principalii 

săi consilieri în cadrul reuni
unii Consiliului Național al 
Securității S.U.A. A fost ela
borată poziția delegației 
S. U. A. la cea dc-a 
doua rundă de convorbiri so- 
vieto-americane privind limita
rea armelor strategice, cc ur
mează să înceapă la 16 apri
lie in capitala Austriei.

cano-vcst-gcrmaiic
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

— Cancelarul Republicii Fede
rale a Germaniei, Willy Brandt, 
care întreprinde o vizită în 
S.U.A., a sosit la reședința pre
zidențială de la Comp David, 
unde va rămine < ileva zile pen
tru a pregăti convorbirii'' ofi
ciale pe care le va avea eu 
președintele Nixon vineri șl 
sîmbala.

Agențiile de presa mențio
nează, citind surse diplomatic, 
cii in cadrul convorbirilor dc 
la Casa Albă, cei doi oameni 
dc stat vor aborda cu prioritate 
problemele relațiilor politice 
și economico dintre S.l’.A. și 
Piața comună, precum și cele

legale de staționarea trupelor» 
americane in R. F. a Germani-i, 
in lumina cererilor tot mai in
sistente prezentate de către o 
serie de senatori, dc a reduce 
din motive financiare efective
le acestora. Vor fi examinate, 
totodată, aspecte ale relațiilor 
est-vest, îndeosebi politica gu
vernului Brandt, do îmbunătățire 
a relațiilor cu R.D.G., Polonia, 
U.R.S.S. și alte tari socialiste 
din Europa. Un capitol aparlo 
al convorbirilor se rede că va 
fi consacrat problemei asigurării 
securității diplomaților, care --a 
pus cu o deosebită acuitate 
după asasinarea amhasfr'orului 
vest-german din Guatemala.

La Cape Kennedy au apărut

Incertitudini privind respectarea 
datei de lansare a navei

CAPE KENNEDY 8 (Ager
pres). — Cu trei zile inainte 
de datei stabilită pentru lan
sarea navei spațiale „Apollo- 
13“ autoritățile de la N.A.S.A. 
au îndoieli asupra posibilității 
respectării datei fixate inițial. 
Contractarea rujeolei de către

VIETNAMUL DE SUD
Pierderi grele suferiie de

trupele americano-saigoneze
SAIGON 8 (Agerpres). — 

în primele trei luni ale aces
tui an, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au continual 
să lanseze acțiuni ofensive de 
anvergură împotriva trupelor 
americano-saigoneze. provocîn- 
du-le pierderi considerabile — 
relatează agenția do presă Eli
berarea. O intensificare deose
bită a activității patrio'.ilor a 
fost semnalată in Delta Mekcn- 
gului. In pofida sprijinului in
tens pc care trupele adminis
trației de la Saigon, dislocate 
în regiunea am:ntită l-au tri
mit din partea aviației și nave
lor militare americano, aproxi
mativ 18 000 dc militari saigo-

nezi au fost scoși din luptă dc 
către forțele patriotice.

perioada, trupele 
suferit, d: jseme- 
grele îr> cursul 

inițiate de forțele 
Guvernu > '• u-

în aceeași 
americane au 
nea, pierderi 

•atacurilor
militare ale'Guvernu
tionar Provizoriu al R : ' Vi: 
Vietnamului de sud. Agenția de 
presă Eliberarea procizoiză că, 
in primele trei luni ale aces
tui an. detașamentele p.itrioti- 
lor care acționează in o'"'. îit'- 
ile Quang Tri. Thua Thien și 
în sectarul Cam Doi din ■■ ' ’ul 
provinciei Quang N m nu sros 
din luptă aproximativ 1 000 de 
parașutiști și pușcași marini 
amcr'.i .ni și au doborît i 0 de 
avioane ale forțelor S.U.A.

Negocierile dintre socialiști
VIENA 8 (Agerpres). — Ne

gocierile dintre Partidul socia
list — învingător în alegerile 
legislative de la 1 martie a. c. 
din Austria — și Partidul popu
list, in vederea formării unei 
„mari coaliții11, au intrat săp- 
tămîna aceasta într-o fază ho- 
tăritoare. apreciază observato
rii politici austrieci. întrevede
rile obișnuite ale celor două 
părți din cursul acestei săptă- 
mîni au fost precedate dumi
nică dc o convorbire particu
lară a lui Bruno Kreisky, pre
ședintele Partidului socialist și

cancelar desemnat, cu Herman 
Withalm, vicecancelar demisio- 

lui Josef 
Partidului

nar și succesor al 
Klaus la conducerea 
populist.

Prezentind presei 
propus de populiști 
deveni program al noului gu
vern, Withalm a subliniat că, 
potrivit opiniei partidului său, 
colaborarea între cele două 
componente ale viitorului ca
binet de coaliție trebuie să se 
întemeieze pc egalitate și că 
este necesar ca guvernul să 
întreprindă mari reforme (fis-

proiectul 
pentru a

cală, in domeniul apărării na
ționale, in sistemul electoral).

Deși există unele divergențe 
intre pozițiile celor două parti
de, la Viena se apreciază că 
intre populiști și socialiști s-ar 
putea totuși ajunge la o înțe
legere de principiu. In cercu-

și populisti
rile politice se menționează, de 
asemenea, câ împărțirea porto
foliilor in viitorul cabinet nu 
a fost încă abordată in cursul 
negocierilor bipartite, dat fiind 
că Bruno Kreisky dorește să 
lase această chestiune Ia urmă.

unul din membrii echipajului 
dc rezervă, astronautul Char
les Duke, a făcut ca echipajul 
format din James Lovell. Fred 
Haise și Thomas Mattingly să 
fie expuși contaminării. Cea 
dc-a doua- serie de probe do 
singe colectată de la aSlrona- 
uți nu a fost nici ea mai promiță
toare decit prima. Medicii au 
anunțat miercuri că Thomas 
Mattingly nu este imun la a- 
ceaslâ boală contagioasă, exis- 
tînd astfel pericolul ca el s-o 
facă in timpul misiunii. So 
specifică faptul că perioada u . 
incubare pentru rujeolă est 
între 14 .și 21 de zile. Ceilalți 
doi membri ai echipajului so 
pare câ se află in afara peri
colului dc contaminare, intru-* 
cîl. ca și din probele anteri
oare, a reieșit că ei dispun do 
anticorpii necesari luptei ‘îm
potriva acestei boli.

In cazul aminării. lansarea 
ar urma să fie stabilită pentru 
9 mai. cind Luna se va afla 
din nou intr-o poziție care să 
permită luminozitatea necesară 
astronauților la aselenizare și 
desfășurarea in condiții opti
me a programului extravehi
cular pe suprafața Lunii.

O știre de ultimă oră trans
misă de agenția U.P.I. infor
ma totodată că la situația de 
incertitudine provocată do 
expunerea la pericolul dc con
taminare a astronauților se a- 
daugă și previziunile defavora
bile ale meteorologilor 
au anunțat câ timpul la _
Kennedy în ziua lansării va fi 
probabil ploios, și in 
caz cerul va fi acoperit 
nori. După cum se știe, autori
tățile N.A.S.A. au hotărit. in 
urma experienței la lansarea 
navei „Apollo-12". ca în ca
zul timpului nefavorabil lansă
rile viitoarelor astronave să 
fie aminate.

In așteptarea concluziilor de
finitive.- numărătoarea inversă 
pe rampa de lansare unde so 
află racheta „Saturn-5“ și com
plexul cabină-modul luna? 
continuă.

care
Capo
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Sîîrșiful anchetei de la
EDGARTOWN 8 (Agerpres). 

— „Acesta este siirșitul anche
tei cu privire la moartea lui 
Mary Jo Kopechne" a dedatul 
procurorul districtual Edmond 

Dinis la încheierea dezbaterilor 
secrete ale Marelui Juriu din 
districtul Dukes (Massachusetts) 
in legătură cu împrejurările 
accidentului de automobil, din 
18 iulie 1969, al senatorului 
Edward Kennedy. „Cazul este 
inclus", a precizat el, menfio-

nind că marele juriu, care are 
un statul analog unei camere 
de punere sub acuzare, a hotă
rî! că acest caz nu trebuie să 
lie adus în fața unui tribunal. 
Convocarea juriului a avut loc 
la cererea procurorului Dinis, 
care a susținui pină acum ne
cesitatea unei anchete judiciare 
asupra accidentului senatorului 
Kennedy.

Siirșitul anchetei de la 
Edgarlown a constituit unul

Edgarfown
din subiectele principale ale 
zilei in paginile presei ameri
cane. Observatorii remarcă fap
tul că astiel este îndepărtată 
una din piedicile cele mai im
portante din calea afirmării se
natorului Edward Kennedy in 
viața politică a tării, tn cercuri
le democrate s-au auzit deja 
păreri care susțin o eventuală 
candidatură a senatorului Ken
nedy Ia alegerile prezidențiale 
din 1972.

CAPATUL
de aici intri in statul Hunza. 
care se întinde, de-a lungul 
țiului cu același nume, pină la 
..capitala" aflată la altitudinea 
de 2 400 m. Călătoria continuă 
cu jeep-uri, singurul mijloc dc 
transport posibil, care înaintea
ză. cu greutate, pe drumuri în
guste, săpate in stinci, pe lingă 
prăpăstii înfiorătoare.

Ultimii zece kilometri trebuie 
parcurși cu piciorul, pe poteci 
înguste, pe „brine", deseori în
trerupte. Un pas greșit și călă
torul se prăvălește în adincuri 
de nepătruns. O clipă de ne
atenție șl călătorul poate fi 
strivit de o lavină dc pietre. 
După nouă ore, cel neobișnuit 
cu alpinismul ajunge epui/at 
și, dacii nu rănit, cel puțin cu 
o serie de zgirieturi și jupui
turi — la Băltit. Aici," efortu
rile sînt insă răsplătite dc os
pitalitatea locuitorilor. Urmează 
refacerea forțelor, cu apă de 
izvor, friptură dc berbec, vin

de Hunza. De obicei, călătorii 
petrec în casa de oaspeți a lui 
mir Jamal Khan, o prima noap
te albă — din pricina frigului. 
Ei își pun tot ce au de îmbră
cat, se ghemuiesc pe lingă 
lămpile cu petrol, beau vin, 
pină ce, la cinci dimineața, pri
mele raze de soare cad pe pis
cul de 7 790 m al muntelui Ra- 
kapashi.

Vechea cultură a populației 
hunza s-a menținut pină astăzi, 
datorită inaccesibilității regiu
nii în care trăiește. Această 
populație își are obîrșia în hoar
dele de războinici ale hunilor 
albi., care, după raidurile lor de 
jaf, s-au stabilit in valea Indusu- 
lui. Izolarea Hunzei a permis 
menținerea unei structuri sociale 
feudale, de asemenea, a unei 
limbi proprii, independente de 
alte limbi, cu originile nedeter- 
minale: limba „burușaschi".

Justiția este reprezentată de 
un „tribunal regal", care se in-

PÂMÎNTULUI
trunește zilnic, sub cerul liber, 
în apropiere de „palatul regal". 
Dreptatea este împărțită de 11 
judecători — T”‘ ’ -------"
de triburi. De 
ori este vorba 
rul unor vite 
Accidentele de 
făcut niciodată ______
„proces" căci totalul vehiculelor 
din Hunza se ridică la 26 jeep
uri...

Mir Jamal, care) poartă straie 
europene, povestește cu mindrie 
că cei 12 000 supuși ai săi, răs- 
pîndiți in circa 150 de sate șl 
așezări, l-au scutit de construc
ția unei închisori. El este la 
fel de mîndru de „instalațiile" 
sale electroenergetice: un ge
nerator, singurul din țară, care 
funcționează exclusiv pentru 
„palatul regal" — de altfel, în
zestrat cu lot confortul și luxul 
civilizației contemporane. El 
prezintă, cu aceeași mindrie, ga-

bătrînc căpetenii 
cele mai multe 
de litigii în ju- 

‘ sau păminturi. 
circulație nu au 

i obiectul unui

leria de tablouri cu chipurile 
predecesorilor săi.

Oaspeții lui Jamal Khan plea
că de obicei cu diferite liste 
în buzunar. Acestea cuprind o 
înșiruire de piese de schimb 
pentru aparatele electrice de 
uz casnic, medicamente, produ
se cosmetice pentru soția lui 
Jamal Khan. Toate articolele îi 
sînt livrate fără taxe de vamă, 
pe calea elicopterelor aparținînd 
forțelor armate pakistaneze.

Civilizația nu a pătruns, din 
păcate, decit în palatul regal. 
Populația hunza, al cărei mod 
de viață este rudimentar, con
tinuă cultura și tradițiile sale 
milenare, îndrăgostită de pei
sajul paradisiac care il înconjoa
ră. Este un peisaj în care tre
buie să fi trăit, ca să-l înțelegi. 
Acosta este și tîlcul unuia din 
proverbele băștinașilor: „Nici 
sute de veacuri nu ajung pen
tru a descrie toate minunile 
Himalayei",

-- <---
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Ședința Cabinetului 
francez

PARIS 8 (Agerpres). — Mier
curi s-a desfășurat la Parii 
ședința săptămînală a Cabine
tului francez. Ministrul de ex
terne, Maurice Schumann, re
latează France Presse, a pre
zentat o comunicare privind.' 
unele probleme internaționale,- 
referindu-se în special la evo
luția conflictului din peninsula' 
indochineză. Menționînd că de
clarația guvernului francez din 
1 aprilie a fost în general bina 
primită, șeful diplomației a de
clarat că ea continuă să fie 
examinată cu atenție de mai 
multe state.

A fost evocată, de asemenea, 
situația creată după asasinarea 
ambasadorului R. F. a Germa
nici în Guatemala. Karl von 
Spreti. Ministrul de externe 
francez a evidențiat. în cadrul 
ședinței, măsurile ce se impun 
pentru asigurarea aplicării con
vențiilor internaționale de la 
Viena din 1961 și 1964, care, 
după cum se știe, stabilesc obli
gațiile statelor de a asigura 
securitatea diplomaților acredi-

I
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MONTREAL 8 (Agerpres).
Starea sănătății micuțului 

pacient de la spitalul „Nolre- 
Dame“. din Montreal (Cana
da), căruia la 12 februarie i-a 
fost transplantat iicatul, 
Înrăutății brusc 
contractării unei Infecții ab
dominale. Medicii au procedai 
la o nouă intervenție' chirur
gicală pentru înlăturarea a-

s-a
in urma

ceslci infecții, dar starea co
pilului este apreciată ca rd- 
minlnd critică. Se precizează 
că infecția nu are nici o le
gătura cu cancerul constatat 
initial la ficatul înlăturat.

Micuful pacient, Benoit are 
numai șapte luni și este pri
mul pacient 
ia i-a Lost
Iul.

din Canada căru- 
transplanlat iica-

★

MANII A
Noi cutremure de 
au fost resimțite

8 (Agerpres). — 
păminl 

succesiv

miercuri in insulele Filipine. 
Deși ele nu au mai axul 
intensitatea celui semnalat 
cu 24 de ore in urmă, in rin- 
durile populației continuă să 
domnească o stare de tensi
une. Daunele materiale cau
zate de cutremure, mai ales 
în Insula Luzon, sînt consi
derabile. Zeci de case au 
fost distruse, numeroase per
soane răminind fără adăpost.

Potrivit ultimelor știri 
transmise din Manila, 10 per
soane și-au pierdut viata, fi
ind ingi'pate sub dărîmături, 
iar alte 70 au iosl rănile.
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