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VIZITA TOVARĂȘULUI
N1COLÂE CEAUSESCU
LA INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICA

Tovarășul Nicolae Ccaușes
cu împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. Maxim 
Berghianu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa și Ion Stănes- 
cu. a făcut miercuri diminea
ța o vizită la Institutul de fi
zică atomică, unul din cele 
mai mari și importante cen
tre dc cercetări din tară.

Conducătorii de partid și 
de stal au fost însoțiți de 
prof. univ. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleara, 
directorul Institutului, si dc 
acad. Horia Hulubei, ministru 
consilier la Consiliul de Stat.

La intrarea în Institut, oas
peții sini întîmpinali de A- 
drian Georgescu, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, 
Emilian Rodeanu, vice
președinte al Comitetului. 
Dănilă Barb și Marius Pe- 
tras'cu. directori adjuncti ai 
Institutului, de academicieni, 
cercetători și specialiști.

tn sala bibliotecii, unde se 
afla reunit Consiliul Științific 
al Institutului, prof. univ, 
Ioan Ursu a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători, de par
tid și de stat un călduros sa
lul dc bun venit, exprimînd, 
in numele oamenilor de ști
ință, calde mulțumiri pentru 
sprijinul permanent acordat 
de partid și guvern creării 
și dezvoltării acestei institu
ții moderne a cărei activitate 
este consacrată investigării 
unuia dintre cele mai revolu
ționare domenii ale științei 
contemporane.

Institutul de Fizică Atomică 
— a arătat vorbitorul — a 
fost înființat in anul 1956 prin 
roirnanizarea Institutului de 
fizică al Academiei; din. angl 
1968 Institutul a trecut sub 
directa îndrumare a Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară. In decursul ac
tivității 
ținute ___ ______
tiale în dezvoltarea fizicii ro
mânești. Pornind de la o se
rie de rezultate disparate, 
realizate în trecut de cîtiva 
fizicieni entuziaști. cercetă
rile în domeniul fizicii au pu
tut fi astfel orqanizato și di
rijate. acoperind treDtat un 
larq domeniu. începînd cu 
cercetările fundamentale și 
sfirsind cu adicatiile în eco
nomia națională. Institutul de 
Fizica Atomică — expresie a 
grijii si prețuirii pe care par
tidul și nuvernul o acordă ști
inței, folosirii enerqiei nucle
are în scopuri pașnice. a 
contribuit substantial, prin 
re^nifafpio obținute, la rezol
varea atit a unor probleme 
științifice fundamentale, cit 
și a unor necesități izvorîte 
din activitatea n-aotică a sec
toarelor productive.

în conformitate cu prevede
rile Programului Nuclear Na
tional, elaborat în baza direc
tivelor Congresului al X-lea 
al partidului. Institutul este 
conceput ca o unitate com
plexă de cercetare, proiectare, 
producție, montaj a instala
țiilor nucleare și de pregătire 
de cadre. Activitatea Institu
tului este astfel orientată in
cit o mare parte din r°zulta- 
tele cercetărilor să fie va
lorificate în diferite ramuri

In 
sale au 
progrese

fost ob- 
substan-
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EDUCAȚIE
• In alegerea viitoa

rei profesii se cere : 
cultivarea unor moti
vații social-morale.

® Carențe educative 
pe itinerarul casă — 
școală.

® Opinii : Lucrările 
de control.

Pe marginea unei 
anonime sosite la re
dacție : Așteptăm răs
punsul adevăratului 
colectiv.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

STIMAȚI TOVARĂȘI,

Doresc să mulțumesc 
dintelui Comitetului de

preșe- 
Siat 

pentru Energia Nucleară, toia- 
celorlalți tova- 

institutu- 
ce ni 

vizitei.

rășul Ursu, și 
răși din conducerea 
lui pentru explicațiile 
le-au uat pe parcursul 
Totodată, lelicit pe lucratorii 
Institutului de Fizică Atomică. 
Pe specialiștii tuturor institu
telor din cadrul Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
care colaborează la dezvoltarea 
cercetărilor in domeniul fizicii 
atomice, pentru rezultatele ob
ținute in activitatea de pină a- 
cum. Aceste rezultate dovedesc 
că dispunem de cadre bune de 
cercetare, că există toate pre
misele ca programul național 
(le folosire a energiei nucleare 
in scopuri pașnice să fie rea
lizat in condiții optime.

Firește, eu nu sint specialist 
și nu doresc să intru în pro
blemele de specialitate, tehni
ce. Am vizitat institutul dum
neavoastră incă in primii săi 
ani de activitate și pot spune 
că ați obținut progrese mari in 
cercetarea științifică. Știu că 
rezultatele activității dumnea
voastră sint apreciate de multe 
institute din țară, cit și din 
străinătate. Aș putea deci spu
ne că ceea ce s-a făcut pînă 
acum este mulțumitor, dacă ți
nem 
l-am 
care 
niu. 
nile 
in programul nuclear național 
sint deosebit de mari, cer efor
turi importante, mai cu seamă 
dacă avem în vedere că. pe 
plan mondial, știința in acest 
domeniu se dezvoltă foarte ra
pid. Noi am dori ca. în pers
pectivă. să ne bazăm nu numai 
pe filierele actuale de reactori 
cu uraniu natural sau cu uraniu 
îmbogățit, ci să ajungem cit 
mai repede la utilizarea de 
reactori rapizi. Cercetările 
această privință sint, la noi, 
abia la început — în străină
tate sint mai avansate. Este ne
cesar ca atit Comitetul cit și 
institutele specializate de cer
cetare să-și îndrepte activitatea 
și in acest domeniu, să acorde 
o atentie mai mare acestei pro
bleme : trebuie să ținem seama

seama de nivelul pe care 
atins, de mijloacele de 
dispunem in acest dome- 
Cunoașteți însă că sarci- 
pe care ni le-am propus

în

de
ne-

ac- 
rc-

ca-
se

li

de 
de 
iii

de faptul că nu dispunem 
prea mult uraniu și că este 
cesar să ajungem la o folosire 
cit mai rațională, optimă, a a- 
cestuia.

In acest institut se fac, de 
asemenea, cercetări in domeniul 
laserilor și in alte domenii ca
re sint foarte importante atit 
pentru industrie cit și pentru 
dezvoltarea in general a cer
cetării științifice.

Am văzut și unele realizări 
din domeniul aparaturii elec
tronice. Impresia mea este — 
și cred că și ceilalți tovarăși 
sint de aceeași părere — că în
tregul colectiv, de la conduce
re și pînă la muncitor, desfă
șoară in această privință o 
tivitatc susținută, cu bune 
zultate.

După cum cunoașteți, in 
drul programului național
prevede dezvoltarea a încă unui 
centru de cercetare nucleară: 
trebuie, de asemenea, să înce
pem să construim și centrale a- 
tomice. Toate acestea cer efor
turi foarte serioase. In planul 
nostru este prevăzut să impor
tăm o centrală care să func
ționeze pe bază de uraniu îm
bogățit și, in acest sens, sint 
în curs tratative cu Uniunea 
Sovietică. In același timp, du
cem tratative cu alte state pen
tru importul de centrale pe 
răniu natural cu apă grea 
care reprezintă o altă filieră 
bază in programul național 
utilizare a energiei nucleare
scopuri pașnice. Aceasta presu
pune însă și impulsionarea cer
cetării în țara noastră, precum 
și o serie de măsuri serioase 
pentru pregătirea cadrelor res
pective. După cile știu în pro
gramul național este prevăzut 
ca pînă în 1980 să pregătim a- 
proape 30 000 de cadre — ceea 
ce reprezintă o sarcină deose
bit de importantă. Desigur, 
crearea centrului dumneavoas
tră de pregătire a cadrelor re
prezintă un fapt pozitiv, dar 
constituie numai un început. 
Va trebui să se realizeze în a- 
cest domeniu o mai bună co
laborare cu facultățile de fi
zică, deoarece, pînă la urmă, 
acestea au rolul principal in 
pregătirea cadrelor respective. 
Este necesar să luăm toate mă
surile spre a asigura pregătirea 
din timp a specialiștilor, pen-

tru că numai astfel vom putea 
realiza programul pe care l-am 
stabilit.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute pînă acum, cu toate că 
dispunem de oameni cu temei
nică pregătire, va trebui lotuși 
să ne propunem să lichidăm 
într-un timp cit mai scurt ră- 
minerea in urmă in ce privește 
folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice in diferite do
menii de activitate.

Una din problemele ce mi se 
pare cu ar trebui să stea mai 
mult in atenția Comitetului și 
a organelor noastre de sinteză 
centrale este ca atit rezultatele 
care se obțin în institutele 
dumneavoastră cit și în alte 
domenii ale cercetării științifi
ce să fie introduse mai rapid 
în producție. Am văzut că pe 
baza soluțiilor oferite de cer
cetare s-au realizat o serie de 
lucruri foarte bune, aparate per
fecționate de diferite tipuri. 
Din păcate, realizarea unora 
din aceste aparate se oprește 
numai la prototipuri sau la cî- 
teva unicate, neasigurindu-se 
trecerea la producția indus
trială.

Mie mi se pare că institutele 
dumneavoastră au realizat atit 
în domeniul aparaturii cit și 
al cercetării multe lucruri bu
ne care ar putea să fie produ- 

pe scară industrială. Acest 
lucru ne-ar putea da, în primul 

_rînd, posibilitatea să asigurăm 
înzestrarea institutelor de cer
cetare și industriei cu aparate . 
pe care astăzi le importăm: 
mai mult, ani putea crea chiar 
și anumite disponibilități pen
tru exportul unor asemenea a- 
parate. De aceea cred că ar 
trebui să analizăm mai bine 
legăturile dintre unitățile de 
cercetare și producție, să tre
cem mai rapid de la prototi
puri la producția industrială, 
incit tot ceea ce se realizează- 
ca rezultat al cercetării știin
țifice să poată fi valorificat la 
maximum. De 
este linia pe care se dezvo’<ă 
progresul tehnic în toată lu
mea. Realizările mari pe care 
le-au obtinut multe țări avan
sate se datoresc tocmai acestui 
ciclu foarte scurt al trecerii 
de la cercetare la producția in
dustrială. Oricît de meri ar fi 
realizările în munca de cerce-

se

altfel aceasta
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SPECTACOLUL DE OALA
dat de fnrmatiile laureate ale Festivalului

național al artei studențeștio

Formațiile laureate ale Festi
valului național al artei stu
dențești — ediția 1970. compe
tiție intrată in tradiția nouă a 
vieții universitare din țara 
noastră, au prezentat miercuri 
seara, in Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, un 
spectacol de gală.

La spectacol au asistat to
vărășii Nicolae Ceau.șescu, cu 
soția. Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, Emil Bodnaraș. Paul Ni- 
culescu-Mizil. cu soția, Gheor
ghe Pană, cu soția. Gheorghe 
Rădulescu, 
Berghianu, 
Gheorghe Stoica, ... ___

Au fost prezenți membri ai 
Comitetului Central al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
culturale, profesori și studenți, 
un numeros public.

Erau de față membri ai cor
pului diplomatic.

La sosire, conducătorii de 
partid și dc stat au fost inlim- 
pinați de Mircea Malița, minis
trul Invâțâmintului. și Traian 
Ștefănescu, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studențești. Un 
grup de studenți au oferit flori 
inalților oaspeți.

La intrarea in sală, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, ceilalți con
ducători ai partidului și sta
tului sini^j.iiutați de asistență 
cu puternice aplauze.

Un exempul elocvent al am- 
plor'ii pe care a luat-o mișcarea 
artistică din facultăți și insti
tute este și Festivalul național 
al artei studențești, care, din

cu soția.
Dumitru

Ion

Maxim
Popa, 

Iliescu.

și talentul face ca via-tudinile .. ....... .
ța universitară să devină tot 
mai frumoasă, măi bogată in 
conținut. In acest cadru pro
pice iși găsesc locul și preocu
pările dedicate artei. Cu pasiu
ne sint cultivate, in orele li
bere, înclinațiile artistice me
nite să lărgească orizontul spi
ritual al studenților, să con
tribuie la educarea tinerei ge
nerații in spiritul ideilor no
bile ale umanismului socialist.

Acest fapt l-a ilustrat din 
plin actuala ediție a Festiva
lului. care, pe diverse genuri 
artistice, s-a desfășurat in mai 
multe centre universitare ale 
țării : la Brașov s-au întrecut 
formațiile de teatru dramatic 
și de poezie, la Timișoara cele 
de muzică ușoară și de estra
dă. la Cluj formațiile folclorice, 
la Iași cele corale și instrumen
tale. In cadrul aceluiași festi
val, la București au fost orga
nizate salonul studențesc de 
primăvară și colocviul de lite
ratură. Frumoasa paradă a por
tului, cintecului .și dansului 
popular, desfășurată pe străzile 
Clujului, a constituit o adevă
rată sărbătoare artistică. La 
toate aceste manifestări, mii și 
mii de spectatori — printre ca
re numeroși studenți — au a- 
plaudat cu căldură pe colegii 
lor artiști.

Peste 12 000 de studenți au 
urcat pe scenele festivalului in 
fazele de selecție, iar dintre 
aceștia 2 500 și-au disputat in- 
tiietatea pe podiumurile fina
lelor.

In holul sălii palatului, mari 
panouri cu fotografii infățișeu-

festivalului. Aseară, pe scena 
Sălii Palatului, au evoluat la- 
ureații, care au-demonstrat din 
plin măiestria lor interpreta
tivă. In versuri și cîntece a- 
vintate, studenții români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități au slăvit partidul, 
patria socialistă, au dat expre
sie sentimentelor lor de bucu
rie pentru viața nouă, de în
credere în viitorul lumTnos al 
patriei. Lucrările simfonice, in
strumentale. corale, cele de mu
zică ușoară, piesele coregrafice 
și cupletele înscrise în progra
mul spectacolului și-au găsit 
sensibili interpreți. Rclevind 
izvoarele de neasemuită fru
musețe ale folclorului, formații 
do dansuri, orchestre de muzică 
populară și soliști au prezen
tat apoi cintcce și jocuri româ
ne, maghiare, germane și sîr- 
bești, unele culese chiar de in
terpreți în diferite zone geo
grafice ale țării, oglindind tra
dițiile poporului nostru, crea
ția autentică, profund patrio
tică. a culturii noastre națio
nale.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor stu- 
donți le-au fost oferite flori din 
partea conducerii dc partid și 
de siat,

Interpreți și spectatori into
nează tradiționalul imn al stu- 
dențirrii 
întreaga asistență, prin 
puternice aplauze, iși 
atașamentul față de 
Comunist Român, față 
ducerea sa.

..Gaudcamus igitur-. 
asistență, prin vii și 

exprimă 
Partidul 
de con-

I’rof. emerit Simion PĂRĂIAN 
director al Liceului 
de cultură generală 

Petroșani

Spectacolul a fost 
direct de studioul 
televiziune.

doi in doi ani. aduce pe nu- ză aspecte din marea întrecere
merousr* scene talente autenti- artistică a studenților. Firi ■Șl".
ce. Dor ința f■•D'’’etului studios spectacolul de gală nu putea
de a •'i;no:iștc eit mai mult si să reuneas» •ă d< eit o parte din
de a-și pune in valoare apti- programele atit de variate ale
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tare și oricît de apreciate ar 
fi. dacă nu sint folosite in pro
ducție, ele nu duc la creșterea 
avuției naționale, rămîn pînă 
la urmă fără rezultate practi
ce, concrete. O serie de țări au 
obținut în ultimii ani rezul
tate deosebite în dezvoltarea 
lor tocmai datorită aplicării cu 
repeziciune în producție atit a 
rezultatelor cercetării proprii, 
cit și ale cercetării realizate pe 
plan mondial, folosirii a tot 
ceea ce este mai nou și înain
tat în știință și tehnică.

Cred că ar trebui să studiem
— și pentru acest lucru să se 
acorde și investițiile necesare
— posibilitățile de a asigura 
valorificarea mai bună a re
zultatelor cercetării. Totodată 
este necesar ca institutele noas
tre de cercetare să stabilească 
anual care din realizările lor 
se pot introduce in producție 
cu rezultate maxime și să ur
mărească măsurile ce trebuie 
luate pentru finalizarea în do
meniile respective ale activită
ții practice a rezultatelor cer
cetării științifice.

Doresc, tovarăși, să exprim 
încă o dată aprecierea deose
bită pe care conducerea parti
dului o dă institutului și ca
drelor sale, rezultatelor obți
nute in activitatea desfășurată 
pînă acum. Am convingerea că 
in următorii ani institutul va 
contribui în mod substanțial 
la realizarea programului na- 
Jional de cercetare nucleară, 
că \a aduce o contribuție fot 
mai consistentă la progresul 
general al patriei noastre. Vă 
urez dumneavoastră, ingineri
lor. fizicienilor, tehnicienilor și 
muncitorilor, specialiștilor, tu
turor salariaților acestui insti
tut noi succese, rezultate tot 
mai bune în activitatea viitoare.

Școala are 
de important 
Iovilor cu o __
țifică înaintată despre lume, 
în cultivarea atașamentului 
față de orinduirea socialistă, 
in explicarea politicii parti
dului și statului nostru, in 
canalizarea năzuințelor și 
cristalizarea caracterelor. Des- 
fășurindu-se in mod sistema
tic și gradat, potrivit cerin
țelor programei analitice și 
in concordanță cu posibili
tățile vîrstei elevilor, proce
sul instructiv-educaliv urmă
rește să formeze oameni mul
tilateral dezvoltați, capabili 
să facă față cu succes nece
sităților mereu sporite ale 
societății noastre noi.

Actul complex al modelării 
caracterelor se exercită în 
primul rînd prin lecție, for
ma de bază care se află la 
indemina personalului didac
tic. Evident, aceasta nu este 
și unica, ea trebuind să fie 
completată cu numeroase alte 
procedee și metode auxilia
re de mare eficacitate și su
plețe, consumate in activități 
extrașcolare, în cadrul orga
nizațiilor de tineret, în viață, 
în familie. Munca de educa
ție, care presupune deosebite 
răspunderi morale din partea 
cadrelor didactice, necesită 
existența unui coordonator 
permanent capabil să cunoas
că particularitățile psihice, 
aptitudinile și deprinderile 
fiecărui elev pentru a putea 
urmări 
jjetpnță 
obținerii unor cit mai bune 
rezultate 
purtare. Acest rol 
profesorului diriginte. De fe
lul cum muncește dirigintele 
depinde nivelul activității e- 
ducative a clasei. Unde diri
gintele iși face conștiincios 
datoria, aproape că nu există 
rămineri în urmă la învăță-

un rol deosebit 
in înarmarea c- 
concepție șliin-

și conduce cu com- 
eforturile necesare

a

tură și. cu siguranță, că nu 
se vor semnala acte de indis
ciplină. Dirigintele trebuie 
să-și ciștige autoritatea prin- 
tr-o muncă de calitate, prin 
ridicarea. în mod sistematic, 
a nivelului calificării * 
prin însușirea măiestriei pe
dagogice. întreaga muncă
dirigintelui trebuie să se ca
racterizeze printr-o justă o- 
rientare politică, prin spirit 
partinic în vederea cultivării 
la elevi a unor profunde con
vingeri despre justețea politi
cii partidului, despre inevi
tabilitatea triumfului comu
nismului. Prin exemplul său 
personal, dirigintele trebuie 
să fie un model pentru e- 
lovii săi în ceea ce privește 
orientarea Iui politico-ideolo- 
gică, viața Iui morală, spiri
tul de organizare și de dis
ciplină. atitudinea comunistă 
față de muncă.

Intîrzierile și absențele de 
la ore, lipsa de principiali-

+ Continuare în pag. a 2-a.

I

Tinăra 
p- 

rai 
gingașele

Anica Odina. res- 
• ia serei nr. 1 Lunea, 
să de obiectivul apa- 

i îngrijind cu dragoste 
,familii" ale serei.

I Spectacole festive
I 
I 
I
I mul este prilejuit de sărbăto

rirea zilei cînd România și-a 
dobindit independenta de 
stat și de aniversarea a 25 
de ani de la victoria împotri
va fascismului: 9 Mai. Tex
tul în versuri care stă la 
baza spectacolului este sem
nat de actorul Florin Plaur.

Al doilea spectacol — „Ge- 
tusa" — a cărui pregătire a 
început deja sub conducerea 
regizorului Marcel Șoma, 
avindu-i în distribuție, prin
tre alții, pe Costin Iliescu, Al. 
Codreanu, Cecilia _ 
Văsile Prisăcaru. 
Drăcea, Pu.șa 
Vaier Donca. 
semnată de

în pregătire
in

lui petroșanean vor 
două spectacole festive. Pri-

luna mai artiștii teatru- 
realiza

nean. Radu Selejan, ale că
rui versuri evocă momente 
tensionale din zbuciumata, 
dar Jglorioasa epocă din vre
mea lui Deeebal. Reprezenta
ția va avea loc în cadrul 
festivităților organizate --nual 
la mijlocul lunii mai în de
corul natural al ținutului 
strămoșesc din preajma loca
lității Costești.

De menționat faptul că a- 
ceste două spectacole sint 
pregătite paralel cu turneele 
pieselor „Patima roșie de 
Mihail Sorbul și ..Trei crai 
de la răsărit" de Bogdan l'e 
triceicu Hașdeu, evidențiind 
o activitate susținută a acto
rilor petroșăneni î»>

actualei s'.<.

la învățătură și 
îi revine

Teodoru, 
Dumitru 

Novăcescu, 
Partitura este 

poetul petroșă-

singur exemplu. întrecerea 
era 

toi. Tânărul colecții- al mi- 
, căci aici totul 

entuziast

Joncțiunea
■>6- 
-6 
ș-i 

•ui 
că

Ce-i tinăr crește repede. Așa 
și cu mina Paroșeni. Se ex
tinde văzind cu ochii. Carac
teristic la E. M. Paroșeni este 
dezvoltarea rapidă cu un pro
nunțat accent pe mecanizare. 
Dar in. ce privește susținerea 
afirmației privind dezvoltarea 
rapidă să ne referim doar la 
un ’ , “ , ’ ;
in cinstea zilei de l Mai 
in l 
nei, căci aici totul e tinăr, 
muncea entuziast spre a da 
viață angajamentelor de între
cere. Se făcea însă simțită lip
sa unui nou front de lucru. Ce. 
era de făcut ? S-au adunat fac
torii de răspundere ai minei 
și au ținut sfat. Concluzia una
nimă a fost de.chiderea tie ur
genții a unui nou abatai fron
tal in stratul 15 din zona l-a. 
După ce s-a judecat totul, s-a 
găsit soluția : începerea de-o 
dată a lucrărilor la suitorul de 
atac și. galeria de baza. Ambele 
obiective trebuiau executate in
tr-un timp cit mai scurt. Sui
torul și galeria urmau să se 
intUnească intr-un loc bine de
terminat de către topografi. .1- 
legerea asupra celor ce armau 
să execute lucrările a căzut 
asupra a două brigăzi, amân
două conduse de membri de 
partid. Aceea a lui Gheorglie

Dineu urma să bala suitorul, 
iar a lui Constantin Piloiu ga
leria. Și lucru/ a început Bri
gada lui Gheorghe Dineu a ■>' 
ținut zilnic înaintări de 5 
metri. In ritm alert avansa 
galeria unde lucrau ortacii • 
Constantin Piloiu. Dar iată 
natura, potrivnică, s-a folosii de 
dreptul de veto și in galerie 
a apărut metanul. Pufcarea a 
fost sistată. Perforatoarele și au 
încetat activitatea iar pușcătu- 
rile nu mai dislocau roca. 
In schimb ciocanele de abataj 
au intrat în acțiune Cine a 
lucrat in mină iși dă seama 
ce înseamnă să lucrezi numai 
din ciocan de abatai. Dar pen
tru brigada lui Constantin Pi
loiu era de neconceput să m- 
tirzie la... intilnire.

.Ziua de 2i) aprilie. Punc
tuale, la intilnire. brigăzile con
duse de Constantin Piloiu si 
Gheorglie Dineu au făcut r • - 
țiunea Bătălia cărbunelui -i 
noul abataj frontal putea în
cepe. S-au bătut 150 găuri iar 
după-amiază s-a pușcat. C>-d 
s-au irit zorii dimineții zilei de. 
21 aprilie, din noul abatai fr-ui
tai al zonei I brigada lui Petru 
Spinu a și extras 300 tone de 
cărbune.

r Pe gustul 
tuturor

In vitrinele de prezentare 
ale magazinului de mobila 
din piața orașului Petroșani 
se găsesc multe lucruri fru
moase de utilitate îndelungată. 
Camera combinată Ilva, spre 
exemplu, asigură confort și 
se poale cumpăra la prel ac
ceptabil. Sufrageria Aslor 
este, de asemenea, atrăgă
toare. Pentru cei mai preten
țioși, este oferită sufrageria 
Lainiița in componența că
reia intră un dulap cu anexă, 
bibliotecă, 2 canapele, o 
masa mare și una de colt, 
l» scaune și alte obiecte.

(^twvvaa.

Excursie la Costești
Comisia de turism a Comi

tetului municipal U.T.C., in 
colaborare cu comitetele oră
șenești ale U.T.C. Organizează 
pentru ziua de 17 mai a.c. o 
excursie pe rula Petroșani — 
Hațeg — Orăsli Costeșli.

Prețul excursiei este de 
lei. Înscrierile — la comite
tele orășenești alo U.T.C. și 
la comitetul municipal U.T.C. 
— se fac pînă în ziua de 8 
mai a.c.-

40

-- - - - - A [onstiluirea filialei loiale 
a Soiielătii numismatice 

române
Zilele acestea, la Muzeu! 

mineritului din Petroșani a 
avut loc ședința de constituire 
a filialei locale a Societății 
numismatice române. Cu 
acest prilej tovarășul Petru 
Melha,- membru activ al so
cietății, cunoscut colecționar, 
a înmînat carnetele unor noi 
membri corespondenți. Filia
la iși propune să populari
zeze activitatea de colecțio
nare a monedelor, medaliilor, 
sigiliilor și a numismaticii in 
folclor prin expoziții, intil- | 
niri, conferințe.

J
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(ale in notarea răspunsurilor, 
nepredarca in termen sau de
loc a planificărilor calenda
ristice, lipsa planurilor de 
lecții pentru orele de diri 
gen lie, absentele nejustificate 
de la unele ședințe de invă- 
țămint ideologic. lipsa de re
ceptivitate la critică și de o- 
perativitate in luarea măsu
rilor pentru înlăturarea lip
surilor semnalate sint doar 
cites a aspecte care mai ca
racterizează munca unor ca
dre didactice și care, dacă ar 
fi cunoscute de elevi, ar pu
tea conduce la știrbirea au
torității profesorului diriginte.

Dirigintele folosește un an
samblu variat de activități și 
mijloace prin intermediul că
rora isi exercită direct sau 
indirect influența sa educa
tivă asupra elevilor. El vi
zitează elevii la domiciliu, 
organizează meditații și con
sultații. excursii și vizite la 
expoziții si muzee, vizionări 
de spectacole, reuniuni tovă
rășești etc. Prin conținu
tul lor. lecțiile de di- 
rigenție permit profesorului 
să influențeze multilateral si 
să cultive la elevi sentimen
te de dragoste și devotament 
fată de orinduirea socialistă, 
fată de stat, fată de partid.

Profesorii liceului nostru 
s-au străduit să dezvolte sen
timente patriotice la elevi 
prin prezentarea la orele de 
dirigenție a trecutului istoric 
de luptă a! comuniștilor, a 
bogățiilor și frumuseților pa
triei. a activității oamenilor 
conduși de partid in măreața 
operă de construcție a socia- 

; lismului. a schimbărilor ra
dicale intervenite in viata de 
toate zilele a ponorului. Din
tre temele abordate de diri
ginți in acest scop amintim : 
„Unirea Principatelor Româ
ne", „București — inima ță
rii*. ..Hidrocentrala și com
plexul de pe Lotru". ..Eroi
cele lupte alo petroliștilor si 
ceferiștilor din februarie 
1933“. ..Electrificarea liniei fe
rate Filiași — Simcria". Pre
gătite cu grijă de către d:’i- 
ginți. folosind un bogat ma
terial ilustrativ — albume, 
fotomontaje, fragmente selec
ționate din literatura bele
tristică. audierea unor discuri 
continind cintece revolți*-.- 
nare, asemenea ore au avut 
un puternic caracter emoțio- 

i n-’l trezindu-)e elevilor ad
mirația. mîndria și recunoș
tința față de eroii clasei mun
citoare și dorința de a duce 
mai departe realizările socia
lismului.

Importanță prezintă, de a- 
semenea. pentru elevi, cu
prinderea în planul de muncă 
al dirigintelui a unor ore 
menite a contribui la lărgi
rea orizontului cultural-știin- 
țific. Au fost discutate în a- 
ceste ore teme ca „Prestigiul 
creației tehnice românești* si

„Știința nucleară in dezvol
tarea României socialiste . 
„Din istoria electricității*. 
.Navele civilizației". „Oameni 
ai științei românești". ..Figuri 
«Ic fizicieni și matematicieni 
români* ele.

Punind in discuție, la toate 
clasele, in cadrul orelor de 
dirigenție. teme legate de »- 
niversarea centenarului naș
terii lui V. I. Lenin sau teme

chizite școlare, au o ținută 
neîngrijită, uită să-și facă te
mele de casă sau le copiază 
dc la alții, vorbesc neintre- 
bați. dcrnnjind clasa etc. De 
aceea orele dc dirigenție cu 
caracter clic au o importan
tă deosebită in educarea co
munistă a elevilor, ele fi
ind menite a le forma tră
sături morale cum sint cura
jul. voința, eroismul. perse

PROFESORUL 
DIRIGINTE, 

COORDONATORUL 
ACTULUI COMPLEX 

AL MODELĂRII 
CARACTERELOR

ca ..Rolul omului in schim
barea naturii* și „Concepții 
religioase despre formarea 
pămîntului" profesorii s-au 
preocupat de a forma la e- 
levi obișnuința de a apela în
totdeauna la noțiuni științi
fice pentru a explica feno
menele naturii înconjurătoa
re, de a căuta să găsească 
și să-și explice legăturile rea
le dintre obiecte și fenomene, 
de a înțelege caracterul lo
gic. obiectiv a| acestor legă
turi.

Dacă in general elevii au o 
comportare corectă, manifestă 
grijă față de mobilierul cla
sei. păstrează bunurile școlii, 
răspund la chemările organi
zației de tineret etc., se mai 
inlilne.se și cazuri de elevi 
care folosesc cuvinte urîte 
sau o atitudine indiferentă 
față de învățătură, cu mani
festări de egoism, de lăco
mie și individualism, cu ati
tudine brutală față de colegi 
și față de persoanele cu ca
re vin in contact, elevi care 
fug de la ore. copiază și șop
tesc, fură bani, cărți și re

verența. atitudinea de întra
jutorare tovărășească, identi
ficarea intereselor personale 
cu cele generale, opinia in
transigentă față de orice de
lăsare in muncă, față de cei 
care încalcă normele vieții 
sociale. Realizarea unor ase
menea obiective s-a căutat a 
fi înfăptuită prin punere in 
discuție, la orele de dirigen
ție, a unor teme ca : „Despre 
politețe". „Să fim cuviincioși 
cu noi înșine". „Modern și 
caraghios in comportare*, 
«Voință și încăpățînarc". ..în
datoririle copiilor față de 
părinți", ..Muncă și odihnă", 
„Protecția familiei", „Tinere
tul și lumea de azi* ele. 
Procedind cu foarte mult tact, 
ferindu-se a le jigni demni
tatea, pornind de la diferite 
aspecte și manifestări parti
culare, profesorii diriginți au 
căutat a-i deprinde pe elevi 
să se comporte corect in re
lațiile cu oamenii, să-i facă 
să cunoască și să respecte 
regulile de comportare civi
lizată ce se impun în anu
mite situații : la o întrunire.

Iu teatru, la cinematograf, 
in autobuze, in familie, in 
restaurant, pe stradă etc.

Una din laturile principale 
ale educației tinerei generații 
este și educația estetică. In 
scopul dezvoltării la elevi a 
capacității de a simți și în
țelege frumosul, de a aprecia 
la justa sa valoare emoția 
artistică, de a le mijloci cu
noașterea lumii și a vieții 
prin intermediul imaginilor 
artistice. profesorii diriginți 
au ținut o serie de lecții cu 
caracter educativ -artistic prin
tre care amintim : „Pictorul 
Theodor Aman”. „Viața și 
activitatea lui G. Enescu”. 
„Viata și opera lui Giuseppe 
Verdi", ..Ludwig van Beetho
ven" etc. In vederea asigu
rării bunei reușite a lecției 
de educație estetică se im
pune ca profesorii diriginți 
să se pregătească temeinic 
și să-și aleagă din timp ma
terialul necesar expunerii. 
Printre materialele necesare 
ilustrării lecției se cere a fi 
aduse Ia clasă un picup cu 
discurile necesare sau un 
magnetofon cu imprimările 
respective, monografii, foto
grafii ele.

L'n însemnat număr dc ore 
de dirigenție au fost rezervate 
pentru informarea științifică 
a elevilor de către persona
lul de specialitate in proble
mele de sănătate și boală, 
in formarea și dezvoltarea 
unui comportament igienic. 
In cadrul acestui ciclu, in 
cursul trimestrului al 11-lea 
s-au ținut următoarele teme : 
„Cerințele alimentației rațio
nale", „Prevenirea și primul 
ajutor in caz de accidente 
și intoxicații*. „Egalitatea in 
drepturi a fetelor și băieți
lor" și „Călirea organismu
lui". „Primul ajutor in caz 
<le accidente și îmbolnăviri 
acute*. „Rolul mamei și al ta
tălui in familie — condițiile 
unei vieți armonioase și să
nătoase".

La toate clasele profesorii 
au folosit una sau chiar 
două ore de dirigenție pentru 
analizarea activității colecti
vului clasei prilej cu care 
au stabilit o serie de măsuri 
concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate. Pe baza 
notelor și absențelor din ca
taloage. a discuțiilor din șe
dințele consiliului profesoral, 
a observațiilor personale fă
cute cu ocazia asistenței 1a 
lecții, a informărilor primite 
de la profesorii clasei, diri- 
ginții au întocmit un bogat 
material pe care l-au pre
zentat in fața elevilor, mate
rial care a constituit punctul 
de plecare al discuțiilor.

Activitatea bogată, variată, 
metodică depusă de diriginți 
contribuie la creșterea unor 
tineri sănătoși din punct de 
vedere moral și fizic, pregă
tiți in toate privințele pen
tru marea confruntare cu 
viața.

Studentul Vasile Crăciun din anul IV Mine, studiind rezistența c;'t '-” •>r la conca- 
sarea statică, in laboratorul de iu, ,nica rocilor.
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Lucrăriie 
de control

Alături de teze, lucrările 
de control reprezintă metoda 
cea mai eficace a unei ve
rificări frontale a elevilor. 
Ele constituie și un mijloc 
prețios de notare a acestora, 
in special pentru obiectele 
din planul de invățăniînt 
pentru care sînt afectate mai 
puține orc pe sâptămină. Dc 
asemenea, rcprezenlind un 
test asupra nivelului de pre 
gătire al elevilor in aceeași 
măsură lucrările de control 
pot fi. și un tcs| al eficientei 
muncii profesorului.

Ințclegind importanța Iu 
crărilor de control, trebuie să 
respectăm anumite indicații 
melodice, cunoscute îndeobște, 
dar nu întotdeauna respec
tate. De mare însemnătate 
este alegerea subiectului. A- 
cesta trebuie să fie formulat 
clar, iar volumul său. evi
dent. să fie legat de (impui 
rezervat lucrării

Trebuie să dăm posibilitatea 
elevilor ca după cele 20—25 
de minute afectate lucrării, 
să o revadă in circa 2—3 
minute. In cazul in care pen
tru lucrarea de control ‘avem

Pe marginea linei anonime sosite la redacție

AȘTEPTAM RĂSPUNSUL ADEVĂRATULUI COLECTIV
Zilele trecute am pri

mit la redacție o scri
soare semnată ..Colecti
vul anului 1 E seral, 
Școala profesionala co
mercială din Petroșani* 
in care ni se vorbește, 
printre altele, și despre 
rezultatele slabe la în
vățătura, obținute in 
cele două trimestre de

28 elevi ai anului I E, 
•2 sint corigenți, iar 

note minime de promo
vare la multe obiecte.

Responsabilă principa
la pentru situația rea 
la învățătură a elevilor 
este, după autorul (au
torii) scrisorii, eleva E- 
lena Cornea. secretară 
a U.T.C. pe clasa. Pro
babil, eleva aceasta, in 
calitatea pe care o are 
în cadrul organizației de 
tineret, putea să facă

mai mult peytru îndrep
tarea situației. Dar oare 
elevii slabi la învăță
tură nu au ei in primul 
rind responsabilitatea 
faptelor lor?

Se mai spune în scri
soare : „Noi, colectivul 
clasei, dorim să schim
bam secretara L’.T.C. și 
in locul ei să fie pusă 
eleva Viorica Ardelean, 
pentru că e severă și 
se interesează de situa
ția elevilor". Dacă e 
așa cum scrie „colecti
vul" de ce ni se mai 
cere nouă sprijin in a- 
ceastă acțiune? Doar 
grupa U.T.C. din clasa 
poate să opereze 
schimbarea de care se

trebuie să fie ales un 
organ de conducere. 
Nu cumva in spatele 
„colectivului* care sem-

vorbește avînd, binein-
teles, in vedere cri te-
rule pe baza cărore

neaza scrisoarea se as
cunde un elev (sau o 
eleva) care urmărește 
anumite interese perso
nale?

In legătură cu acest 
subiect am purtat o dis
cuție cu prof. Constan
tin Mazilu, dirigintele 
clasei, secretarul orga
nizației de partid pe 
școală. „Intr-adevăr — 
ne-a spus interlocutorul 
nostru — situația la în
vățătură a elevilor din 
anul 1 E seral este cu 
totul nesatisfăcătoare și 
ea se dalorește absente
lor repetate, piegătirii 
superficiale, nefrecven- 
tarii consultațiilor și me
ditațiilor de către o 
mare parte din cei slabi 
la învățătură.

Eleva Elena Cornea 
nu are însă nici o vină 
pentru această stare de 
lucruri, ea atrăgind in 
numeroase rinduri aten

ția celor amenințați cu 
ccrigenla asup a dato
rit! lor de a învăța, ofe
rii d in acaiașă timp un 
hun exemplu personal 
tuturor colegilor ei. !n 
privința oportunității <>- 
legerii elevei Viorica 
Ardeleanu in calitate de 
secretară U.T.C. pe cla
să am îndoieli serioase 
pentru simplul motiv că 
această elevă a rămas 
corigentă la matematica 
pe trimestrul al II-lea, 
deoarece a fost surprinsă 
copiind. După părerea 
mea cel (cei) care rela
tează faptele din scri
soare crează cu rea in
tenție o situație neper- 
misa. ponegrind și ne- 
avind curajul răspunde
rii (dovadă faptul ca 
se camuflează sub for
mula „Colectivul cla
sei*). Dacă se impunea 
o schimbare ca cea de 
care este vorba în scri

soare, ea trebuia discu
tată în adunarea grupei 
U.T.C. și nu in anonime 
răuvoitoare. In ce mă 
privește, voi căuta sa, 
supun cazul dezbaterii 
colectivului clasei pen- ‘ 
tru a liotări măsurile 
care se impun*.

Vor zice unii că nu ‘ 
trebuia să facem d'n- 
tr-o anonimă un caz 
aparte. vȘi totuși, să ni 
se permită sa avem o 
alta părere fiind.ă ges
tul sau are implicații 
morale care nu trebuie 
neglijate, dovedind ca-, 
rențe de educație ce pot* 
pricinui cîndva daune 
mai mari colectivului in 
care trăiește. De aceea, 
așteptăm să aflăm opi
nia adevăratului colec
tiv al anului 1 E seral, 
de la Școala comercială 
in legătură cu acest caz.

C. P.

Mulți dintre noi acceptăm că 
.munca de orientare școlară .și 
profesională a elevilor este o 

„datorie a tuturor profesorilor 
și nicidecum numai a profe

sorului diriginte.
In școala noastră există o 

susținută preocupare in această 
direcție, concretizată printr-o 
serie de acțiuni organizate cu 
elevii diferitelor clase — dis
cuții cu profesorii ce predau 
la clasele a VIIT-a. cu părinții 
plevilor de clasa a VTII-a. vi
zite in întreprinderi și insti
tuții. intilniri cu oameni de 
diferite profesii etc.

Tematica unor ore educati
ve („Profesia tatălui meu', 
„Orice muncă este frumoasă 
clacă este făcută cu interes"), 
precum și intilniri cu munci
tori de diferite profesii — mi
neri. rectificatori, strungari — 
au avut ca scop să dezvolte la 
elevj dragostea față dc muncă, 
să știe care sint cele mai im
portante meserii, să înțeleagă 
că meseria pentru care te pre
gătești trebuie să te atragă. 
Vizitele la secția dc tîmplărie 
a Întreprinderii de industrie 
locală, la atelierul Școlii pro
fesionale, la tipografie, pe lingă 
caracterul lor educativ, au ur
mărit și orientarea profesiona
lă a elevilor. Cu aceste ocazii 
elevii au primit informații in
teresante despre diferite mese
rii (tîmplar. vopsitor, lăcătuș, 
tipograf etc.), au asistat la e- 
fectuarea unor operații tehno
logice. Interesantă și utilă a 
fost vizita făcută la U.U.M. Pe- 

-troșani. de către elevii din cla
sa a VIT-a, care au fost con
duși în secțiile de turnătorie, 
forjă și mecanică, puțind ast
fel să urmărească in mare par
te procesul tehnologic al unor 

?piese. de la turnare pînă la fi
nisarea lor. Am întîlnit aici 
foști elevi ai școlii noastre, azi 
lăcătuși, strungari sau turnă
tori care au destăinuit elevilor 
din secretele meseriei lor.

In clasele a VIT-a și. mai a- 
’ les. a VIIT-a, prin întilnirile 
cu diferiți muncitori sau elevi 
ai școlilor profesionale, prin 
discuțiile cu elevii, prin tema- 
tica unor ore de dirigenție 
(„Ce meserii se practică in Va
lea Jiului", „Ce știu despre mi
ne. ce vreau să devin, ce pot 
să roilizez". „Greșeli în alege
rea profesiei"), elevii au primit 
jlate mai precise - despre con

ținutul și cerințele diferitelor 
profesii, au fost lămuriți asu
pra posibilităților ce li se des
chid la terminarea clasei a 
VIII-a.

Cele mai mult apreciate au 
fost acțiunile organizate cu co
laboratori din afara școlii. Re
marc intre acestea întilnirile 
cu foști elevi ai școlii noastre. 
Pentru a forma elevilor din 
clasa a VIII-a o impresie cla
ră despre examenul de admite
re in școala postgencrală. des
pre felul cum trebuie să se 
pregătească, am organizat două 
intilniri cu elevi ai Liceului 
teoretic Petroșani și ai Liceului 
industrial Petroșani. Invitații 
au vorbit celor mai mici des
pre felul cum s-au pregătit 
pentru examenul de admitere, 
accentuînd faptul că ii așteap
tă un concurs unde sint selec
tați cei mai bine pregătiți, le-au 
vorbit și despre obiectele ce se 
studiază in aceste școli, des
pre importanța lor.

Găsesc că a fost o bună in
spirație amintindu-se celor din 
clasa a VITf-a că nu trebuie să 
neglijeze celelalte obiecte — fi
zica. chimia, geografia care nu 
se cer la examenul de admi
tere. pentru că riscă să se lo
vească de mari greutăți iu 
școala postgencrală.

Să nu uităm insă că elevii 
de clasa a VIII-a sînt încă la 
vîrsta cînd simțul autocunoaș- 
terii. al autoaprecierii abia se 
formează. Sint la vîrsta cînd a- 
supra lor. și mai ales în ce pri
vește alegerea profesiei, acțio
nează influența familiei. Din 
discuțiile cu părinții elevilor 
mei am reținut cu satisfacție 
că majoritatea sînt realiști, 
preferințele lor în ce privește 
alegerea școlii sau a profesiei 
sini in concordantă cu încli
națiile elevilor, cu situația lor 
școlară. Am in clasă și citeva 
neconcordanțe privind posibili
tățile intelectuale. înclinațiile 
copilului și preferințele părin
ților. Acest lucru se manifestă 
mai ales în cazul fetelor și se 
datorește nu faptului că părin
ții n-ar cunoaște posibilitățile 
copilului, ci unor prejudecăți : 
tendința mamelor de a nu-și 
da fetele să învețe la o școală 
ce funcționează în alt oraș sau 
județ. Datorită faptului că in 
municipiul nostru. în afara 
Școiii comerciale, unde se pri
mesc putini absolvenți din Pe-

troșani, nu funcționează alte 
școlj profesionale (sanitară, de 
laboranți, de țesătorie), fetele 
nu au ce alege, deci merg toate 
la liceul teoretic, chiar dacă 
au absolvit clasa a VIII-a cu 
note la limită sau au înclina
ții spre o anumită meserie.

Aici cred că trebuie să insis
tăm mai mult, trebuie să for
măm un front comun — pro
fesori. diriginți. maiștri — ca 
să-i convingem pe părinți că 
elevii trebuie să urmeze școa
la spre care au înclinații și 
nu neapărat școala care func
ționează in oraș.

Cred că ar fi bine să șe facă 
școlilor profesionale de diferite 
specialități mai multă populari
zare. Se știe puțin despre a- 
vanlajele ce le oferă aceste 
școli, despre meseriile pentru 
care sînt pregătiți elevii in a- 
ceste școli și de aceea unele 
sînt prea solicitate iar altele 
dimpotrivă.

Pentru a cunoaște preferin
țele elevilor în ce privește 
școala ce o vor urma, profesia 
îndrăgită, nivelul de autoapre
ciere și măsura in caro i-au 
infiuentat acțiunile do orientare 
organizate do școală am folosit 
metoda anchetei. Din cei 34 e- 
levi aj clasei a VIII-a A an
chetați. 10 vor să urmeze școli 
profesionale. 4 de meserii (croi
tori, coafori etc.). 3 școala ge
nerală do 10 ani, 5 licee do 
specialitate. 12 liceul teoretic. 
Unele răspunsuri ale elevilor 
chestionați sint in rmeord*»nfă 
cu situația lor școlară argu
mentează alegerea unei anumite 
profesii. Altele sînt neargumen
tate. in discordanță cu notele 
din catalo*» un^lo chiar amu
zante.

In cele două luni care no 
despart de examenele de admi
tere. desigur unii î.și vor 
schimba preferințele în funcție 
de numărul locurilor, de felul 
in care termină clasa a VIII-a. 
iar alții nu vor lua in consi
derare sfaturile sincere, priete
nești alo educatorilor Satisfac
ția educatorului este deplină 
atunci cînd tinerii noștri de
vin oameni de nădoidn indi
ferent unde vor lucra, la strung, 
in mină, pe schele, eu bistu
riul sau la planșetă

Prof. Viorica TODERICI.
Școala generală nr. 4 Petroșani

OPINII
la dispoziție toată ora. să le 
atragem atenția cu citeva. 
minute înainte de a suna, 
să o recitească. In acest fel 
venim nu nuniai în ajutorul 
elevilor dar și al nostru, u 
șurindu-ne munca de corec
tare. Dacă timpul afectat se 
dovedește insuficient, elevii 
devin nervoși, scriu în mare 
grabă, fac mai multe greșeli 
de ortografie și de conținut. 
Anume, chiar dacă nu sîn- 
tem profesori de limba româ
nă. trebuie să sancționăm 
prin scăderea notei pe acei 
elevi ce se dovedesc negli- 
jenti în privința ortografiei.

Am socotit necesar să diș- 
cut despre această problemă 
intrucît o cred de o deosebi
tă actualitate atît la liceu, 
cit si la școlile generale. Tri
mestrul a| Ill-lea care este 
mai scurt docil a fost anul 
trecut, va abunda — cu si
guranță — în lucrări de con 
trol. Acestea vor trebui să 
asigure, alături de verificarea 
orală, ritmicitatea notării.

La unele obiecte, unde a- 
vem la dispoziție o singură 
oră pe săptămină, va fi ne
cesară chiar repetarea aces
tora. deoarece, in condițiile 
în care avem numai 8 ore la 
dispoziție în acest trimestru, 
nu putem să-i verificăm ora1 
pe toți elevii din clasele cu 
efective mari. In aceste con
diții. poate, ar fi mai bine să 
anunțăm lucrările de control 
grupînd lecțiile noi pe caro 
le vom nreda. în teme de re 
capitulare. din care să ale
gem subiectele pentru acesio 
lucrări. Vom asigura in acest 
chip și o însușire superioar:” 
și ritmică a materiei. La f<*’ 
se poate proceda și la alte 
obiecte, cu mai multe ore P“ 
săntămină. In cazul în care 
selecționăm citeva lecții, cu
prinzând cunoștințe esențiale 
anunțînd o lucrare dp con 
trol aceasta si-ar pierde nu
mai efectul de surpriză. In 
rest, am avea numai de cîș- 
tieaf a‘ît noi cît si elevii.

Prof. Nicol ae CERCHEZ

Cine nu e convins că lucru
rile sau planleJc pol plinge, 
l-aș polii să viziteze Sala de 
așteptare de clasa 1 a stafiei 
C. /■’. R. Petroșani. Lacrimi 
amare varsă una din canape
lele tapițate cu stofă, căci nu 
de mult o sticlă plină cu cer
neală și-a lăsat conținutul pe 
„obrazul" ei... Se tînguie cum
plit floarea exotică din vasul 
cu pâmînl, aflat intr-un coli 
al aceleiași încăperi, innăbu- 
șit cu mucuri de figuri, coji 
de seminfe, rămășițe dc la as
cuțitul creioanelor...

Sine lotuși nu crede in nici 
un iei că mobilierul se poale 
jeli, l-aș invita să îndrăzneas
că o mică escapadă către Lu- 
peni, cu trenul nr. 2 355/ care 
pleacă in jurul orei 75... Ar 
vedea plușul albastru din com
partimentele din clasa I îm
pestrițai de pete, slinos și 
prăfuit ca vai de el, iar po
deaua zgirială, „jignită" cu 
resturi de țigări, chibrituri 
arse etc.

Cine e in stare oare să 
provoace acest cor imens de 
cintece triste ? „Eroii" sint — 
faptele lor „războinice" cu 
greu pot fi concepute — 
elevii!... Aceștia — unii pe- 
Iroșăneni, alții venili cu peste 
doua ore inaintea începerii 
cursurilor —, in afara celor 
spuse, stau la taclale pe peron 
sau in sala de așteptare cu 
pricina, mul fi dintre ei fără 
abonament corespunzător, a- 
costeaz.ă ie mei sau iote, prac
tică jocuri de noroc (in ulti
mul timp șeful stafiei a con
fiscat două, iar instructorul 
Emil Stanca, trei perechi de 
cărți de joc). Dar ce să mai 
zici, cînd ei nu se jenează 
nici dc o profesoară pe care 
majoritatea o eu -osc bine șl 
in prezenta căreia se dezlăn
țuie parcă cu ș- mai multă 
insolerjâ: este vorba de to
varăș'1 Victoria Chiner care 
activează Iu Liceul teoretic

din Lupcni. navetistă pe gar
nitura amintită.

Cînd cu mai mu.’l de o oră 
inaintea plecării trenwui că
tre Lupeni, am trecut, insolit 
de șeful stafiei, pe la com
partimentele de clasa I, toate 
erau ticsite de elevi. Unii 
erau tolăniți, cum probabil li 
se permite la ei acasă pe 
divane, alții fumau, învăliiifi 
de aburi de impertinentă, care 
Iac ușor să sară în aer repu
tația, calitatea lor de ucenici 
in ale cariilor (nu in cele de

gări) și Puiu Dumitru floria, 
in anul II D la Liceul indus
trial nu aveau abonamente de 
nici un fel, chipurile, așteptau 
un prieten... Să li fost cel mai 
potrivii loc de inlîlnire pen
tru niște elevi!?... Un alt fu
mător intilnit: Drăghici Dece- 
bal, anul II D, liceul indus
trial. Cu abonamente de cla
sa Il-a, „rătăciți" la clasa 1, 
mai erau și loan Petru Dama, 
lot de la Liceul industrial și 
Gheorghe Virgil _ Punea, de la

• DACA OBIECTELE AR AVEA GLAS
• „EROI" IN UNIFORME ȘCOLARE
• IMPERTINENTA ECHIVALEAZĂ CU EMANCIPAREA?
• CE FAC PĂRINȚII Șl PEDAGOGII ?

tabinet și 66, unde sini ași I). 
li interpelăm, le cerem fra
ților Andronic, Victor și 
Șteian, ambii in anul l la 
Școala comercială, să ne ex
plice pasiunea furibundă pen
tru lumal. Ne spun că le a- 
\ cau stinse... (trebuie să a- 
daug că, neșliind cine sini, la 
o nealenfie de citeva clipe a 
celui ce mă insofea, au arun
cat cu mișcări repezite țigă
rile nelichidate încă, pe podea, 
pe sub canapele. Ce căutau 
acești eleni la clasa I cînd 
aveau abonamente pentru a 
ll-a ? Ele\ ii Nicolae Pauneu, 
de la Școala generală nr. 1 
Petroșani, clasa a Vll-a C ffi
nind In palmă un top de ți

Liceul teoretic din Petroșani. 
Sosi/i din \ cunulalilc Petro- 
șaniului. cu o grămadă de 
timp inaintea inccperii cursu
rilor, se găseau în sala de aș
teptare de clasa 1 a stației 
și Alexandru ytatieș, Vasile 
Poenar, Ion Pelrică, Vasile 
llerna, Petru Gardoș.^oti elevi 
la liceul' industrial. ul Ion 
Hălmagl, iii anul l\ la ace
eași școală, cu un păr 
cil toate zilele. s-a pri
ceput să dea răspunsul i 
obraznice celor care l-au în
trebat de rostul lui atunci, 
acolo, iară abonament... De 
fapt, e cazul să tragem un 
semnal de alarmă pe care se 
cuvine să-l audă educatorii:

impertinenta a devenit o modă 
la ioarle multi dintre acești 
elevi-, să nu existe oare nici 
o modalitate de a fi puși la 
punct ?

Am întreba. întii și iutii, pă
rinții : cît și-au dat pînă acum 
din timpul lor controlului și 
supra- egherii copiilor ,lor pe 
itinerariul casă—scoală ? Oare 
singura... grijă care trebuie 
s-<> aibă să iie aceea a asi
gurării abonamentelor de cla
sa I pentru fiii lor ?

Am fnlreba, iu al doilea 
rind, școala: instructorii, edu
catorii de aici să lie oare ne
putincioși in a dibui o soluție 
rezonabilă, legată de ocupa
rea. într-un iei util și plăcut, 
a timpului elevilor, cuprins 
intre clipa sosirii acestora (in 
jurul orei 121 și momentul în
ceperii cursurilor ? Cil s-a 
făcut, pînă in prezent, pentru 
alraaerea acestora. în răstim 
pul de două orc. înlr-a clasă 
specială pentru .medilalii. 
citit ? Sau pe dinsii nn-i inte
resează iaptele elevilor in 
afara perimetrului școlii ?

Pentru a inculca itnperalix ui 
unei comportări decente, care 

, să iacă cinste elevilor noștri, 
am propune in afara insis
tenței, preocupării mult mai 
convingătoare, cerută in acest 
sens, din partea fiecărui cadru 
didactic — inițierea unei opi
nii puternice chiar in riadul 
acestora, in vederea inlierării 
oricărui act incompatibil cu 
calitatea pe care o Pelin Din
tre elevii utecișli cei mai 
conștiincioși s-ar putea lorma 
o echipă specială care să ob
serve. in cadrul navetei, și să 
aducă la cunoștința conducerii 
școlilor (cînd vorba bună, lă
murirea de la om la om nu 
au nici un elect) laptele de 
indisciolinn. /Iceăsla a> putea 
fi sprijinită, prin rotație și 
de către cadre didactice

Traian MOLLER

inlilne.se


JOI 7 MAI 1970

e

Vizita tovarășului
Nicolae Ceausescu

f

la Institutul
de Fizica Atomica

ale economiei naționale. 
Iribuind nemijlocit la 
dvrnizarea acestora, in 
cu cerințele revoluției 
tilK'e și tehnice conlempor.

Primul obiectiv vizitat 
constituie laboratoarele de 
se 11 
călii ii 
tri< 
acum 
meniu 
ereind 
cu ga 
alte 1 
univ. 
biu 
miei, 
diațri 
zmlă 
Ce
Ml.’

pas 
știin-

il 
_ ? la- 

instalații cu largi apli- 
in cercetare și în indus- 

e. Tara noastră are de pe 
’ tradiție în acest do- 
sperîalișlii Institutului 
incă din 1962 lasere 

v. cărora le-au urmat 
lipuii perfecționate. Prof. 
Ion Agârbiceanu. mem- 
■orespondenl al 

șeful secției 
i și plasmă 
i tovarășului ' 

•ausescu cîlev a din 
>i noi reali, 
ilui si arată că aici au 

proiectate și construite 
mullc Imuri de laseri.

Tn prezent, în laboratoare 
seexeculă o scrie de laseri de 
putere,, care au largi aplicații 
î» cercetările de optică noli- 
neară si în numeroa^o dome
nii industriale.

Conducătorii de partid si 
de stat solicită explicații ln 
legătura cu caracteristicile si 
performantele laserilor româ
nești destinați Institutului Po- 
l-rehnic București, Universi
tății din Timișoara, altor cen
tre știînliEce si unități de 
producție.

în continuare se vizitează 
Atelierul de electronică, unde 
specialiști -i tehnicieni de 
înaltă calificare realizează 
aparate destinate cercetărilor 
«Te fizică si tehnică nuclea
ră. precum și «aplicațiilor 
practice ale energiei nuclea
re în industrie. construcții, 
«wiri‘ullură si in alte secto«are 
ale economiei naționale. Este 
prezentat unul dintre calcula- 
to-ueic electronico proiectat 
și construit în TnstituL

In laboratorul de cercetări 
privind „Corpul solid în cîmp 
de radiații" sînt înfățișate 
o.ispotilor unele rezultate ob
ținute în domeniul cercetării 
frmdamon-tale. precum și in 
stabilirea proprietății oteluri
lor. a aliajelor, a- unor cris
tale etc.

In atelierul de mecanică 
Tma. unde se execută, pe baza 
studiilor și proiectelor elabo
rate de 'me«’ali<t'i Institutu
lui, diferite aparate pentru 
cx-Totarea ști'mțifrcă și pen- 

( Ifu aplicații practice în me
dicină, învătămînt și în di
verse ramuri ale industriei si 
FHxiculturii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a apreciat c<ilitaloa 
și performanțele instalațiilor 
realizate aici.

Oaspeților le sînt prezentate 
aparate pentru controlul auto
mat al uzurii căptușelii furna
lelor. unelte de manipulat de 
la distantă, surse radioactive, 
aparate pentru controlul den
sității unor produse și pen
tru depistarea unor defecțiuni 
ît> Piesele turnate etc.

Secretarul general al parti
dului recomandă ca Institu
tul să contribuie într-o mai

Acadc- 
de ra- 

pre- 
Nicolae 

?\a din cele 
ari ale colccti- 

fosl 
mai

mare măsură la lărgirea sfe
rei de utilizare a fizicii și 
tehnicilor nucleare in diverse 
ramuri ale economiei națio
nale.

Directorul tehnic al Insti
tutului. Mihai Bâlanescu. in
formează conducătorii de 
partid și de stal despre ac
tivitatea desfășurată, preci
zând că aparatele și insta
lațiile realizate aici sînt des
tinate dotării laboratoarelor 
proprii, celor universitare și 
unor sectoare alo economiei. 
Dezvoltind sistemul de con
tractare cu industria, sarcină 
pusă de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român întregii activități de 
corectare științifică. IFA a 
realizat in 1969 beneficii în 
\ iloare de peste 34 milioane 
lei.

Secretarul general al parti
dului a recomandat să se 
treacă fără intirziere de la 
producția de prototipuri și 
do scrie mică a unor aparate 
și instalații care prezintă 
interes la execuția lor la 
scară industrială, eventual 
prin colaborarea cu o între
prindere productivă.

Se vizitează apoi centrala 
termică, prima unitate din 
țară dotată cu cazane „Ga
ma" concepute la sec
ția din Cluj și construite 
in Institut. Performanțele su
perioare ale acestor instala
ții s-au bucurat de recunoaș
tere pe plan internațional, 
dncînd la distingerea lor cu 
Medalia de aur la Tîrgul in
ternațional do invenții de la 
Bruxelles ediția 1969. Caza
ne de iici'st tio. introduse in 
fabricație de seric la Uzinele 
,16 Februarie’ din Cluj, e- 
chipează centrale termice a 
circa 30 do unități industriale 
și instituții, printre care și 
nou! Teatru Național din Ca
pitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu ii felicită pe autorii in
venției. inginerii Eugen Radu 
și Ton Berindan. Ei infor
mează că au fost realizate 
v;ir:ante perfecționate, de di
mensiuni mai mici pentru 
încălzirea locuințelor. Dată 
fiind eficiența ridicată .și lar
ga utilizare a unor astfel de 
cazane, se prevede construi
re^ unei fabrici specializate 
pentru producerea lor.

Se vizitează reactorul ato
mic. una din instalațiile de 
bază ale institutului, dată in 
exploatare încă din anul 1957. 
Prin studii proprii. ____
Ui care își desfășoară a 
vita tea aici au ridicat 
terea reactorului de la 2 000 
la 3 500 k\V. jar fluxul neu
tronilor termici a fost sporit 
de cîteva ori. Cu aju
torul reactorului. a fost 
realizată o gamă largă 
de radioîzotopi. destinați atit 
cercetărilor științifice, cit și 
aplicațiilor practice în dife
rite domenii. In prezent, se 
efectuează studii privind op
timizarea caracteristicilor rc- 
actorilor utilizați în centrale 
electrice nucleare.

speciuliș- 
icti- 
pu-

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul ce'ei a

aniversări a eliberării Cehoslovaciei
Cea de-a 25-a aniversare a 

eliberării Cehoslovaciei de sub 
ocupația fascistă a fost mar
cată in Capitală printr-o adu- 
nare festivă, organizată la clu
bul uzinelor „Republica", mier
curi după-amiază, de către 
Consiliul național al Frontului 
Unității Socialiste și Comitetul 
municipal București ul P.C.R.

La adunare au participat to
varășii Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetul-ii Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Ma
xim Berghianu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C.’al 
PCR. președintele Comitetului 
d<- Stat al Planificării. Dumi
tru Popa membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
Municipal București a| PC.R., 
primarul general al Capitalei, 
îo.n Turcu. vicepreședinte al

Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, George 
Macovescu, priin-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ac
tiviști de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești oameni 
ai muncii.

Erau prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, și membri ai am- 

asadei.
Au fost intonate imnurile de 

stat ale Republicii Socialiste 
Cehoslovace și Republicii So
cialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Turcu.

Despre semnificația împlinirii 
unui sfert de veac de la elibe
rarea Cehoslovaciei a vorbit 
tovarășul Maxim Berghianu.

A luat apoi cuvfntul amba
sadorul Miroslav Sulek.

Tn încheierea adunării a a- 
vut loc un program artistic.

(Agerpres)
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en-

N. Popescu-BOGDĂNEȘTI 
Ion HOBANA
Petru UiLÂCAN

Locotcnent-calonel
N. POP

materialelor publicate

Restul timpului este ocu-

degrevarea P.A. 1

problema 
între cele 

orizontul

iisrișli. Cil 
ilare ul 

născu I

Ni se arată, in continuare.

proiectați pentru 
luat următoarele

<i șenilele d 
porțile Vicnci 

<i < u oslașib 
Veronel Pîrlea. 

lcsccntul din fotografie 
luptat pe Mureș și pe Ti. 
Tatra și pe Ilron. Venea, ponte, 

Gorjtil lîcaterinei Teodo- 
meleagurile 
celor șapte 

iă< sule șal
ele hiple sub dra

pelul acoperii de glorii al Re
gimentului 30 dorobanți 
pină in •cașul m;

iele lor,
libertății ș patriei,
împreuna cu sulele de mii 
do ostași români — dorobanți 
amin lin d de Plevna'.

i Smirdan, lima
1 Inimti șco 

artilerie, 
ila imut 
, lunchișlî i

Ultimul obiectiv al vizitei 
conducătorilor de partid și» 
de stat la Institutul de Fi
zică Atomică il constituie 
ciclotronul. instalație comple
xă a cărei putere a fost ri
dicată. prin contribuția di
rectă a specialiștilor noștri, 
de la 6,3 MeV energie fixă 
la 1(5,5 MeV. energie varia
bilă. fapt care a permis lăr
girea timpului de cercetare 
în domeniul reacțiilor nu
cleare la energii joase și me
dii. Astfel, au putut fi abor
date probleme de o deosebită 
actualitate pentru cercetarea 
științifică, cum sini cele pri
vind structura nucleelor ato
mice.

Intr-o clădire alăturată se 
află un centru de specializa
re a cadrelor, dotat cu un 
reactor subcritic și alte in
stalații destinate scopurilor 
didactice. Un mare număr de 
studenți din ultimii ani ai 
facultăților își pregătesc lu
crările de absolvire in labo
ratoarele institutului: peste 
100 de doctoranzi își pregă
tesc la IFA teza de docto
rat. In laboratoare își desfă
șoară, de asemenea, activi
tatea numeroase cadre didac
tice din invățâmîntul supe
rior. Inccpind din L95O. $-au 
organizau de două ori pe an, 
cursuri pentru utilizarea ra- 
dioizotopilor in sectoarele 
productive, cursuri urinate 
pînă acum de peste 2 000 de 
specialiști din diverse- dome
nii alo economiei naționale.

In încheierea vizitei, în fa
ța a numeroși cercetători, a 
cadrelor de conducere ale 
Institutului, a luat cuvântul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tn secții, laboratoare, ate
liere, cercetătorii. lucrăto
rii institutului și ai Co
mitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară au intimpi- 
nat pe tovarășul Nicolae 
Chaușescu și pe ceilalți con
ducători de partid și de stat 
cu o deosebită căldură și ( 
tuziasm. Prin vii aplauze și 
urale ei și-au exprimat bu
curia, înalta satisfacție de a 
avea în mijlocul lor pe con
ducătorul partidului și statu
lui nostru, hotărîrea lor fer
mă de a contribui prin în
treaga capic’C’o creatoare și 
de muncă la înfăptuirea Pro
gramului nuclear național, o- 
biectiv de cea mai mare im
portanță pentru progresul 
științei, al economiei, pentru 
înflorirea României socialiste.

ale unei mari cărți de isl 
Tot trecutul nostru dt 
cu galeria atilor eroi 
la Decebal și Gelu, Ba 
și Mircea, con-Bnuin 
>i<*5 Curcanul si Ecat> 
doi piu, pină la Etti 
lorii și Constantin Gotic, 
tot acest trecut do lupi 
rezonanta unei epopei 
lice, încărcate de liorul legoii- 
dclor și baladelor.

Și in fa|a acestui trecut dț 
măreție și glorie, sufletul vib
rează la- cosmică, iar
fruntea se întreaga
venerație, 
rea. pe • 
at ițea chipuri d 
în legenda, sie. 
de lupta — do 
săgeți si halebarde, 
mitraliere si pistoale modern 
- , stăruie atit de 
«asupra unei lolografii 
la prima vedere, nu 
ea nimic neobișnuit! Din 
drul ramei se desprinde, p 
vie, fala cu trăsături de ado
lescent a i'nili soldat. Un baie- 
tandru. Se chema Veronel 
Pirlea. fiu al acestor plaiuri 
de la Dunăre și Carpați, ca si 
Măriuca, tata care, la 12 ani, 
pe Irontul Mărăscștiler, 
1917. își trecuse nume 
rindul eroilor neamului

populare
ciutele războiului antihitle
rist. â săvîrșit adevăra
te fapte d<> bravură, ca și 
elevul de liceu Vîrqil lovăna-. 
căzut eroic. în toamna lui "44 

încleștarea cu cotropitorii

Răspundem 
cititorilor

• Un grup de locatari, 
strada Oltului. Petroșani 
Comitetul executiv al Consi
liului popular al municipiu
lui Petroșani ne-a informat 
că gardul, la care vă refe
riți in sesizarea adresată re
dacției este prevăzut a se 
executa, de către hrtrvprin- 
d’era de gospodărie locativă, 
în cursul lunilor mai-iunie 
a. c.

O Dumitru Pop, Eupeni. 
Vă comunicăm că la con
cursul de admitere la sCoala 
de maiștri se pot înscrie 
muncitori califica*!. încadrați 
iu una din ultimele dirtiă ca
tegorii de calificare, absol
venți ai școlilor profesionale, 
sau altor școli echivalente, 
ori a liceelor de cultură ge
nerală. care au satisfăcut ser
viciul militar și sînt reco
mandați de către unitățile în 
care lucrează.

CORESPONDENTE
Stibredacția noastră din Vulcan 

ne informează:
Infuzie

de prospețime
colae Muntcanu, Gheorghe 

Tereza Nedfelcui 
Balint.

Tudor MOCUTÂ 
deputat

Dar n-a mai venit.
3 spre 9 mai 1945. La orele Clici prima zi de pace nu
21.00, întinderea frontului <i «ivea sa fie '■;i ultima zi de
fnsl slr.ib.iliit.i de lulgerril război. Acolo, lingă Koh'Ti< e,
< arc vestea PACEA, V|( TO ca și in multe alte locuri <hn
RI A. Doamne, cit așteptase și Cchoilov «icia. trupe r laJ(” ■
el, soldatul Veronel Pîrl'ea. hitlerislc refu;'rltl sa capituleze.
■w ’astă clipă istorică 1 Și ca Și atunci, in Ziua Victoriei,
sosi, in sfirșit. cu întregii] val la capului lungului drum de
de bucurie pe care doar inima lupte slr.ibăti il, piu mbii vrăj-
il pârtie < uprinde,. nu șF cu inași au curmat viața acestui
vintele. Avea să se întoarcă viteaz o...!. l cu regimentul

in țara călăuzită de 
pe drumul innoiri- 

mi viitor lirmin 
tinerețea, via 

oarelor, doruri!

( ehoslovacia. 
măvara c 
1915. O nouă loca
litate a fost elibe
rată. drept pentru 
care ostașr români 
si sovietici, prinși 

trăiesc 
ouifianlă 

bucurie.

I, numărul eroilor noștri - a 
z.uți in bătăliile cu hltl,rișlii 
se ridica Io aproape iTOa'iu.

Privîndli-î fotografia, îmi 
înclin cu pietate fruntea în 
fa*a memoriei lui șf nu pot s.î 
nu mi amintesc de alți viteji 
ostași romani caro s-au îmi'’- 
m. i t pentru toM'-auna < u 

tul. lot la apălul ct 
de luptă, lot în 
Victorii de acum 

de veac. Il voi < 
doar pe 
Hora is. c 
bie viteaz. rîîznt la 
doar cu trei ceasuri
de o se anunța Victoria. Iar 
omagiul adus de unul din 
ostașii săi, care a încrustat p'* 
trunchiul unui brad aceste 
versuri din Cn'-buc, exprimă 
cea din urmă dorință foJu de 
tovarășii rămași in viata, a 
tuturor ostașilor români că
znii pe pămîntul Ungariei. 
C<hos-|ovaciei <î Austriei pen
tru zdrobi’’'”' h'Herismului sl 
făurirea Victoriei:
..Sî-ajnns în tara.. eu te rog 
Fă-mi cel din urma bine, 
Pămîntul tării să-l săruți

Și pentru mîne !“

1 un 
veac. H voi aminti 
sublocotenentul Paul 

comandant de rompa- 
itej' r.l/nt la datorie 

rasuri înaint'-

Pe urmele

[mprej'priniiJe blocurilor D 4 
i U5 din Vulcan respiră a 

prospețime.. Este o înaintare 
să privești zonele verzi, ron
durile de flori, cei 40 de tran
dafiri pitici ce parcă zimbese 

razele soarelui. La lucră-
■ gospodărești efectuate 
jurul blocurilor respective 

locatarii 
ore de

lor au prestat 324 
muncă patriotică. 

Domn de remarcat este faptul 
că aproape toți locatarii au 
participat la aceste acțiuni. 
Pe cine să evidențiez!,. e 
greu. Amintim totuși pe 
Gheorghe Bubuiau. Maria 
Paladi, Grigorc .Dădălău, Nî-

Deservire 
exemplară

Magazinul, alimentar nr. 44 
este situat in plin -----• 
orașului Vulcan, 
respectivă se 
printr-o 
denlă- și 
De cum 
în trebat 
civilizat, 
cuviincioasă, 
mortul nostru socialist, a fost 
imprimată întregului personal 
de experimentata și pricepu
ta responsabilă Iuliana Dă- 
nilă. fnlrebată care sînt vfn- 
ăloarcle cele mai bune, res-

centrul 
Unitatea 

caracterizează 
aprovizionare abun- 
deservire exemplară, 
intri in magazin ești 
ce dorești și servit 
Această atitudine 

demnă de co-
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Prognoze nefaste

■

■

In februarie 
devenit vizibilă 
bcr. Lumea a aflat c 
șilul lunii martie ea 
treacă in „conjuncția superioa
ră" a Soarelui, adică urma să 
evolueze „in spatele Soarelui", 
de care se va apropia cel mai 
mult la 20 aprilie pentru a se 
înscrie apoi în direcția spre 
Pămint. Punctul luminos, urmă
rit în timpul nopții de tot mai 
inulți oameni, cu tot mai multă 
îngrijorare, se mărea neîncetat...

Acesta a fost momentul in 
care comunicarea astronomului 
francez cunoscut în lumea în
treagă Camille Flammarion de-

1910. cometa a 
cu ochiul li

ză la sfir- 
urma să

clanșează panica : „In drumul 
său spre constelația Gemenilor, 
cometa va întilni pe traiecto
rie globul pămintesc. astfel in
cit catastrofa pare inevitabilă. 
Ciocnirea este de așteptat in 
primele ore aje dimineții din 
19 mai 1910’.

Nu a fost singura comunicare 
de acest gen. Alți oameni de 
știință de notorietate au făcut 
aceleași previziuni sumbre. Lor 
li s-au adăugat o serie de abili 
negustori ai tiparului. Au în
ceput să apară o sumedenie de 
broșuri, „ediții speciale’, „ulti
me ore" etc., in tiraje tot mai 
mari, care se epuizau vertigi
nos. Apropiatul cataclism era 
descris cu lux de fantezie și 
amănunte in termeni cit mai 
țipători. S-au afirmat nerozii

fenomenalc. Coada cometei, se 
spunea in una din aceste tipă
rituri. constă din acizi mortali, 
in consecință sfîrșitul omenirii 
va fi groaznic. Intr-o broșură, 
scrisă de un profesor de ma
tematici din Berlin, se putea 
citi că, ținind seama de v iteza 
fantastică a cometei, tempera
tura la fel de fantastică pro
vocată de fricțiune in păturile 
atmosferice terestre va „inc: .1- 
dia“ atmosfera, transformînd-o 
intr-o uriașă mare de flăcări, 
„încă de la primul contact 
dintre învelișurile gazoase ale 
celor două planete, adăuga au
torul. tob ce este \ iață pe Pă- 
mint va dispare într-o clipă, 
ceea ce înseamnă că Pămîntul 
se va transforma inevitabil in-

tr-un glob de foc". Se vorbea 
chiar și de bacili ai ciumei...

Zile de groază

va

Oamenii au fost cuprinși de 
spaimă, psihoza morții a luat 
proporții. Nu au lipsit nici as
pectele tragîcu-comice. Oameni 
di- afaceri, pină atunci reci și 
calculați, au început să se gîn- 
dcaseă că pe lume in afară- de 
ei mai sînt și cerșetorii, specu
lanți pină atunci lipsiți de 
scrupul, au căpătat pe neaștep
tate-„conștiință" și recunoșteau 
că agonisiseră aver furind pe 
semenii lor... Străzi .? au înce
put să fie inundați de proce
siuni de mii de o? meni, care 
își căutau iertarea t- Ucalelor in

lăcașele diverselor culte reli
gioase și fel de fel de „locuri 
sfinte". Au început să apară 
fel de fel de prezicători, pro
feți și secte; toți acești „ini- 
țiați" afirmau atunci că intre- 
văzuseră de mult sfirșilul prin 
foc al ..lumii păcătoase". Acum 
a bătut ceasul... A sosit ziua de 
apoi... Mîntuiți-vă sufletele 
propovăduiau acești
— și făceau afaceri bănoase 
vinzind broșuri., foi 
scripte sfinte și talismane pen
tru alinarea morții...

arlatani

volante.

Goana după „adăposturi'
Ar dere. multe pagini descrie

rea mijloacelor prin care oa
menii- sperau că vor putea su
praviețui cataclismului... Minele, 
grotele treceau, din motive inex
plicabile.. drept adăposturi cu 
cel mai mare coeficient de si
guranță. Pentru un „adăpost’ 
do acest fel se cercau prețuri

a-

exorbitante, in condițiile unor 
adevărate licitații. Cei care își 
puteau permite, își săpau cu a- 
jutorul dinamitei adăposturi in 
stînci, și le prevedeau cu porți 
neinflamabile.

Un muzician englez care
vea bani și-a construit un clo- 
pot-scafandru. hotărindu-se să 
se adăpostească, in ziua catas
trofei, pe fundul Canalului Mi- 
necii! Bancheri americani au 
amenajat în trezoreriile lor din 
oț<l instalații de oxigen pen
tru familii întregi..

Toate acestea și multe altele 
pot fi citite și astăzi în vechile 
ziare și reviste !

Pe măsură ce se mărea 
rnina 
tația generală. Consumul de al
cool a atins in acele zile pro
porții nemaiîntâlnite. Exjstau 
însă și mulți pe care această 
panică ii lăsa cu totul rece, 
cărora întreaga istorie a ca
taclismului li se părea ridicolă.

a lu— 
cometei, creștea și agi-

(Va urma)

■

■

( a ecou la materialul critic „Circuitele solicită ordine. Să le-o 
' apărut in nr. 6 340 din 18 martie 1970 al ziarului „Steagul 

“• in care erau sesizate unele aspecte deficitare ale activității 
ransport de (a E. M. Dîlja, o serie de perturbații provocate 

utilizarea necorespunzătoare a P.A. 1 in desfășurarea normală 
a imocesului de producție, conducerea minei ne-a relatat in scris 
poziția) sa. Din răspunsul primit, spicuim :

„Este știut faptul că aprovi- 
onarea tehnico-materialâ a lo

curilor de muncă implică o 
mișcare rațională a materiale
lor in cadrul exploatării, atit 
la suprafață cit și in subteran. 
Modul de utilizare, a capacității 
de extracție a puțurilor joacă 
un rol important în rezolvarea- 
acestei probleme.

La E. M. Dîlja s-au manifes
tat și uneori se mai semnalea
ză defecțiuni în modul de rea
lizate a transportului pe verti
cală'.

Scopul puțului auxiliar nr. 1. 
căruia i s-a afectat 50 la sută 
din întregul program de lucru, 
il constituie transportul de ste
ri). ” ’ ■’ . ’
pat de vehicularea materiale
lor (27,5 la sută), transportul 
de personal și răgazurile afec
tate reviziilor mecanice și mi
niere.

Respectînd programul de lu
cru stabilit, puțul poate satis
face. în condiții bune, necesită
țile minei. Este foarte adevă
rat, însă, că, o dată cu darea 
în folosință a acestui puț. nu 
au fost, rezolvate la timpul o- 
portun o serie de probleme, atit 
de natură tehnică cît și organi
zatorică, printre care amintim :

— la orizontul 607. puțul a 
fost dat in funcțiune cu rampă 
simplă, fără circuit și fără a- 
menajările necesare, manevra
rea vagonetelor efcctuîndu-se 
manual;

— la orizontul 440. circuitul 
puțului nu a fost amenajat la 
darea acestuia în exploatare:

— sistemul de semnalizare și 
posibilitatea de extracție direc
tă intre orizontul 440 și 607 nu 
s-a realizat la timp pentru căr
bune și unele materiale, extrac
ția făcîndu-se direct la supra-

față și. apoi, prin frinarc, la 
orizontul GOT;

— nici proiectantul și nici 
beneficiarul, nu au urmărit 
realizarea deservirii în cond’fii 
optime., sistemul de sernnahz.i- 
re. și comandă nerespectind 
principiul economiei de miș
cări ș. a., lucru ce solicită per
sonal în plus pentru deservire.

Toate acestea au condus la 
imposibilitatea atingerii capaci
tății maxime a puțului și au 
creat greutăți în activitatea 
minei. Din mers și fâră a pre
judicia realizarea sarcinilor de 
plan ale minei Dîlja. nu s-aii' 
putut remedia oportun toate 
defecțiunile. De aceea. în baza 
unui program de lucru, care 
a urmărit și Rezolvarea proble
mei aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a brigăzilor si atingerea 
parametrilor ’ ‘ ‘ 
puțuri s-au 
măsuri ’

© pentru _____ ___  .
de transportul de materiale ne- 
vagonabile, care răpeau mult 
timp din activitatea lui. s-a a- 
menajat rampa P.O. nr. 2 Ia 
orizontul 440. aceste materiale 
transportîndu-se în prezent pe 
acest, put:

® s-a executat circuitul P.A. 1 
la orizontul 607 și s-a pus în 
funcțiune un lanț compensator;

O s-a amenajat. în același 
mo l. circuitul la orizontul 440;

® s-a rezolvat 
transportului direct 
două rampe de la _____
440 si G07 (pentru extracția va- 
gonetolor încărcate):

® s-a revizuit modul de de
servire a puțului și s-a sta
bilit un program riguros pen
tru personalul de deservire".

că nu s-a reușit, încă, rezolvarea 
automatizării mișcării vagonetelor in rampe și a încărcării coli- 
viilor, problemă — după cum ni se spune — in curs de realizare. 

Din finalul scrisorii, aflăm că problemele ce se cer soluțio
nate sînt actualmente în atenția conducerii sectorului de trans
port Mai rezultă că efectul măsurilor întreprinse — și aceasta 
este esențial — se resimte, deja, in activitatea acestui puț. în sen
sul că s-a reușit deblocarea majorității parcului de vagonete si, 
in general, capacitatea de extracție a puțului este folosită in pro
cent de 70 la sută, ceea ce reprezintă o îmbunătățire simțitoare 
fală de situația veche, cu atit mai mult cu cit acest grad de uti
lizare acoperă- și necesitățile prezente ale minei.

Pentru rezolvarea cerințelor de perspectivă, se arată că se 
va interveni cu îmbunătățirile care se revendică, in timp util.
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TELEVIZIUNE

JOI 7 MAI

iI
5

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Microav an premieră.

17.35 Emisiune in limba ma
ghiară.

18,05 Film serial : 
Twist" (IX).

18.35 Mult e dulce 
moașă.

19.00 Telejurnalul de
19,20 Muzică populară.
19.30 Prim plan. Inginerul 

Dorin Pavel.
20,05 Reflector.

„Oliver

și fru-

seară.

20.15

21,15

ș s 
ș ș

Seară de teatru TV. : 
„Comedia celui care a 
luat de nevastă o fe
meie mută" de Anatole 
France.
In sfert de veac de la 
victoria asupra fascis
mului.
Telejurnalul de noapte. 
Avanpremieră.
Douăzeci de minute de 
muzică ușoară, 
închiderea emisiunii.
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R. S. CEHOSLOVACA

Feslinitălile de la
Kromeriz

cu prilejul celei de-a
aniversări a eliberării orașului 

de către armata romană
PRAGA 6.

Agerpres, Eugen lone 
nule : In aceste zile. 
Kromeriz din Moravi 
loc festivități pri 
dc-a 25 
rării oi

VIAȚA INTERNAȚIONALA
— Corespondentul 

eseu, trans- 
•. in orașul 
ia au avut 

■ilejuite de cea 
-a aniversare a elibe- 
așului dc către armata 

română. La monumentul eroilor 
români din centrul orașului au 
fost depuse coroane de flori 
din partea delegației Municipiu
lui Rimnicu Vilcea. condusă dc 
Gheorghe Rizescu. prnn-sccretar 
al Comitetului Municipal al 
P.C.R.. președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
Popular Municipal, care, la in- 
\ itația organelor locale ale o- 
rașului Kromeriz. participă la 
festivitățile ocazionate dc îm
plinirea unui sfert de veac de 
la eliberarea Cehoslovaciei, 
fost dc față reprezentanți 
organelor locale de partid 
dc stat, precum și ai Ambasa
dei României la Praga.

La adunarea festivă care a 
avut loc la Kromeriz. munici
piului Rimnicu Vilcea și Amba
sadei române din Praga le-au 
fost înmînatc medaliile jubilia-

Au 
ai 
și

ac

MOSCOVA

războiului

ORIENTUL
APROPIAT

9

---- ★-----

pentru data de 26 mai.

sociale, 
format 
califi- 

finanțat

ge- 
intr-un ra- 

economic 
care o va 
sa din iu-

re „A 25-a aniversare 
rite dc către guvernul Repu
blicii Socialiste Cehe. Dc 
asemenea, Comitetul Național 
orășenesc Kromeriz a conferit 
titlul de cetățean dc onoare al 
orașului general-maiorului în 
iczvrvă Alexandru Munolachc 
pentru participare directă la 
eliberarea orașului, in 1945. A- 
dunurva festivă din Kromeriz 
a adoptat in unanimitate un 
mesaj adresat poporului român, 
în care se spune, printre al
tele : „Ne amintim cu dragoste 
și recunoștință dc ostașii ro
mâni care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea orașului nos
tru. precum și pentru elibera
rea întregii Cehoslovacii. Nici
odată nu vom uita pe acei ca
re au creai țării noastre posi
bilitatea dc 
construirii 
socialiste. I 
numără și Ostașii ruinam, uaic, 
alături de armata sovietică, au 
adus țării ______ 1" ‘ .
Urăm întregului popor român 
multe succese în construirea 
socialismului".

MOSCOVA 6. — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță. transmite: La Moscova a 
avut loc miercuri o adunare 
festivă a veteranilor războiu
lui antifascist, consacrată împli
nirii a 25 dc ani dc la victoria

asupra Germaniei hitlcristc. In 
afară dc veteranii de război 
sovietici, au participat repre
zentanți din numeroase țări 
ale coaliției antihitleriste, prin
tre care și din Republica Socia
listă România.

Opinia publică mondială cere cu hotărîre

Să fie retrase trupele americane din
Asia de sud-est

a păși pe calea 
noii Cehoslovacii 

Printre aceștia se 
ostașii români, care,

noastre libertatea.

Reuniunea reprezen
tanților U.R.S.S., S.U.A., 
Franței și Marii Britanii 

la O.N.U.

GENEVA 6. — Coresponden
tul Agerpres. Horia Liman, 
transmite: Plenara de miercuri 
a celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organiza
ției Mondiale a Sănătății a fost 
marcată prin alocuțiunea pre
ședintelui Adunării, profesorul 
Hippolyte Aye. care a subli
niat necesitatea de a se spori 
ajutorul către țările in curs 
de dezvoltare, îndeosebi în do
meniul formării de cadre cali
ficate, astfel incit să se poată 
sprijini eforturile acestora de 
a îmbunătăți condițiile sanitare 
ale populațiilor lor și dc a-și 
soluționa problemele sociale 
și economice. Vorbitorul a pre
conizat elaborarea unei stra
tegii a dezvoltării în raport cu 
situația specifică a fiecărei țări

punere în practică 
să se realizeze printr-o strînsă 
cooperare internațională.

A urmat apoi la cuvint direc
torul general al O.M.S., dr. M. 
G. Candau. care a prezentat 
raportul de activitate al orga
nizației pe anul 1969. El a in
sistat asupra efectelor (izice 
și biologice ale urbanizării, ca 
și asupra interdependenței din
tre factorii sociali și economici. 
Directorul general al O.M.S. a 
analizat raportul dintre indus
trializare și sănătate, sugerînd 
crearea unui sistem internațio
nal de detectare și alarmă e- 
ficace. care să permită studie
rea pe scara orașelor, a țărilor 
și chiar a continentelor a fac
torilor bare modifică mediul de 
viață.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Reprezentanții permanenți la 
O.N.U. ai U.R.S.S., S.U.A., Fran
ței și Marii Britanii au parti
cipat marți după-amiază la a 
34-a reuniune din cadrul con
sultărilor inițiate la 4 aprilie 
anul trecut, pentru examinarea 
posibilităților unei reglemen
tări politice a conflictului din 
Orientul Apropiat. Potrivit unor 
surse informate, au fost exami
nate, cu această ocazie, progre
sele realizate in ultimele săp- 
tămîni de adjuncții reprezen
tanților permanenți. in întoc
mirea proiectului unui memo
randum in această problemă.

Următoarea reuniune a fost 
f.xată

----- ---------
A

întrunirea

CONVORBIRILE
SOVIETO-AMERICANE

DE LA GENEVA
VIENA 6. — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu. 
transmite: In clădirea Amba
sadei S.U.A. din Viena a avut 
Joc miercuri cea de-a șasea șe
dință de lucru din cadrul con
vorbirilor sovieto-amcricane 
privind limitarea cursei înar-

mărilor strategice. După reu
niunea de lucru, reprezentanții 
S.U.A. și U.R.S.S. s-au întilnit 
in cadrul unei discuții neofi
ciale. dc 20 de minute.

Următoarea ședință va avea 
loc marți 12 mai. in localul 
Ambasadei U.R„S.S.

Climat de descurajare
la bursa din New York

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
— Consilierii economici ai pre
ședintelui Nixon sînt extrem 
de pesimiști in ce privește efec
tele intervenției americane in 
Cambodgia asupra operațiunilor 
de bursă, s-a anunțat la Wa
shington. In timp ce cursul ac
țiunilor la Bursa din New York 
continuă să înregistreze _ un 
recul, la Washington se înre
gistrează primele semne de ne
liniște oficială față de dificul
tățile economice — relatează 
agenția France Presse. Climatul 
de descurajare care. ’!'"1
specialiștilor, ar putea să 
transforme într-o panică 
bursă, a fost agravat și

potrivit 
se 
de 

___ ____ mai 
mult de știrile privind deschi
derea de noi fronturi ale tru
pelor intervenționiste americano- 
saigoneze pe teritoriul cambod
gian și de emoția provocată 
de uciderea a patru studenți 
de la Universitatea Kent, care 
participau la o demonstrație 
împotriva politicii administra
ției în Asia de sud-est.

Specialiștii economici apre
ciază că scăderea cursului ac
țiunilor poate fi considerată 
drept cea mai gravă de la 
marea criză din 1929. In ulti
mele 17 luni, indicele acțiunilor 
negociate a scăzut cu 27 la 
sută, și valoarea globală a ac-

țiunilor s-a redus cu peste 200 
miliarde dolari. Devin tot mai 
dese știrile privind falimentele 
și se consideră că dacă nu 
va interveni o schimbare în ce 
privește situația din Cambod
gia, iar manifestațiile împotriva 
războiului se vor multiplica în 
S.U.A.. puțina încredere care 
mai există în soliditatea econo
miei americane s-ar putea pră
buși.

Deși președintele Nixon și 
consilierii săi economici con
tinuă să proclame încrederea 
lor că strategia antiinflaționistă 
este pe cale de a reuși, 
provocarea unei recesiuni 
subliniază France Presse 
intervenția în Cambodgia 
efectele ci asupra bursei 
acest optimism din ce în 
mai puțin convingător 
americanul mijlociu, care 
vede economiile redueîndu-se.

Situația de la bursă îngrijo
rează profund pe liderii Parti-

fără

Și 
fac 
ce 

pentru 
își

la Montevideo
DE JÂNEIRO 6 — Co-R1O 

respondents Agerpres, V. Oros, 
transmite: Reprezentanți ai
guvernelor din Brazilia, Argen
tina, Chile, Ecuador, Salvador. 
Nicaragua, Panama. Peru șt 
Uruguay s-au întrunit la 
Montevideo pentru a examina 
problema extinderii suveranită
ții asupra apelor de coastă 
pină la limita dc 200 
mile marine. După cum 
a declarat un purtător de 
cuvint al Ministerului Afaceri
lor Externe al Uruguayului, 
„reafirmarea suveranității națio
nale asupra resurselor maritime 
prezintă o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea tarilor latinc- 
americane", care își bazează 
in mare măsură alimentația și 
exporturile pe industria pescu
itului. El a precizat că 
pentru prima oară cind 
respective încearcă să < 
reze o politică comună 
ceaslă direcție.

i este 
țările 

elabo- 
în a-

----- *------
A

încheierea
convorbirilor

turco
pakistaneze

LaANKARA 6 (Agerpres). 
Ankara a fost dat publicității 
comunicatul comun al convor
birilor oficiale pe care preșe
dintele Pakistanului, Yahya 
Khan, le-a purtat timp de 
mai multe zile cu președintele 
Turciei, Cevdet Sunnay, cu 
premierul Suleyman Demirel și 
cu ministrul de externe, Ihsan 
Sabri Caglayangil. Comunicatul 
precizează că, printre proble
mele discutate, au figurat coo
perarea regională, situația din 
Orientul Apropiat și alte pro
bleme internaționale actuale.

u

TR1POL1 6 (Agerpres). — 
Autoritățile libiene au adop
tat noi măsuri destinate apă- 

economice 
capitalului 

acestea se 
privind „lihia- 

compa- 
activea/ă 
ale eco- 
prevede,

rării Intereselor 
ale tării in lata 
străin. Printre 
numără leyei
nizarea" majorității 
niilor străine care 
în diferite sectoare 
nomiei. Noua lege
printre altele, ca societățile 
comerciale, inclusiv cele d< 
import-export, să dispună 
numai dc capital libian. De 
asemenea, orice societate pe 
acțiuni va trebui să aibă cel 
puțin 5i la sută capital libian, 
iar majoritatea consiliilor de 
administrație să lie alcătuite 
din cetățeni libieni.

0 propunere 
a secretarului 

general al 0. N. U
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a propus crearea u- 
nui corp de voluntari ai Națiu
nilor Unite, care să acorde a- 
sistență țarilor în curs de dez
voltare în realizarea programe
lor lor economice și 
Corpul de voluntari — 
din persoane cu înaltă 
care — ar urma să (ie 
din contribuții benevole.

Propunerea secretarului 
nerâl este formulată 
port către Consiliul 
și social al O.N.U., 
dezbate la sesiunea 
lie de la Geneva și o va înain
ta în toamnă ‘Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite. 
Propunerea are la bază o ini
țiativa iraniană din 1968.

IRANUL CERE 
CONVOCAREA 
CONSILIULUI 

DE SECURITATE
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Iranul a cerut convocarea Con
siliului de Securitate în legă
tură cu publicarea unui raport 
de către o misiune O.N.U. 
care s-a deplasat în Bahrein 
pentru a sonda opțiunile locui
torilor acestui teritoriu 
vind viitorul său politic, 
portul, dat publicității la sfîr
șitul săptămînii trecute la se
diul Națiunilor Unite din New 
York, relevă că „majoritatea 
covîrșitoare" a locuitorilor 
protectoratului britanic Bahrein 
dorește obținerea independen
ței.

Reuniunea Consiliului de Se
curitate al O.N.U. în această 
problemă ar urma să aibă loc 
săplămîna viitoare.

pri- 
Ra-

Pe fronturile de lupta
PNOM PENH 6 (Agerpres). — 

Trupele americane au deschis 
in zorii zilei de miercuri un 
nouMront în Cambodgia, în re
giunea Kompong Cham. Opera
țiunea a fost precedată, ca și 
cele anterioare, de puternice 
bombardamente întreprinse de 
aviației americană asupra zonei 
respective. Este însă pentru 
prima dată de la declanșarea 
intervenției în Cambodgia, re
latează corespondentul agenției 
Reuter, că la o asemenea ac
țiune. participă numai trupe a- 
mericane: pină in prezent, a- 
cestea erau însoțite de unități 
saigoneze.

In momentul de față, in Cam
bodgia se desfășoară lupte in
tre unitățile amcricano-saigone- 
ze și forțe ale rezistenței popu
lare în patru zone distincte : 
Rattanakiri, situată în partea 
nordică a Cambodgiei. la 350 
km de Pnom Penh, Kompong 
Champ (la 140 km nord-est de 
Pnom Penh). Svay Ricng (la 
140 km sud-est de capitală) și 
Prey Vieng (la 50 dc kilome
tri de Pnom Penh).

In același timp, au loc lupte 
puternice în regiunea capitalei 
cambodgiene între forțele de 
rezistență populară și unități 
ale administrației Lon Noi.

PE SCURT • PE SCURT
• Poliția guatemaleză a a- 

nunțat descoperirea cadavrelor 
a trei noi victime ale unei or
ganizații clandestine de extre
mă dreaptă din această țară. 
Cele trei persoane, cunoscute 
pentru legăturile lor cu forțele 
politice progresiste, au fost îm
pușcate, corpurile lor fiind apoi 
abandonate pe o șosea in apro
pierea frontierei cu Salvadorul.

$ Președintele Kekkonen, al 
Finlandei, i-a încredințat lui 
Jura Rihtniemi, lider al parti
dului conservator, să examine
ze posibilitățile de formare a 
unui nou guvern finlandez. 
Președintele i-a sugerat ca gu
vernul să-i cuprindă pe repre
zentanții partidelor care au ob
ținut succese în alegerile par
lamentare, precum și fruntași 
ai partidelor care sînt de a- 
cord să participe la un nou 
cabinet.

® La sediul librăriei Aca- 
deniiei de Științe bulgare din 
Sofia a avut loc miercuri ver
nisajul expoziției cărții acade
mice române, care cuprinde 
peste 350 de titluri și diferite 
reviste din aproape toate ra
murile științei.

• Marți seara islandezii din 
localitățile aflate în apropierea 
vulcanului Hekla au asistat 
la un spectacol impresionant : 
vulcanul a început să erupă, 
împrăștiind pe o rază (le 15 
kilometri fum și cenușă. In Is
landa asemenea fenomene se 
petrec frecvent, vulcanul Ce- 
landic, de exemplu, a erupt pî
nă in prezent de 24 de ori.

• Ministrul afacerilor ex
terne al Spaniei, Lopez Bravo, 
și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă în Maroc. Șeful di
plomației spaniole a fost pri
mit de regele Hassan al 11-lea, 
cu care a discutat o serie de 
probleme privind relațiile din
tre cele două țări. De aseme
nea, Lopez Bravo a conferit cu 
primul ministru Ahmed Laraki, 
cu ministrul de externe Abdel- 
hadi Boutaleb și cu alți membri 
ai cabinetului marocan.

Printre problemele 
nale s-a numărat și cea 
barei spaniole.

exaini- 
a Sa

© LA TRIBUNALUL DIN 
KAMPALA au fost pronunțate 
sentințele in procesul intentat 
unui grup de persoane care au 
organizat, atentatul din decem
brie anul trecut împotriva pre
ședintelui Ugandei. Milton O- 
bote. După cum se știe, șeful 
statului ugțindez a fost rănit în 
cursul atentatului. Cei șase a- 
cuzați au fost condamnați la 
închisoare pe viață.

I
i f!m H“
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i
i
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6 (Agerpres). 
„lansată la

SAFI (Maroc) 
— îvlarți a fost 
apă" ambarcațiunea de papi
rus „RA II". Aceasta este
noua „navă" cu care Thor
Heyerdahl vrea să reediteze 
traversarea completă a Atlan
ticului la bordul unei ambar
cațiuni de papirus. Pentru 
temerarul etnograf și explo
rator această traversare în
seamnă demonstrarea faptului 
că locuitorii Egiptului anlio

• COMISIA PENTRU E- 
NERGIE ATOMICA A S.U.A. 
a anunțat efectuarea, pe poli
gonul din Nevada, a unei noi 
explozii nucleare subterane. 
Puterea acestei exploziPestc e- 
chivalentă cu detonarea a apro
ximativ 20 000 tone exploziv 
convențional.

• Un incendiu violent a iz
bucnit marți la bordul unui tanc 
petrolier norvegian de 
tone, care transporta 
brut. Accidentul, ale cărui cauze 
nu se cunosc încă, a survenit 
in momentul cînd vasul părăsea 
portul spaniol Vigo, îndreptîn- 
du-se spre Donges (Franța). 
Toți cei 37 de membri ai echi
pajului au reușit să părăsească 
nava în flăcări, fiind luați la 
bordul unor vase spaniole de 
pescuit. Unul dintre aceste vase 
s-a scufundat însă după ce sal
vase 7 sau 8 persoane aflate în 
pericol. N-a fost găsit nici un 
supraviețuitor.

28 000 
petrol

© In cinstea zilei de 9 Mai 
— Ziua proclamării indepen
denței de stat a României și 
aniversarea ’a 25 de ani dc la 
victoria asupra fascismului — 
reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
la Sofia au depus miercuri co
roane de flori la Mausoleul e- 
roilor români și ruși de la 
Plevna, la Mausoleul român dc 
la Grivița, la Muzeul „Ostașul 
român 1877—1878“ din Poradim, 
precum și la monumentul e- 
roilor români de la Oreahovo 
(Rahova).

La depunerea coroanelor au 
fost de față reprezentanți ai 
organelor bulgare de partid și 
de stat locale.

au avut posibilitatea să atingă 
țărmurile Lumii Noi cu aju
torul unor asemenea ambar
cațiuni. Anul irecut, la 25 
mai, Heyerdahl si alți 6 mem
bri ai primului echipaj „RA" 
au încercat să traverseze 
apele agitate ale Atlanticu
lui, dar au fost împiedicați 
să-și ajungă scopul de o pu
ternica furtuna ce le-a ava- 
Tiat „nava", după ce naviga- 
seră mai bine de 2 720 mile. 
Noua tentativă de traversare 
a Atlanticului la bordul unei 
ambarcațiuni de papirus va 
începe, probabil, la 15 mai.

i
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Se-
Organi- 

i Ziariș- 
o deda- 

cu 
intervenției 

în Cambodgia. 
declarație, 

imediată a acți- 
ale S.U.A. im- 

letragerea

PRAGA 6 (Agerpres). 
cretariatul general al 
zațioi Internaționale a 
tilor a dat publicității c 
rație prin care protestează 
hotărîre împotriva 
trupelor S.U.A. 
U.I.Z., se spune in 
cere încetarea 
unilor agresive 
potriva Cambodgiei, 
neînlirzială a trupelor străine 

in această țară și respectarea 
Irictă a neutralității ei.

triva Imperialismului american, 
pentru libertate și independentă 
națională.

o

BERLIN 6 (Agerpres). — Fe
derația Democrată Internațio
nală a Femeilor își exprimă 
profunda sa indignare față de 
pătrunderea trupelor S.U.A. în 
Cambodgia și condamnă cu ho- 
tărîre noul act agresiv al mi
litarismului american, se subli
niază intr-o declarație, referi
toare la situația din Asia de 
sud-est, dată publicității de 
F.D.I.F. In numele a milioane 
de femei F.D.T.F. cere retra
gerea imediată a trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor-din Cambod
gia și din alte țări ale Penin
sulei Indochina.

PRAGA 6 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Socialiste Ce
hoslovace a dat publicității o 
declarație în care se arală că 
a luat cunoștința cu profunda 
indignare de noile acțiuni agre
sive ale guvernului S.U.A. îm
potriva popoarelor din Indo
china, și condamnă noua inter
venție americană împotriva in
tereselor vitale și drepturilor 
inalienabile ale acestor popoare, 
R.S.C. — se spune în declarație 
— va sprijini și pe viitor popoa
rele Vietnamului. Laosului șl 
Cambodgiei în lupta lor împo-

PARIS 6 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul marți la o reuniune 
extraordinară a Comisiei par
lamentare pentru afaceri exter
ne Maurice Schumann, minis
trul de externe al Franței, u— 
expus poziția tării sale față do 
intervenția americană in Pe
ninsula Indochina. Intre altele, 
Schumann a subliniat că în a- 
cest conflict nu poate exista o 
soluție militară și că „Franța 
va continua să argumenteze că 
singura soluție rezidă în logb-a 
acordurilor de la Geneva din 
1954". Totodată, a spus el, 
Franța consideră că retragerea 
forțelor străine constituie, cel 
puțin pe . planul principiilor, o 
condiție prealabilă.

Vorbitorul a apreciat politi
ca dc neutralitate ca o soluție 
adecvată a 
Tndochina.

problemelor din

C-

6. (Agerpres). —OTTAWA
Luind cuvîntul în Camera Co
munelor, ministrul afacerilor 
cx’rrne al Canadei. Mit^hel- 
Sharp. a declarat că direcția 
spre care se îndreaptă eveni
mentele din Indochina prezentă 
riscul izbucnirii unui incendiu 
și mai puternic în această zonă 
a lumii. ..Este absolut necesar 
— a spus el — să se găseasr â 
mijloacele de îngrădire a răz
boaielor din Vietnam și Cam
bodgia".

Referindu-se la ultimele, rai
duri ale aviației americane a- 
supra teritoriului R. D. Viet
nam. Sharp a subliniat că gu
vernul canadian ..continuă «â 
se pronunțe împotriva acestor 
bombardamente".

Opoziția din S. U. A
WASHINCTON 6 (Agerpres). 

— Președintele Nixon a primit 
marți seara pe membrii comisi
ilor pentru relațiile externe ale 
Senatului și Camerei Reprezen
tanților. spre a-i informa asu
pra deciziei sale privind inter
venția militară americană in 
Cambodgia. întrevederea a a- 
vut loc la cererea membrilor 
celor două comisii. Președinte
le, .relatează agenția UPI, a 
încercat să atenueze nemulțu
mirea profundă exprimată de 
congresmeni în ultimele zile, 
afirmînd că actuala operațiune 
va fi încheiată pînă la 30 iu
nie și că intervenția trupelor 
americane va fi limitată la o 
zonă ce nu va depăși 30—35 
km dc la granița cu Vietnamul 
de sud. El nu a exclus totuși 
posibilitatea ca operațiunea să 
fie prelungită peste data stabi
lită. declarind că. în acest caz, 
va cere aprobarea Congresului.

La sfîrșitul întrevederii, 
George Aiken, una din perso
nalitățile republicane cele mai 
marcante ale Congresului, a 
relevat că ..președintele nu a 
reușit să schimbe felul de a 
gindi al celor mai multi din
tre interlocutorii săi. In plus, 
a adăugat Aiken, nu s-ar pu
tea spune că sîntem acum mai 
informați decît eram la înce
putul convorbirii".

întrevederea nu a redus di
mensiunile opoziției și îngrijo
rării față de această nouă ex
tindere a conflictului din Asia 
de sud-est. Senatorul Edward 
Kennedy a criticat în termeni 
deosebit de energici hotărîrea 
Casei Albe, pe care a caracte
rizat-o drept „o nouă manifes-

tare a iluziei tragice într-o vic
torie militară in Vietnam". Se
natorul Warren Magnuson a a- 
preciat hotărîrea președintelui 
drept o „eroare politică". ..Im
plicarea tot 
tr-un mare 
constituie o 
o tragedie" 
rîndul său, . _____  ______
Anderson. Iar senatorul Edward 
Brooke a anunțat că va propu
ne o rezoluție cerînd retrage
rea imediată a trupelor ame
ricane din Cambodgia.

mai profundă in- 
război indochinez 
greșeală gravă și 

— a subliniat la 
senatorul Clinton .

O
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Pe întreg teritoriul Statelor U- 
nite au avut loc marți demon
strații ale studenților în semn 
de protest împotriva interven
ției Statelor Unite în Cambod
gia și a politicii guvernamen
tale în Asia de sud-est. Peste 
10 000 de studenti din Boston 
au manifestat în fața clădirii 
Congresului statului Massachu
setts scandînd: „Vrem pace 
imediat". Conducerea Universi
tății din Boston a anunțat) 
suspendarea cursurilor pentru 
tot restul anului universitar, 
în piața Daq Hammarskioeld 
din New York, în fața sediului 
O.N.U., mii de persoane și-au 
exprimat protestul față de pă
trunderea trupelor americane 
pe teritoriul cambodgian.

După cum a făcut cunoscut 
Centrul de informații al studen
ților, demonstrații împotriva 
politicii S.U.A. în Asia de 
est au avut loc marți în 
universității și colegii din 
tele Unite.

sud-
114 

Sta-

scena unor
manifestări de amploare

împotriva regimului Thieu
SAIGON 6 (Agerpres). — Ad

ministrația de la Saigon a or
donat închiderea tuturor insti
tuțiilor de învățămînt din ca
pitala sud-vietnameză, institu
ind totodată severe restricții 
de circulație în acest oraș. A- 
ceasta este replica regimului 
Thieu la puternicele manifesta
ții studențești care au punctat 
zilnic, de peste două luni, viața 
politică saigoneză.

In pofida represaliilor, ca
pitala Vietnamului de sud con
tinuă să fie scena unor mani
festații de amploare împotriva 
administrației saigoneze. Valul 
protestelor s-a extins și în cer
curile budiștilor, din rîndul că
rora s-a desprins o grupare ce 
s-a alăturat acțiunilor
zale de studenți împotriva 
qinmlui Thieu.

organi-
re-

Laburiștii au obținut
majoritatea mandatelor
în alegerile

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Marți s-au desfășurat in Scoția 
alegeri pentru consiliile muni
cipale. Cu cele 60 de i 
suplimentare obținute, 
tii dețin majoritatea in 
10 consilii municipale, 
late pînă acum de diverse coa- 

■ liții. Cîștigurile și pierderile 
Partidului conservator șe echi
librează, in limp ce Partidul 
național scoțian, care la alege-

un 
de

mandate 
laburiș- 

i peste 
contro-

din Scotia
rile din 19G8 a înregistrat 
mare Succes, a pierdut 20 
mandate.

La Glasgow, cel de al doilea 
oraș britanic ca mărime după 
Londra, laburiștii au reușit să 
destrame majoritatea absolută 
a coaliției dintre conservatori 
și progresiști.

Aceste rezultate confirmă ten
dința de sporire a popularității 
Partidului laburist.
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