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DESCHIDEREA IN TERMEN
A NOILOR MINE

OBLIGĂ LA O MAI BUNĂ
ORGANIZARE

IN FLUXUL PRODUCȚIEI
Comparativ cu rezultatele semestrului 1 al anului trecut. în activitatea E.D.M.N. s-a 

produs, de aproape un an, un reviriment radical. Dacă după primele 6 luni din 1969 planul fi
zic a fost îndeplinit în proporție de 64 la sută și 60,7 la sută la metri liniari, respectiv, la metri 
cubi, in acesi an. la finele trimestrului I, procentele similare de realizare erau de 102,3 
la sută și 106,9 la sută.

In același timp, planul valoric al semestrului I 1969 nu a fost realizat cu 13 la sută 
inregistrindu-se cheltuieli in plus la prețul de cost de 859 000 lei, in timp ce pe primul tri
mestru al anului curent sarcina valorică de plan a fost îndeplinită în proporție de 100,2 la sută, 
în condițiile unei economii la prețul de cost de peste 620 000 lei. Secretul? Ni-1 dezvăluie 
in rîndurile ce urmează MIHAIL BUZDUGAN, inginerul șef ai E.D.M.N.

— In contextul de pers- 
pectivă ce revine inves
tițiilor miniere in scopul 
sporirii producției de căr
bune în Valea Jiului, ca
re considerați că este ve
riga cea mai importantă 
care să conducă in des
chiderea la termen a vi
itoarelor noi mine ?

festă încă la unele brigăzi cu 
o îndelungată practică in să
parea puțurilor este acela că 
au o tendință de reținere de a 
lucra cu un anumit tip de grei
fere, deși au condiții similare 
de săpare cu a altor brigăzi.

— Și dacă ne referim 
la mașinile de încărcat ?...

verse incinte dispersate ale 
E.D.M.N. să devină o realitate.

DECLARAȚIA
Ministerului Afacerilor Externe 

al Republicii Socialiste România 
cu privire la atacul forțelor armate 

israeliene împotriva Libanului

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZAMBIA, 

DR. KENNETH DAVID KAUNDA

— Văii Jiului ii revin in a- 
cești ani sarcini sporite in ve
derea sporirii producției de căr
bune energetic și cocsificabil. 
Creșterea se preconizează a se 
realiza. în principal, prin spo
rirea producției la minele exis
tente. cit și prin deschiderea și 
intrarea in exploatare a noilor 
cîmpuri miniere.

Centrala cărbunelui Petroșani 
a încredințat misiunea punerii 
în exploatare a noilor cîmpuri 
miniere Exploatării de deschi
deri de mine noi (E.D.M.N.) Pe
troșani care poate deja consem
na bilanțul deschiderii și in
trării în producție a cîmpuri- 
lor miniere Dîlja. Paroșeni și 
Anine-ca sud. Pină atunci insă 
E.D M.N mai are in fața sa 
sarcini deosebite, in special in 
ce privește deschiderea minelor 
Bărbăteni și Livezeni.

Veriga cea mai importantă 
ce conduce în final la termina
rea întregului ansamblu de in
vestiții in termenele prevăzute 
în graficul director de deschi
dere a minelor este organiza
rea judicioasă a fronturilor de 
lucru ce bază de ciclograme și 
grafice de urmărire.

— Care ar fi rolul uti
lajelor și materialelor în 
folosirea acestei „chei" a 
succeselor, de care vor
beați — ORGANIZAREA?

— O contribuție de seamă în 
creșterea vitezelor de avansare 
in lucrările orizontale — o aduc 
și mașinile de încărcat. De a- 
ceea la mina Bărbăteni. toate 
lucrările orizontale sint dotate 
cu acest utilaj. Se cere însă ca 
partea electromecanică a minei 
să acționeze cu mai multă 
promptitudine în remedierea a- 
numitor defecțiuni, nu să se 
în timpi e ca în cazul brigăzii 
conduse de Gheorghe Lițcan 
care a fost lipsită de acest u- 
tilaj timp de o săptămînă. pină 
la punerea lui din nou în func
țiune.

— Totuși, brigada de mi
neri și maistrul, credem, 
rămîn factorii esențiali 
de care depinde soarta 
producției...

— Un element hotărîtor pen
tru buna organizare a activității

Interviu consemnat do 
Ing. Ion MARGINEANU

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste 
România este autorizat să declare :

„Guvernul și poporul român au luat cunoștință cu 
profundă ingrijorare de atacul din ziua de 12 mai 1970 al 
forțelor armate terestre și aeriene ale Israelului împotriva 
Libanului.

Poporul român condamnă pătrunderea forțelor armate 
israeliene pe teritoriul și in spațiul aerian al Libanului, 
care reprezintă un act agresiv, o încălcare brutală “n suve
ranității acestui stat, o violare flagrantă a normelor drep
tului internațional, a principiilor Cartei O.N.U. și o descon
siderare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind în
cetarea focului și rezolvarea pe cale pașnică a crizei din 
Orientul Apropiat. Săvîrșind acest atac, guvernul Israelului 
și-a asumat o grea responsabilitate.

După părerea guvernului român, nici un stat nu-și poate 
aroga dreptul de a pătrunde cu forțe armate pe teritoriul 
altui stat, de a-și impune pe această cale voința sa, de a 
atenta la independența, suveranitatea Și integritatea terito
rială a altor țări.

Orice manifestare de forță sau amenințare cu forța nu 
fac decît să sporească tensiunea, să adauge noi elemente 
de agravare, să complice și mai mult situația din Orientul 
Apropiat, îndepărtind șansele rezolvării pașnice a conflictu
lui din regiune.

Guvernul român consideră necesar să se retragă de 
urgență trupele israeliene de pe teritoriul Libanului și să 
se pună capăt o dată pentru totdeauna unor asemenea acte 
de forță.

Republica Socialistă România, consecventă principiilor 
sale de politică externă, se pronunță cu fermitate pentru 
încetarea operațiunilor militare din Orientul Apropiat, pen
tru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, pentru asigurarea dreptului la existentă al tuturor 
statelor din această zonă, pentru rezolvarea problemelor 
populației palestiniene conform intereselor lor legitime, 
pentru soluționarea conflictului pe calc pașnică, în spiritul 
rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.

In orașul Baia

— In privința aprovi
zionării E.D.M.N. cu ma
teriale. echipament și uti
laje s-au observat anul 
trecut unele deficiențe. 
Considerați acum această 
problemă rezolvată ?

— In acest sens asigurarea 
fronturilor de lucru cu mate
riale. utilaje și unelte cores
punzătoare de înaltă capacitate, 
constituie un factor esențial în 
obținerea rezultatelor scontate. 
Astfel, dacă vorbim despre în
cărcarea mecanică in puțuri, ca
re se realizează in proporții
le 100 la sută cu greifere, pu
tem afirma că E.D.M.N. este 
'flotată cu aceste utilaje în di
verse tipuri (B.C.. L.C.H.. K.C.). 
Un aspect negativ ce se mani-

— Secțiile, serviciile și sec
toarele de aprovizionare trebuie 
să aducă un aport mai substan
țial la asigurarea la timp cu 
cele necesare exploatării, res
pectiv a fronturilor de lucru. 
Astfel, dacă în anul ce a tre
cut s-a făcut resimțită lipsa ci
mentului R.T.M., în prezent s-a 
rezolvat aprovizionarea ritmică 
și corespunzătoare a acestui 
material. Considerăm insă nece
sar să se insiste mai 
mult în aprovizionarea cu cos
tume cauciucate tip minier dat 
fiind că acestea nu sînt con
fecționate la nivelul cerințelor, 
ele se uzează prematur datorită 
condițiilor de climat subteran 
și. in mod special. în puțuri cît 
și a mănușilor de protecție îm
potriva arsurilor. La fel se im
pune ca permanentizarea parcu
lui de autovehicule pentru 
transport de materiale la di-
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a intrat in lucru

mo-

E X P U WERE
sala mică a Casei de cultură din 

vorbi despre „Cauze ale

Laboratorul de mecanica 
rocilor a Institutului de mine 
din Petroșani a fost dotat de 
curind cu o nouă presă hi
draulică de construcție

Astăzi, la ora 18, în
Petroșani inginerul D. Dragomir va 
fluctuației cadrelor în unitățile Centralei cărbunelui Petro
șani".

e- 
naționale 

mon-

municipală

Acum două zile vrednicii mineri din brigada condusă 
de Augustin Demeter au început săparea „gulerului" puțului 
de aeraj nr. 1 Livezeni.

„Gulerul" puțului avind o adîncime de 15 metri și un 
diametru de 3.10 metri va fi terminat complet în această 
lună.

în laboratorul 
de mecanica rocilor

dernă pentru încercarea re
zistenței betoanelor.

Noul utilaj va permite ex
tinderea lucrărilor didactice 
și de cercetare științifică 
cadrul laboratorului.

I 
I

In cursul zilei de miercuri, 
președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda și 
soția și-au continuat vizita in 
orașul Baia Mare.

In timpul vizitei, președintele 
Zambiei și celelalte oficialități 
au primit din partea ministru
lui industriei miniere și geolo
gici, Bujor Almășan, a condu
cătorilor întreprinderilor și spe
cialiștilor explicații cuprinză
toare asupra evoluției industriei 
băimărene, asupra progreselor 
tehnice înregistrate in dome
niul extracției, cit și în cel al 
prelucrării minereurilor.

Oaspeții au fost informați, 
printre altele, de făptui câ a- 
lături de străvechile exploatări 
miniere Săsar, Baia Sprie, Cav- 
nic, Băiuț au apărut noi mine, 
caro s-au dezvoltat, cum sinb 
cele de la Șuior și Ilba, uni
tăți moderne de preparare a 
minereurilor, uzine constructoa
re de utilaj pentru această ra
mură industrială. Producția de 
minereu obținută aici, in anul 
1948 se realizează acum in nu
mai 20-25 de zile.

Vizita începe printr-un popas 
la sediul Centralei minelor și 
metalurgiei neferoase a cărei 
activitate este îndreptată în di
recția îndrumării și coordonă
rii activității unităților compo
nente — de la cercetarea geo
logică și tehnologică primară 
pină la obținerea produsului 
finit.

Reține atenția faptul câ flu
xul tehnologic in unitățile de 
extracție și prelucrare a mine
reurilor este astfel conceput 
incit — chiar în condiții geolo
gice miniere dificile, create de 
minereuri greu preparabile — 
se asigură valorificarea integra
lă a tuturor elementelor conți

nute in materia primă. Utilajele 
— concepute și fabricate în ma
rca lor majoritate in țara noas
tră — realizează un înalt grad 
de eficiență economică și do 
rentabilitate.

Președintele Kenneth David 
Kaunda manifestă un viu inte
res față de realizările specialiș
tilor, tehnicienilor și muncito
rilor din întreprinderile Centra
lei și apreciază în mod deosebit 
experiența dobindită aici. El 
și-a exprimat dorința ca spe
cialiștii din țara sa — care, 
după cum este cunoscut, dis
pune de mari zăcăminte de 
minereuri — să studieze expe
riența și metodele românești 
în metalurgia neferoasă.

La Flotația centrală de pre
parare a minereurilor — cea 
mai mare unitate de acest fel 
din țară — oaspeții sînt in
formați asupra dezvoltării și 
modernizării unităților. Este 
pus in evidență nivelul înalt 
al tehnologiei elaborate de spe
cialiștii români, datorită căruia 
se asigură prelucrarea cu un 
mare randament de extracție.

Un alt obiectiv vizitat este 
Uzina mecanică de mașini și 
utilaj minier, unitate profilată 
îndeosebi pe producția de uti
laje complexe pentru extracția 
și prepararea minereurilor ne
feroase și pentru industria ma
terialelor de construcții.

Interesîndu-se de caracteristi
cile tehnice și randamentele a- 
cestora, președintele Zambiei, 
este informat că ele sînt astfel 
concepute incit din minereul 
prelucrat să poată fi extrase 
concomitent și alte metale în 
afara celui de bază. Această 
caracteristică situează utilajele 
la nivelul celor mai moderne 
agregate de acest fel din alte

Mare
țâri. Dc altfel produsele uzinei 
băimărene sint tot mai mult 
solicitate de diferite țări din 
Europa, Africa. Asia.

Incheindu-și vizita in între
prinderile miniere din Baia 
Mare, dr. Kenneth David Ka
unda a felicitat călduros colec
tivele dc muncitori, ingineri și 
tehnicieni pentru remarcabilele 
rezultate obținute și le-a urat 
succese tot mai mari in acti
vitatea lor viitoare.

In onoarea președintelui Zam
biei, dr. Kenneth David Kaunda 
și a soției sale, președintele 
Consiliului popular județean, 
Gheorghe Blaj și soția au ofe
rit un dejun.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă. prietenească, președintele 
Consiliului popular și președin
tele Zambiei au rostit scurte 
toasturi.

După-amiază. președintele 
Zambiei a plecat la bordul u- 
nui avion special spre Bucu
rești.

La trecerea prin oraș a co
loanei de mașini, mii de cetă
țeni i-au salutat pe oaspeți cu 
simpatie și căldură.

In timpul vizitei în orașul 
Baia Mare, președintele Ken
neth David Kaunda a fost în
soțit de Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului do 
Stat, cu soția, precum și de 
membrii suitei române atașate 
pe lingă șeful statului zam- 
bian — Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat. Ion 
Drinceanu, ambasadorul Româ
niei la Lusaka, general locote
nent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 
și Tudor Jianu. directorul Pro
tocolului din Ministerul Aface
rilor Externe.

Inspirați de participarea 
chipei noastre i 
la Campionatul 
dial de fotbal din 
George Mihalache și Ciupi
Rădulescu au realizat specta
colul de varietăți „Fotbal 
Mexico ’70“. montat de Tea
trul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" din București 
în colaborare cu Teatrul „Ma
tei Millo" din Timișoara. In 
distribuție: Dorina Drăghici, 
Lucky Marinescu, Anca Di- 
mitriu, Horia Șerbănescu, 
Ciupi Rădulescu și alți cunos- 
cuți actori de revistă. Spec
tacolul, o întilnire 
co-muzicală, va fi 
și în Valea Jiului, 
șani va avea loc

I
Mexic, I 
Ciupi I

I
I
I
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umoristi- 
prezentat 
In Petro- 
miine, Ia i 

Casa de cultură, Ia orele 17 | 
și 20.

Continuarea 
convorbirilor 

oficiale
In cursul după-amiezii de 

miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat au fost reluate convor
birile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda.

Cei doi șefi de stat au abor
dat în continuare probleme 
privind extinderea Și diversi
ficarea colaborării dintre cele 
două țări. S-au relevat posibili
tățile existente pentru o coo
perare largă a popoarelor ro
mân și zambian, pe baza res
pectului și avantajului reciproc.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației interna
ționale.

Recepție la Palatul
Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
au oferit miercuri seara o re
cepție la Palatul Consiliului de 
Miniștri in onoarea președinte
lui Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, și a 
soției sale, Betty Kaunda.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere. Ion Iliescu. 
Ion Stănescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri și ai 
Marii Adunări Naționale, mem
bri ai Consiliului de Stat și al 
guvernului, conducători de in

stituții centrale, academicieni 
și alți oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superi
ori, ziariști români și străini.

Au participat E. H. K. Mu- 
denda, ministrul dezvoltării șl 
finanțelor, M. J. Chimba, minis
trul îndrumării naționale, H., 
Mulemba, ministrul comerțului, 
A. I. Phiri, ministrul informați
ilor, M. Ngalanda, ministrul 
protocolului și funcțiunilor de 
stat, și celelalte oficialități 
zambiene care il însoțesc pe 
președintele Kaunda.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați Ia 
București, atașați militari șl 
alți membri al corpului diplo
matic.

înaintea începerii recepției 
au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.
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I Cenaclul de idei „Atlanti- • 

da“. care funcționează în ca- ■ 
Idrul clubului cultural studen- j 

țese, organizează astăzi la ora I 
| 20,30 o nouă întilnire cu i 
. membrii și simpatizanții săi. | 
I in cadrul unei mese rotunde * 
IPe teme științifice de aciua- | 

litate. f

Este știut că normele de drept 
socialist sint traduse in viață, 
nu alil pe calea constrîngerii 
exercitata de stat, cît mai ales 
pe calea convingerii, in con
dițiile creșterii conștiinței ju
ridice socialiste a cetățenilor, 
înlrucit acestea „exprimă voința 
și interesele întregului popor, 
servește înfloririi patriei, bună
stării celor ce muncesc, asigură 
manifestarea liberă a aptitudi
nilor și capacităților cetățenilor 
in viața politică, economică și 
social-culturală. Atunci. insă, 
cind anumiți turbulenți nu pot 
li convinși să respecte legile 
și regulile de conviețuire so
cială, intervine funcția pedep
sei — constrângerea ca acești 
indivizi, care au avut o condu
ita antisocială, să poală reveni 
la o activitate cinstită și utila 
societății. Decretul 153/1970

........... ...... ..... , - ..-.Ș-

Rid în soare, zeci de blocuri...

m (OIWSWPISOCIALA
răspunde înlrutotul perioadei 
actuale pentru a ..curați" strada 
și localurile publice de acei 
ce sint certați cu munca, au o 
comportare nedemnă, de acei 
care caută să trăiască din „ser
vicii" ușoare, de huliganii care 
provoacă panică în rîndul cetă
țenilor. Deși a trecut puțin 
timp de la aplicarea acestui 
decret se pare că a început 
să se facă ordine. Acum unii 
se căiesc că au ajuns să fie 
condamnați pentru fapte pe 
care le puteau preveni. Iată 
citeva exemple: Nicolae Ne
gre, din Petrila, muncitor la 
E. M. Dilja și losil Kiss, anga
jat Ia O.C.L. Alimentara Petro
șani, au fost condamnați la o 
lună, respectiv două luni, pen
tru faptul că, fiind atenționați 
de lucrătorii miliției asupra 
comportării lor, au răspuns

egale pentru l®0
obraznic, aducind jigniri acestor 
lucrători ai aparatului dc stat. 

Nicolae Tucaluc, muncitor la 
E. M. Petrila, Octavian Toldea- 
nu, din Petroșani, Gheorghe 
Birlida, din Petrila au fost con
damnați la cile 3 luni închi
soare contravenționala pentru 
faptul că și-au alungat so
țiile și copiii, expunindu-i pe 
aceștia mizeriei fizice și morale.

Este cunoscut că în societatea 
noastră familia trebuie să lie 
rodul unei înalte responsabili
tăți sociale, al unei cunoașteri 
reciproce, al sentimentelor trai
nice de dragoste și atașament, 
al unor idealuri și năzuințe co

mune. De ce oare cei de mal 
sus manifestă lipsă de respect 
față de soție, o socotesc aptă 
numai pentru treburile gospo
dărești sau pentru nașterea și 
îngrijirea copiilor? Concepția 
unor bărbați de a fi ..slăplni" 
în casă, atitudinea lor de supe
rioritate. de comandă și de 
subestimare a tovarășelor• lor 
de viață, sint mentalități con
trare spiritului moralei comu
niste, pe care societatea noas-

loan DURECI.
maior de miliție

(Continuare fn pag a 3-a)

PARADOXURI
NIPONE

Cu 25 de ani in urmă, o 
trac(iunc de secundă trans
forma Hiroșima intr-un nede
finit amestec de ruine și ca
davre. 25 de ani mai tirziu, 
o zi calmă din luna martie 
ridica Osaka fa rangul de 
oraș al marii Expoziții.

Hiroșima-Osaka — jaloane 
ale realității nipone intre 
care se întinde un drum rela
tiv lung — 25 de ani — par
curs intr-un ritm de creștere 
de 16 la sulă.

Japonia este astăzi [ara 
miracolului economic, siluîn- 
du-se pe primul loc in lumea 
capitalistă în ce privește rit
mul de dezvoltare, ocupind 
același prim rang, in ierarhia 
mondială la construcția de na
ve, locul al doilea în industria 
automobilului și a electronicii 
și locul trei în ce privește 
produsul national brut — 200 
miliarde dolari, (in următorii 
zece ani acesta va ajunge 
la 800 miliarde dolari). Țara 
petrolierelor gigant (400000 
tone), a trenurilor lansate cu 
viteza de 250 km. a tranzls- 
toarelor miniaturale, a arhi
tecturii vizionare — aceasta 
este Japonia, aceștia sint pa- 
ramei rit care-i conferă virsla 
de aur.

Dar virsla de aur a Japo
niei nu este și virsla de aur 
a japonezilor. Aceeași 
se situează pe locul 20 
ce privește venitul pe 
de locuitor. Un sondaj elec-

agenjia de presa 
„Kyodo" releva recent că 
53,4 la sută din cei chestio
nați n-au suferit nici o im- 
bunălăfire a situației lor 
nanciare din 1968 pină 
prezent, iar 30,3 la sută 
semnalat un regres fală 
1968.

Discrepanta dintre progre
sul economic și nivelul de 
trai scăzut decurge din esen
ța economiei japoneze care 
se bazează pe binecunoscutul 
dualism — existenta între
prinderilor moderne alături 
de cele tradiționale. In timp 
ce primele, constructoare de 
uriașe petroliere, de milioane 
de unități de automobile sau 
computere ultramoderne, fo-

ii- 
in 
au 
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CERCETAREA
Situindu-se în centrul preocu

părilor partidului și statului 
nostru tineretul — cu întreaga 
Iui gamă de frămîntări și pro
bleme. eu avânturile și năzuin
țele sale constructive — s-a 
impus și ca un domeniu de cer
cetare științifica. Și este firesc 
că fie așa intr-o societate so
cialistă interesată in egală mă
sură de prezent și de viitor, 
interesată in mod vital — prin 
însăși substanța și definiția o- 
rinduirii sociale — de găsirea, 
formularea și punerea in prac
tică a celor mai eficiente mo
dalități de activitate socială — 
cu tot ce implică această noțiu
ne — pentru dezvoltarea tine
retului pe un fundament știin
țific și umanist.

In contextul acestor idei, re
centul volum „Tineretul, obiect 
de cercetare științifică*, apărut 
sub egida Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui, volum care reunește 76 co
municări științifice prezentate 
de cercetători .și specialiști cu 
ocazia primului Simpozion na
tional, organizat anul trecut, a- 
supra problemelor actuale ale 
tinerelului din țara noastră, se 
înscrie în cea mai stringentă 
actualitate și răspunde celor 
«nai evidente preocupări și rea-

STIINTIEICĂ \
> ->
lități ale tineretului din Ro
mânia socialistă.

Comunicările, multe din ele 
adevărate studii, sint grupate 
in șase mari compartimente. 
Este vorba alît de problemele 
teoretice generale ale tineretu
lui. de cercetarea și elucidarea 
unor tehnici și procedee de 
lucru, de manifestare și expre
sie a vieții tineretului, cit și 
de probleme interesind sănăta
tea biologică și spirituală a ti
neretului. Cuprindem sub de
numirea de sănătate spirituală 
probleme de educație socială, 
cultural-estetică. intelectuală și 
comportament moral.

Trebuie remarcat interesul 
deosebit acordat unor manifes
tări negative in rindul tinere
tului. ceea ce îndeobște poartă 
numele de delicventă juvenilă 
— manifestări care, desigur, în
grijorează factorii de răspunde
re ai societății noastre. Autorii 
comunicărilor decelează cu spi
rit de răspundere originile a- 
cestor fenomene, formulează 
competent soluții pentru lichi
darea acestora, pentru că socie
tatea socialistă nu poate rămî- 
ne indiferentă la asemenea ma
nifestări dăunătoare sănătății 
spirituale și cu urmări negative 
pentru sănătatea biologică.

Avem, așadar, de-a face cu

IN DEZBATERE

TRIMESTRUL AL III - LEA, 
etapă decisivă a anului școlar

Fiecare zi de școală echivalează, am putea zice, cu o 
treaptă urcată spre cunoașterea ordinci lucrurilor și feno
menelor. spre descifrarea personalității umane și realizarea 
unui acord fin intre propriile aspirații și necesitățile so
cietății. Aflat intr-un continuu proces de asimilare, sedi
mentare și decantare a cunoștințelor comunicate in școală, 
elevul dobindește gradat o bogată cultură generală care-i 
permite să-și precizeze opțiunile și să fie util societății in 
xariatc domenii de activitate.

Trimestrul al Ill-lca, „povirnișul* final care trebuie es
caladat in intervalul unui an școlar, are o configurație 
aparte alit pentru elevi cit și pentru profesori. Dornici 
să-i trasăm contururile, așa cum sint intuite de cadre di
dactice cu rezultate notabile in activitate, am invitat la re
dacție pe tovarășii POMF1LIU MUȘTEANU, profesor de 
fizică, NICOLAE CIIERCIU, profesor de limba și literatura 
română, IOAN BUTULESCU, profesor de matematică și 
NICOLAE CERCHEZ, profesor de istorie, de |a Liceul de 
cultură generală din Petroșani.

,.Figura lui Darie în opera lui Zaharia Slancu". Inițiativa 
aceasta, spre marca noastră sat;sfacțic, du rezultate bune.

— Care credeți că este misiunea dirigintelui

— Vă rugăm să ne mărturisiți ce sem
nifică pentru dv. sfirșitul anului școlar și cu ce 

[ sentimente intimpinați această perioadă?
Prof. Nicolae Cherciu : Cu emoție. Cu emoția firească 

a semănătorului cure așteaptă culesul recoltei in care a in
vestit multe nădejdi și trudă.

Personal, mă pregătesc pentru această etapă decisivă 
încă de la începutul celui de-al treilea trimestru. Mărturi
sesc, însă, că pregătirile mele nu conțin nimic spectaculos. 
E vorba numai de anumite elemente pe care le consider 
esențiale și care, o dată delimitate, trebuie luate drept că
lăuză pe parcursul acestui trimestru p.înă in clipa cind clo
poțelul va suna pentru ultima oră de curs a anului școlar. 
Dintre aceste elemente menționez doar faptul că în trimes
trul al 111-lea se manifestă o pronunțată stare de oboseală 
intelectuală a elevilor ca urmare a suprasolicitării lor la 
toate obiectele, mai ales că trimestrul e foarte scurt.

Prof. Ion Butulescu : Această perioadă este una din cele 
mai delicate ale anului școlar. Pentru profesor și elev este 
necesară o sporire a eforturilor, a atenției in vederea ob- 

: ținerii unor rezultate bune și foarte bune la învățătură. In
! vederea acestui fapt mi-am întocmit o riguroasă planifi

care a materiei, ținînd scama de necesitatea rezervării unor 
[ ore de recapitulare atit trimestrială cit și finală, fixind In 

același timp, in afara orelor de curs, numeroase întîlniri 
in cadrul meditațiilor cu elevii rămași în urmă la învăță
tură. 6u elevii foarte buni mă preocup să realizez cit mai 
multe consultații în scopul rezolvării unor probleme din 
„Gazeta matematică" seria B.

— S-a vorbit aici de recapitularea finală. Ar 
fi interesant să urmărim modul în care v-ați 
propus să realizați dificilele lecții de recapitu
lare finală, care au un marc rol în fixarea cu
noștințelor, in înlănțuirea lor logică, în sistema
tizarea lor.

Prof. P. Mușteanu : Pentru a ajunge la lecțiile de re
capitulare finală trebuie să parcurgem integral materia <____ _____ ____________

Jurnal de lectură

PROBLEMELOR TINERETIILII.
o abordare conștientă a unor 
fenomene și situații specifice 
vremii noastre, generate de 
transformările prin care trece 
lumea contemporană, o aborda
re lucidă, obiectivă, științifică, 
cu un înalt simț de răspundere 
politică și etică.

Este util de subliniat că nu-i 
vorba numai de un interes ști
ințific, ci și de o cercetare a- 
tentă, competentă, conștientă la 
dimensiunea unei deosebite răs
punderi social-politice pentru 
viitorul națiunii noastre socia
liste, care începe cu prezentul 
actual Pentru găsirea și for
mularea unor soluții cu finali
tăți practice și eficiente.

Factorii de răspundere anga
jați în îndrumarea și dezvol
tarea tineretului român, in pro
cesul de instruire și educație, 
in procesul activ de producție 
a bunurilor materiale și spiri
tuale. de la învățător și profe
sor, activistul cultural, medicul, 
juristul, inginerul din fabrici 
și uzine și pină la organele 
locale de partid, de stat, ale 
U.T.C. și ale U.G.S.R.. au. prin 
aceste comunicări din volumul 
de care ne ocupăm, posibili
tatea unei largi abordări, pe un 
extins diapazon teoretic și prac
tic a întrebărilor și probleme
lor, de loc ușoare, ale tinere

tului vremii noastre precum și 
tot alitea îndrumări competente 
întru găsirea soluțiilor.

Volumul de care ne-am ocu
pat in aceste rinduri, poate prea ® 
sumar, este, în același timp, ex
presia evidentă a interesului 
purtat de către C.C. al U.T.C. 
și de Ministerul pentru pro
blemele de tineret unei reali
tăți căreia, și la noi. ca și in alte 
părți, nu i s-a acordat, .pină 
nu de multă vreme, o atenție 
științifică cu un deosebit spi
rit de răspundere. Volumul con
tinuă scria de cercetări inițiate 
mai de mult de către labora
torul de sociologie al Ministe
rului Invățămintului și are ros
tul de a promova un spirit 
nou de abordare a unor situa
ții și fenomene care solicită și 
pe viilor factorii de răspundere 
socială, oamenii de știință, cer
cetătorii și cadrele didactice, in
teresați în mod vital de sănă
tatea spirituală a poporului nos
tru, de dezvoltarea progresivă 
și multilaterală a societății so
cialiste românești.

Valeriu STREINU.
cercetător științific principal 

Centrul de logică al Academiei

prevăzută In programa analitică, fapt in măsură să asi
gure în primul rînd îndeplinirea cantitativă a procesului 
instructiv. Aspectul calitativ al problemei este, insă, mai 
delicat. Statistic se parc că voi avea și clase fără sau cu 
puțini corigenți. Dar ce facem cu elevii care obțin medii de 
5 și 6 ? Și din aceștia sini destui, din păcate. Iată de ce voi 
folosi perioada recapitulării finale in scopul ridicării cali
tative a cunoștințelor elevilor, și mai ales a acelora cu me
dii limită. Alegerea temelor de recapitulare am făcut-o in 
funcție de modul cum au răspuns elevii la anumite capitole, 
de ponderea temei în programa analitică, de cerințele exa
menului de bacalaureat și a celui de admitere in facul
tăți etc. La clasa a IX-a această perioadă coincide cu efec
tuarea lucrărilor de laborator, care oferă posibilități mul
tiple și inedite de recapitulare finală. Ca și la matematică, 
la fizică trebuie să punem accentul și pe rezolvarea unor 
probleme și exerciții complexe, care necesită cunoașterea 
mai multor tipuri de fenomene, unele predate in alți ani. 

Prof. N. Cerchez: Parcurgerea integrală a materiei se 
poate asigura printr-o planificare făcută din timp. în care 
fă fie rezervat un număr corespunzător de ore recapitulă
rilor parțiale și finale. La clasele unde planul de invăță- 
mînt și programele analitice prevăd și un anumit număr 
de ore la dispoziția profesorului acest obiectiv se poate 
pealiza mai ușor. La istorie, cu excepția clasei a X-a. nu 
intîmpinăm greutăți in această privință. La această clasă, 
cu o singură oră de predare pe săptămână, nu se poate rea
liza la sfirșitul anului școlar, respect indu-se programa, nici 
o oră de recapitulare. De aceea, mă văd nevoit să conden
sez o parte a materiei din trimestrul al III-lea spre a pu
tea realiza citeva necesare orc de recapitulare finală. La 
aceste lecții de recapitulare finală nu trebuie să punem 

. accentul pe memorarea unor date ci să urmărim formarea 
unei concepții de ansamblu, a legilor caro guvernează mer
sul înainte al societății, cu toate aspectele particulare care 

i se ivesc. De exemplu, pentru a se înțelege in ce constă orin- 
duirea feudală trebuie să se sublinieze principalele trans
formări care au survenit pe parcursul perioadelor hotărî- 
toace din cadrul ci : feudalismul timpuriu, dezvoltat, in des- 

A compunere.
Prof. N. Cherciu: In cadrul lecțiilor curente folosesc 

des procedeul repetării cunoștințelor anterioare și in felul 
acesta materia rămîne proaspătă pentru recapitularea finală, 
iar eforturile elevilor vor fi îndreptate nu spre chestiuni de 
amănunt ci pe linia sintezei, a asocierilor, corelațiilor și con
cluziilor. Astfel, recapitularea finală nu mai este o reluare 
plictisitoare a acelorași probleme și cu aceleași mijloace ca 
cele folosite pe tot parcursul anului. Obișnuiesc, de aseme
nea, să stimulez elevii în cadrul’ compunerilor cu subiect 
de sinteză sau despre un scriitor, personaj etc., sporindu-le 
interesul și exigența față de munca lor, anunțîndu-i că lu
crările cele mai bune vor fi tipărite in paginile revistei 
„Mărturisiri literare*. De exemplu, în numărul al 2-lea al 
revistei a apărut articolul „Eroine feminine celebre ale li- 

’ teraturii române", iar numărul al 3-lea va conține lucrarea

in această ultimă parte a anului școlar?
Prof. Ion Butulescu : In această perioadă dirigintele 

are o misiune dintre cele mai dificile. Dacă elevii claselor 
mai mici sint destul de ascultători, in schimb cei din clasele 
mari trec prin crize Specifice adolescenței, conștind in creș
terea abundentă a personalității ori, dimpotrivă, in atenua
rea &a pină la limite nepermise. De aceea ci au, uneori, ma
nifestări dc-a dreptul curioase și. în aceste cazuri, dirigin
tele trebuie să intervină cu tact și simț pedagogic pentru a 
elimina efectele nocive nedorite.

Prof. N. Cherciu : Anul acesta nu sint diriginte dar 
din practica celorlalți ani am dedus că dirigintele trebuie 
să fie un resort întins pină la pleznirc, posesorul unei bune 
atenții distribuitive .și depozitarul unei energii care să so 
reverse pe marea magistrală: elev-părinle-profcsor-crganiza- 
ția U.T.C. El trebuie să fie mai ales OM, ințclcgind prin 
aceste majuscule probitate profesională, cinste, corectitu
dine, o disciplină fermă a nervilor, înfrîngerca prejudecă
ților ele.

Prof. N, Cerchez : La cele spuse mai sus aș mai putea 
adăuga că dirigintele trebuie să întărească in această peri
oadă supravegherea elevilor slabi, să țină o legătură inai 
slrînsă cu părinții. La începutul trimestrului al III-lea am 
ținut o nouă ședință cu părinții spre a fi convins că ei 
cunosc situația școlară a copiilor lor. An fost și părinți care 
nu s-au prezentat la ședință și la aceștia voi merge per
sonal la serviciu sau acasă. Cred că dirigintele trebuie să-și 
orienteze atenția mai ales spre acei elevi care, prinlr-un 
efort susținut, se pot salva de la corigentă sau repclenție 
evident, ținînd seama de posibilitățile lor reale dovedite 
in decursul anilor. Sini insă și elevi corigenți la 5—7 o- 
biccte. atit pe primul cil și pe al doilea trimestru. Cu a- 
ceștia prea puține lucruri ne mai rămîn de făcut...

— Sâ dezvoltăm puțin acest aspect. Cum în
cercați să rezolvați in această perioadă cazu
rile dificile de elevi rămași in urmă la învăță
tură ?

Praf, P. Mușteanu : Elevii rămași in urmă la învăță
tură ? Despre ei ar fi multe de discutat. Personal nu am 
elevi rămași in urmă (corigenți deci) care pot să invoce 
pentru aceasta motive obiective: boală, întîrzieri psihice 
etc. Cei care au rămas sau vor rămîne corigenți la fizică 
sint teferi din punct de vedere moral și fizic, unii chiar 
destul de ipleligenți dar leneși elevi care nu muncesc 
sistematic ci superficial și in salturi și care, in mod firesc, 
la finele anului culeg roadele corespunzătoare.

Prof. N, Cerchez : M-am deprins ca pe elevii rămași in 
urmă la învățătură să-i solicit mai des la răspuns. Mai ales 
En cazul celor din clasele mici nu trebuie să facem concesii 
lipsei de exigență. Fără a exagera nepermis pretențiile 
noastre in privința învățăturii (avînd în vedere faptul că 
pe lingă materia pe care o predăm mai există și altele le 
care elevii trebuie să se pregătească) se impune să stopăm 
pe elevii slab; la timp, printr-o repetenție care să le folo
sească. Elevii care promovează ou concursul unei indul
gențe exagerate, de regulă nu se îndreaptă în anul următor 
ci continuă să țină pe loc întregul colectiv în care învață.

Prof. N, Cherciu : Pentru a învinge „somnolența* gene
rată de oboseala amintită la începutul acestei anchete, în 
trimestrul al III-lea intensific metoda frontală de verifi
care, iar pentru „cazurile* care se prezintă cu lecția ne
învățată anunț că in ora viitoare vor fi ascultați din subiec
tul pe caro nu l-au cunoscut și inclusiv din cel de la lec
ția de zi. De asemenea, urmăresc cu atenție catalogul și. în 
funcție de rezultatele obținute pe trimestrele I și al II-lea 
îmi îndrept atenția, în principal, asupra elevilor care tre
buie să dea răspunsuri mai substanțiale. Cu alte cuvinte, 
știu din vreme pe cine să ascult, cit și cum. pentru ca răs
punsul să fio cuprinzător și. mai ales, edificator din punc
tul de vedere al calității și volumului cunoștințelor.

Despre trimestrul al III-lea 
școlar se pot spune foarte 
multe dar spațiul nu ne per
mite să redăm în întregime 
părerile participanților la dis
cuție in legătură cu acest 
subiect. Credem, insă, că 
.schimbul de opinii realizat 
de ei prin intermediul ziaru
lui este in măsură să relie
feze preocuparea sporită a 
cadrelor didactice in acest 
trimestru, pentru găsirea u- 
nor metode și procedee utile.

potrivite cu particularitățile 
de virstâ ale elevilor, cu pro
grama analitică sau cu pre
gătirea pentru examenul de 
bacalaureat și de admitere în 
universități și institute. De 
altfel, această ultimă proble
mă va constitui subiectul li
nei viitoare investigații în 
rindul cadrelor didactice și a 
elevilor.

Discuție consemnată de 
Constantin PASCU

DISTINCȚIILE PIONIEREȘTI,

MOTIVAT ȘI NEMOTIVAT
Ce te Iaci cind o să fii ma

re ? Este o întrebare pe care 
o adresăm copiilor încă înainte 
de a fi școlari. Ne amuză de 
multe ori răspunsurile acestora 
mai ales prin argumentația 
.matură". Spre exemplu: vreau 
să mă fac șofer ca să mă plimb 
toată ziua cu mașina.

Mai tirziu, această întrebare 
se pune cu tot mai multă 
gravitate. La sfirșitul școlii ge
nerale mulți elevi știau deja ce 
vor. Părinfii, cit și profesorii 
— mai ales dirigintele — au 
in cele mai multe cazuri un 
rol decisiv in orientarea profe
sională a elevilor.

Pentru cei ce urmează liceul 
di cultură generală, problema 
specializării se amină oarecum. 
O primă decjzie trebuie luată 
fa împărțirea in cele două sec
ții, care se face, deocamdată, 
din anul doi. Dar opțiunea 
pentru una din acestea — rea
lă sau umanistă — nu repre
zintă încă un răspuns suficient 
la întrebarea amintită.

Momentul alegerii unei fa
cultăți sau a altei pregătiri 
poslliceale se amină de către 
unii prea mult.

Dintr-un sondaj (un chestio
nar la care elevii au răspuns 
tu scris) făcut la clasa a XI-a 
C. jm' care o conduc ca dirigin
te. am putut trage mai multe 
concluzii pe care, parțial, le 
comunic cu acest prilej. M-a 
impresionat la mulți elevi ma
turitatea cu care se gindesc la 
viitorul lor. Aceștia înțeleg 
foarte bine că dorința de a 
deveni .cineva' nu este sufi
cientă, deși este absolut nece
sară. Ea trebuie însoțită de o 
muncă asiduă și constantă care 
sporește și sentimentul încre
derii în forțele proprii. Sint in
să unii care nu s-au decis și 
fn afară de cei ce oscilează în- 
’ * două suecialităti uneori de-

în opțiunea profesională
loc înrudite sint și din cei 
care au înșirat trei sau patru. 
Este dăunătoare și mobilitatea 
cu care unii elevi își schimbă 
orientarea. Uneori argumentația 
schimbărilor de sens e mai 
mult decit puerilă pentru vîr- 
sta de 17—18 ani. „Vreau să 
fiu profesoară la limba română, 
acesta a fost visul meu — scrie, 
o elevă — dar recent am luat 
o notă de 5 și mi-am dat seama 
că nu-l voi putea realiza". Afir
mă in continuare că ii place 
psihologia, ar vrea să lucreze 
in acest domeniu. Desigur, e 
mai ușor să-și facă iluzii pe 
acest teren necunoscut (psiho
logia o va studia anul viitor 
și deocamdată nu există pri
mejdia de a lua o notă de 5 la 
acest obiect), decit să-și propu
nă o muncă susținută pentru a 
lua note mari la materia îndră
gită.

Am observat că un rol im
portant in luarea unei decizii 
îl are .sonoritatea" unor facul
tăți. Spre exemplu, dacă un 
elev își alege medicina și 
colegul de bancă, prietenul, se 
simte obligat să facă aceeași 
alegere. Aceasta fie din imita
ție. fie spre a nu avea senti
mentul inferiorității in cazul 
in care și-ar alege agronomia 
su zicem.

Spre a evita un eșec aproa
pe sigur, elevii trebuie feriți 
de primejdia unei alegeri care 
nu corespunde aptitudini
lor pe care le au. Cum poate 
cineva să te convingă de șan
sele de a urma o anumită fa
cultate cind la obiectele din ca
re va da examen de admitere.

n-are decit note la limită sau 
chiar sub 5 ?

Sint și elevi care, deși au 
aptitudini corespunzătoare as
pirațiilor lor, nu muncesc sufi
cient. Aceștia trebuie convinși 
că lipsa efortului in pregătire 
anulează valoarea practică a 
acestor aptitudini.

Situațiile amintite pot fi eli
minate prin colaborarea dintre 
părinți și școală. Sini insă din 
păcate mulți părinți care so
cotesc ca orientarea profesională 
a copiilor o pot rezolva și fără

concursul școlii ea privind ex
clusiv familia. Ii invităm pe 
aceștia să vină spre a discuta cu 
profesorii, cu dirigintele, chiar 
dacă sint convinși dinainte că 
decizia pe care au luat-o e ire
vocabilă. Poate că totuși le va 
folosi un asemenea contact sau 
vor avea chiar plăcerea de a 
constata o similitudine de pă
reri.

Prof. Nicolae Cerchez

<7——---------

Și de data aceasla Ligia va da un răspuns bun

mijloc de stimulare la
Sistemul de acordare a dis

tincțiilor pionierești elaborat 
ca urmare a transpunerilor in 
viață a măsurilor stabilite de 
partid cu privire la îmbunătă
țirea mișcării pionierești din 
țara noastră, și-a găsit de la 
început teren propice in sis
temul muncii educative. Dis
tincțiile reprezintă așa cum 
preconizează și regulamentul, for
ma de stimulare și recompen
sare a pionierilor detașamen
telor și unităților care se re
marcă printr-o activitate deo
sebită. Ele întăresc preocupa
rea pionierilor pentru princi
pala lor îndatorire — învăță
tura — pentru respectarea, dis
ciplinei școlare, îi ajută să-și

0 nouă asociație 
sport.vă a elevilor: 

„VIITORUL" 
VULCAN

Recent, a avut loc, la Li
ceul din Vulcan adunarea de 
constituire a asociației spor
tive pe școală. Avindu-se in 
vedere tradiția s-a hotărit 
ca asociația să poarte nume
le „Viitorul". Scopul ei este 
de a impulsiona activitatea 
sportivă, de a atrage un nu
măr cit mai mare de tineri 
la competiții și întreceri in- 
terșcolare. Se prevede și 
amenajarea unui microcom
plex sportiv. Prin înființa
rea asociației sportive „Viito
rul" se vor putea coordona 
în mod eficient toate activi
tățile sportive ale elevilor.

lărgească orizontul cultural, le 
dezvoltă inițiativa, interesul 
pentru Știință, tehnică, artă și 
literatură.

Deosebit de important esle 
faptul că acest nou sistem de 
acordare a distincțiilor mobi
lizează pionierii ia o activiiate 
atractivă, variată și continuă 
nu numai'prin diversitatea con
dițiilor ce trebuie îndeplinite 
ci și prin sistemul in. sine: 
introducerea distincțiilor indi
viduale (trese, titlul „pionier 
de frunte**, titlul „Cutezătorii") 
și colective (diploma de „deta
șament fruntaș* și diploma 
„unitate fruntașă*).

Ca urmare a rezultatelor ob
ținute la învățătură și purtare 
in Valea Jiului peste 600 de 
pionieri sint purtători de trese, 
340 au obținut diploma și insig
na „pionier de frunte", iar 450 
au devenit purtători ai insig
nelor artistice, sportive, turis
tice și tehnice. Un număr de 
trei unități de pionieri (Școala 
generală nr. 5 Petroșani, nr. 1 
Petrila, nr. 3 Lupeni) au obți
nut diploma de „unitate frunta
șă* iar 31 de detașamente au 
fost distinse cu diploma de 
„detașament fruntaș".

Popularizarea condițiilor de 
obținere a distincțiilor in rin
dul pionierilor prin forme va
riate, a determinat angajarea 
Iar într-o emulație continuă 

pe toată perioada de pionierat, 
antrenindu-i in acțiuni intere
sante și indemnindu-i să-și 
pună în valoare calitățile crea
toare, înclinațiile, cultura. In 
majoritatea unităților și deta
șamentelor de pionieri s-au pur
tat discuții pe marginea regu
lamentului de acordare a dis
tincțiilor pionierești, au fost 
prezentate și descrise pionieri
lor insignele și distincțiile. La 
unele școli ca Școala gen. nr. 5

și disciplină
Petroșani și nr. 3 Lupeni, con
dițiile de obținere au fost popu
larizate prin stațiile de ampli
ficare ale școlilor, iar la came
rele pionierilor s-au purtat dis
cuții cu colectivele de condu
cere ale detașamentelor în ve
derea sprijinirii acțiunii de 
popularizare. luminarea distinc
țiilor s-a făcut intr-un cadru 
festiv, cu participarea cadrelor 
didactice, comandanților de de
tașamente. părinților, școlarilor 
din clasele II—III precum și 
organelor locale ale conducerii 
de partid și de stat.

Din discuțiile purtate cu 
cadrele didactice, comandanți 
de detașamente și unități, co
lective de conducere, se constată 
că situația pionierilor la învă
țătură este in continuu progres. 
Tot mai mulți pionieri solicită 
să facă parte dintr-o formație 
cultural-sportivă, iar membrii 
cercurilor de elevi se întrec pe 
ei înșiși in activitatea de zi cu 
zi. Activitățile social-utile orga
nizate cu ocazia acțiunilor de 
înfrumusețare a claselor, șco
lilor, localităților, precum și 
acțiunile din cadrul „Săptămi- 
nii primăverii* au antrenat 
toți pionierii din școlile noas
tre. Tot mai mulți școlari din 
clasele III—IV au cerut să fie 
primiți in rindul pionierilor. 
Ca urmare și a acestui fapt, 
procentul de cuprindere în Or
ganizație este aproape 90 v din 
numărul total al elevilor. Re
zultate bune in această direc
ție au obținut Școlile generale 
nr. 1 Petrila, Aninoasa, nr. 4 
Lupeni, nr. 4 Petroșani ș.a.

Ca urmare a preocupărilor 
susținute de către Organizația 
pionierilor, in anul acesta, cu 
ocazia festivităților „Zilei pio
nierilor* (21 iunie) se vor acor
da un număr de peste 900 tre
se, 387 diplome și insigne „pio

nier de frunte", p. -»le 1 100 pio
nieri și școlari vor deveni pur
tători de insigne, 42 de detașa
mente vor primi diploma „de
tașament de frunte".

Unitățile de pionieri trebuie 
insa să se preocupe mai intens 
de popularizarea condițiilor
pentru obținerea distincțiilor 
pionierești fiindcă formele tie 
popularizare nu s-au epuizat. 
In cadrul detașamentelor se 
pot organiza întîlniri cu acei
pionieri care sint purtători de 
distincții!, se pot confecționa 
panouri cu cei care sint dis
tinși. Nu ar fi lipsit de impor
tanță dacă într-un loc vizibil
din cadrul școlii ar apărea tin
panou cu distincțiile iar ală
turi un motto sau un citat de 
îndemn pentru pionieri. Părin
ții s-au dovedit totdeauna ală
turi de școală, de Organizația 
pionierilor. In acest scop Orga
nizația pionierilor prin coman
danții de detașamente. prin 
membrii Consiliului sau ch-ar 
prin colectivele de conducere ar 
putea organiza acțiuni de popu
larizare și în rindul părinți'or.

Toate aceste acțiuni nu tre
buie să reprezinte o campanie 
de moment cum se mai intim'»1» 
la unele Școli din Vulcan. Pe
trila sau chiar Petroșani. Ele 
trebuie să constituie o preocu
pare continuă la care K ■ fie 
antrenate in primul rînd colec
tivele de conducere ale deta
șamentelor iar acordarea sâ se 
facă în modul cel mai echita
bil, fără a se ține seamă de 
preferințele de ordin subiectiv. 
Prin aceste stimulente să ciș- 
tige pionieria, sâ cîștige munca 
educativă !

DUMITRU CORNEA 
Consiliul municipal Petroșani 

al Organizației pionierilor
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A
Snd< i<lă brigada (Ic lucru. ,\- 
xem brigăzi care pot răspund* 
oricărui complex dc lucrări, 
oricărei situații la locul d<

>
gustin Dcinot* r. Gheorghe !. ț-

judicioase in adrul 'electivu
lui, pe flec;.re operațiune în 
(parte. reușesc lună dc lună, 
să renii; /, randamente sport 
(ca urmare, salariile acestor 
1 igăzi v.u rescut SUbStanți ii 
obținîndu-se in luna rnart’e a.c. 
• iștigur* de 132-188 1. no post 
dv miner).

r< n neîntreruptă, la un i vdt 
nivel a rro ■■«•. lui tehnolor • 
3a fronturi. de lucru, m rol 
deosebit di impe t.inl t ■ • ne 
maistrului miner ■> 1 .1
nemijlocit la întreg omplexul 
de oiXT.'iiun; o<- so -U’cd la 
locurile de producție. Funcție 
de conștiința sa. dc modul cum 
âși pune în aplicare cunoștin
țele profesionale tdin'oe. în h 1- 
*0 practicii salo, va putea do
vedi sau nu competenta can să 
Asigure realizarea sarcinilor de 
plan ce îi revin.

— V-ați referit pînă a- 
cum la cei trei factori 
importanți — forța de 
muncă, materialele si uti
lajele — care condițio
nează o bună organizare a 
proceselor de producție si 
imnlicit rezultatele activi
tății EDMN. Care este 
aportul tehnicienilor și 
inginerilor în acest con
text ?

— Un factor nemijlocit in 
buna organizare a lobului de 
■nuncă ii constituie asistența 
fehnico-organizatoricâ la diferite 
■ivele. Conducerea tehnică a 
raionului, sectorului sau zonei 

situațiilor concrete

ÎN TERMEN
NOILOR MINE

ifi(
ție și urmărește ca prin sectoa
rele și serviciile dc aprovizio
nare și transport să asigure pe 
deplin necesarul de materiale 
al brigăzilor in imediata apro
piere .1 frontului de lucru. Îna
inte dc intrarea in schimb, în
tregul personal mediu tehnic, 
miner și electromecanic, va tre
bui să cunoască și să prime 
prin raport de la schimbul pre
cedent. situația concretă a locu
rilor dc muncă pină la minu
țioase detalii ale poziției fron
tului. starea utilajelor, necesarul 
de materiale și nemijlocit si
tuațiile noi ivite. După cunoaș
terea integrală a sarcinilor ce 
revin schimbului următor, se va 
trece la organizarea in conti
nuare a procesului tehnologic, 

țicnind cu prioritate asupra 
problemelor ..cheie" ale fluxu
lui.

cosului tehnologic, se impune ca 
fiecare meseriaș — lăcătuș, c- 
1< ctrician. întreg personalul c- 
hetromccanic — dc la post urile 
fixe, să aibă sarcini concrete, 
să intervină cu competență in 
rezolvarea problemelor încre
dințate.

— In decursul anilor, 
proiectanții și constructo
rii aii fost factori — fie
care in sectorul lui de 
activitate — contribuabili 
la punerile in funcțiune 
a unor mine in Valea 
Jiului. Cum este influen
țată eficiența activității 
E.D.M.N. de modul in ca
re proiectanții și construc
torii iși rezolvă sarcinile 
proprii ?

— Stagnările de pro
ducție datorate defecțiu 
i ilor unor utilaje par să 
confirme că în activita
tea sectorului electrome
canic ai E.D.M.N. sint 
anumite neajunsuri. Cum 
considerați că pot fi ele 
înlăturate ?

— Urmare mecanizării tot 
mai largi a frontului de lucru, 
pentru sporirea eficienței mun
cii, personalul electromecanic 
va trebui să-și aducă in’ mod 
corespunzător aportul cuvenit, 
lxi acest capitol, atit la mina 
Livczeni cit și la Bărbâteni sint 
încă anumite rămincri în urmă, 
datorită unor repetate avarii 
la utilajele din fronturile de 
lucru provocate fie din lipsa 
de atenție a membrilor brigă
zii de mineri, fie datorită rc- 
\ iziilor superficiale ce le exe
cută personalul electromecanic. 
Pentru o bună organizare a în
tregii activități in domeniul e- 
lectromecanic. care are ponde
rea cea mai ridicată in asigu
rarea bunei desfășurări a pro-

SPORT
seară.

POPICE

construcție

înlătură acasade handbal
(Agerpres)

raralelc 
arhitectonice

crampele 
ca suga- 

Cercul

pe care

..................... în 
lici — România (1—1), 

unui control medical, do.-to- 
apt pentru selecție pe valo-

TV
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30 Deschiderea enii 
Microns nnpremicrâ

17.35 Emisiunea în limb; 
ghiară.

18,05 Film 
Twist'

18.35 Mult c dulce si 
să.

19,00 Telejurnalul dc •
19.20 Duete folclorice. 
19,40 Prim plan : prof, d

doc. Vintilă Mihăilcscu.
20.10 Anunțuri — publicitate. 
20,15 Anchetă : „Nu trebuia

să se inlimplc".
20.45 Teatru scurt ; ..Insom

nie" (le Dumitru Solo
mon.

21.10 Avanpremieră.
21.20 Film artistic: „Baladă 

pentru Măriuca' — pro
ducție u Studioului dc 
filme „București".

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

1instalațiilor a fost modificat la 
o poziție de 90 de grade față 
de proiectarea inițială. Dc ase
menea, proiectantul nu a pre
văzut un sistem corespunzător 
de chenare a apelor de Infil
trații abundente, imediat sub 
zona suprafeței, la puțuri. In a- 

1 ste situații E.D.M.N. a execu
tat o seric de modificări și 
amenajări la suprafață — in 
rampele puțurilor — cu durate 
de 2 pină la 4 luni pentru fie
care amplasament, timp in care 
puțurile erau programate pentru 
săpare.

Intrucît, la baza graficului 
director pentru deschiderea mi
nelor Bărbăteni și Livczeni sint 
prevăzute o scrie de lucrări 
speciale și curente, care vor 
trebui riguros executate in ter
menele prevăzute, se impune, 

• atit din partea Exploatării de 
deschideri dc mine noi cit și din 

celorlalți factori com- 
să se asigure o 

i tehnico-materială op- 
deschiderea în ter- 

bune condițiuni a mi-

tricolor
a sosit

în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 13 (A- 

gerpres). — Selecționata de fot
bal a României a sosit la Ciu
dad tie Mexico in vederea par
ticipării la turneul final al 
campionatului mondial. La so
sire, fotbaliștii români au fost 
infimpinali de reprezentanți ai

comitetului de organizare și ai 
federației mexicane de fotbal. 
Echipa României va pleca la 
Guadalajara, orașul care 'a 
găzdui jocurile grupei a 3 a, 
la care participă selecționatele 
Angliei. Braziliei, Cehoslovaciei 
și României.

— Găsirea unor soluții opti
me și economice incă in faza 
de proiectare ca și evaluarea 
la justa valoare a acestora are 
un rol capital, de care depinde 
nu numai realizarea unui sin
gur obiectiv, ci depinde, in ul
timă instanță, .și echilibrul c- 
conomiei noastre naționale. Im
portanța acestei verigi nu tre
buie urmărită numai din punct 
de vedere arhitectural sau al 
copierii unor proiecte existente, 
ori în curs de execuție, ci tre
buie să existe o preocupare 
pentru studierea profundă a fie
cărui proiect, analizarea fiecă
rei situații in parte, a fiecărui 
obiectiv morgindu-se pe intrea- 

linie a fluxului tehnologic 
a se pierde din vedere 

nici cele mai mici amănunte 
sau situații. Dacă vom face o 
scurtă analiză retrospectivă, 
E.D.M.N. a intimpinat o serie 
de greutăți după primirea am
plasamentelor do la construc
torul T.C.M.M. care, la rîndul 
său. a executat lucrarea conform 
proiectului. Astfel, amintim că 
la puțul auxiliar incinta "est, 
E.D.M.N. a trebuit să efectueze 
unele modificări — cu avizul 
proiectant'lini — la platforma 
superioară de deversare, unde 
întregul sistem de amplasare A

noastră din
CORESPONDENȚE

partea < 
potonți 
asistență 
tiniă in 
men, în 
nelor.

se

— In toate aceste verigi 
ale activității de produc
ție despre care ne-ați re
latat. care considerați că 
este rolul fiecărui om la 
locul lui de muncă ?
Este imperios necesar ca 

fiecare om al muncii, incepind 
de la muncitorii necalificați, 
muncitorii de regie de la su
prafață și din subteran, perso
nalul de deservire din ateliere 
și de la suprafața minelor, mi
nerii din fronturile de lucru, 
corpul de tehnicieni, maiștri, 
pînă la ingineri, conducători 
— fiecare om fiind o verigă 
utilă a acestui mare lanț — 
să fie conștient de menirea sa 
la locul de muncă, să-și înde
plinească atribuțiile personale 
pentru a transpune în practi
că. la o înaltă ținută. Directi
vele Congresului al X-lea al 
P.C.R.

Aparat pentru 
tratarea 

afecțiunilor colon 
nei vertebrale

Un aparat pentru (ratarea u- 
nor afecțiuni ale coloanei ver
tebrale a fost creat recent de 
către medicul llortensiu Ivano- 
viei, ing. Constantin Sima și 
tehnicianul Robert Artz, de la 
Oficiul medico-sanitar al Mi
nisterului Transporturilor. Noul 
aparat efectuează extensii ale 
coloanei vertebrale, prin miș
cări vibratorii și sacadate in 
șocuri tari. Aparatul românesc 
este robust, compact și cu mare 
stabilitate; are o < 
simplă, ieftină.

Aparatul românesc 
dezavantajele actualelor apara
te de acest gen, dind posibili
tate medicilor de a aplica tra
tamente complexe, combinate și 

, fin diferențiate, în funcție de 
boli și,pacient.

Alimentația copilului
lmediat după naștere, laptele 

de mamă începe să se producă 
în sin treptal-treplat așa îneît, 
după circa 10—14 zile, 
va avea cantitatea de 
suficientă pentru copil, 
că in primele 5—7 zile cantita
tea de lapte de mamă este încă 
redusă, marea majoritate a ma
melor consideră „că nu 
lapte" sau „nu au lapte 

și, cum ajung acasă de 
să 

sau

mama 
lapte 

Faptul

au 
sufi-

cient' . . ,
la maternitate, se grăbesc 
dea copilului lapte pudră 
lapte de vacă, fie în completare, 
fie chiar fără să mai pună co
pilul la sin, și fără să mai. aibă 
răbdarea să aștepte, suirea/ nor
mală, treptată, a laptelui 
mamă în sini pînă la data 
mintită. Acesta este primul 
cel mai mare rău pe care

de 
a- 
și 
o 

mamă îl poate face pentru co
pilul său în ce privește alimen
tația și desigur creșterea, dez
voltarea și sănătatea lui. Acesta 
este începutul multor chinuri 
și necazuri în creșterea copilu
lui sugar.

Există și tendința ca din mo
ment ce copilul se trezește, des
chide ochii sau scoate un seîn- 
cet, mama să-i și pună sinul 
in gură, neinaiașteptind nici un 
orar de masă, crezînd că suga
rului îi este foame și astfel îl 
liniștește. Aceasta este a doua 
mare greșeală pe care o fac 
mamele, căci liniștirea este foar
te trecătoare, înșelătoare și 
aduce daune serioase copilului. 
In acest fel, sînii nu au timp 
să se încarce cu cantitatea ne
cesară de lapte, laptele începe 
chiar să dea îndărăt, copilul

Lupeni ne informează

nnoscutul internațional vest-german Helmut Haller a 
fost introdus, in lotul fotbaliștilor din R. F. a Germanici, 
care s< pregătește pentru turneul final al campionatului 
mondial din Mex:c, Haller suferise o luxație la umăr 
cursul meciului amical R. F. a Germani ' - - -
disputat la Stuttgart. In urma 
rul Heinz Schoberth l-a găsit 
rosul jucător.

Campionatul
municipal Viscoza“

înghite mult aer față de can
titatea mică de lapte 7" 
o primește din sin și astfel în
cep să apară colicile, ”.....
abdominale, care fac 
rul să fie neliniștit.
devine vicios, apar vărsături în 
timpul și imediat după supt; 
apare diareea și in timpul și 
imediat după supt. Astfel copi
lul, în loc să crească, slăbeș
te, se instalează boli digestive, 
iar mama devine nervoasă 
pierde laptele, trecînd la 
mentatia mixtă sau chiar 
cea artificială.

și 
ali- 

la

SFATUL 
MEDICULUI

Din dorința de a sătura și li
niști copilul, multe mame tin 
copilul la supt mult peste tim
pul necesar (15—20 minute), 
ajungînd la 1/2 oră și chiar la 
o oră de supt de fiecare dată. 
Copilul, desigur, obosește și 
adoarme, deci nu mai suge 
mameloanele se umezesc mult, 
crapă, sînqerează, devin dure
roase, se infectează. Mama în
cepe'să suporte greu copilul 
la sîn ori este nevoită să-l re
tină dc la sîn din cauza infec
ției. Aceasta este a treia mare 
greșeală pe care o fac multe ma
me și tot copilul va fi cel care 
va pierde cel mai mult.

Introducerea laptelui de vacă 
sau a laptelui pudră in alimen
tația copilului sugar fără a sta 
de vorbă, în prealabil, cu me
dicul de copii sau cu sora de 
ocrotire, constituie o altă mare 
greșeală, am putea spune mai 
mare ca oricare din cele enume
rate pină aici. Copilul începe să

fie lipsit de cel mai bun aliment 
— laptele de mamă. I se dau 
cantități și dilutii de lapte cu 
lotul necorespunzătoare, laptele 
nu este adus zilnic, nu este de 
la o singură vacă, sau de ace
lași fel, eventual nu este îndul
cit cu zahăr cit este necesar. 
Iată lot alitea motive care s-au 
dovedit dăunătoare copilului, 
care începe să verse, face dia
ree, devine palid, se infectează 
ușor, face febră și astfel pierde 
în greutate în loc «2 crească, 
se distrofiază. in loc să înflo
rească.

O altă mare greșeală este 
și aceea că unele mame intro
duc alimente greu digerabile 
și greu tolerate la o vîrslă 
mică, de exemplu lapte cu griș 
mai devreme de 5 luni sau 
chiar mîncăruri pregătite pentru 
adulti, din primele luni de 
viață, crezînd că astfel 
îi vor îngrășa pe copii, dar în 
realijate — nu prtste mult timp 
îi vor interna in spital, uneori 
în stare gravă, adesea chiar de 
nerecuperat.

Tot . .........................
pentru sugar 
de a-1 îndopa cu qindul de a-1 
îngrășa. Acest lucru duce 
curînd la pierderea poftei de 
mîncare, la nervozitate, la re
fuzul mincării, la joaca de-a 
mîncarea, la un chin cînd este 
vorba de masă.

In fine, deseori se uită că 
sugarul are nevoie pentru creș
tere și dezvoltare pentru să
nătatea lui, de vitamine, sub 
forma de sucuri de legume și 
de fructe și nu i se dau, ceea 
ce duce la o creștere nesatis
făcătoare și la scăderea rezis
tenței organismului la infecții.

Teodor PONOVA, 
medic specialist 

pediatru

In clapa a doua a campio
natului școlar municipal de 
handbal, centrul Vulcan, s-au 
disputat doar două intilniri. La 
fete. Școala generală nr. 4 a 
dispus cu 17—0 de Școala ge
nerală nr. 2 Crividia, iar la 
băieți a ciștigat tot Școala 
generală nr. 4 cu 11—0. De 
subliniat că numai aceste 
două școli au echipe mixte, 
pe cind liceul nu arc decit 
echipă de băieți, iar școlile 
generale nr. 1, 3. 5 nu au 
echipe de handbal și, deci, nu 
participă la competiție. Oare 
este chiar imposibil să facă 
sport și elevii acestor școli 
sau nu are cine-i impulsiona ?

Aceeași competiție — cam
pionatul municipal al școli
lor generale — a reunit in 
centrul Lupeni mai multe re
prezentative școlare din lo
calitate și din Uricani. Iată 
rezultatele obținute : Școala 
generală nr. 2 — Școala ge
nerală nr. 4 : 8—7 la fete și 
13—10 la băieți. Școala gene
rală nr. 3 — Școala generală 
nr. 5 : 2—0 la fete și 9—7 la 
băieți: Școala generală Uri
cani — Școala generală nr. 1 
Lupeni : 3—4 la fete, și 11—9 
la băieți.

pe atît
este

de
Și

dăunător 
obiceiul

Iacob IMLING
corespondent

Echipele campioane județene 
la popice, pe anul 1970, iși 
continuă întrecerile interjudețe- 
ne pentru calificarea în etapele 
superioare și promovarea in di
vizia A. Simbătă după-amiază, 
echipa feminină' Viscoza Lu
peni a jucat pe propria arenă 
cu campioana județului Timiș 
— C.I.L. Timișoara.

■ Intilnirea a avut o desfășu
rare echilibrată și numai în fi
nal timișorencele s-au desprins 
in ciștigătoarc. Lansind cu im
precizie loviturile. îneît nu au 
reușit nici măcar să treacă de 
granița celor 300 p.d., jucătoa
rele Varvara Moldovan și Me
lania Munteanu au făcut ca e- 
chipa lor să părăsească terenul 
învinsă, la o diferență de 4«5 
p.d. Sigur că această diferență 
poate fi recuperată in meciul 
retur de la Timișoara, care va 
avea loc în 16 mai. dar pentru 
acest lucru, toate cele șase com
ponente ale echipei trebuie să 
se concentreze mai mult in 
timpul lansării bilelor, să joace 
cu mai mult calm și mai multă 
încredere în forțele lor.

In meciul tur de la Lupeni, 
cele mai bune jucătoare au 
fost : Elisabeta Bloc — 338 p.d.. 
Viorica Rimbu — 333 p.d., Ma
riana Mitroți — 326 p.d., de la 
Viscoza și Terezia Dragomir — 
372 p.d., Ileana Kerenten — 
333 p.d.. de la C.I.L.

Staicu BĂLOI 
corespondent
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Efervescentă
1

în aceste zile, la cineclubul 
„Amafilm" din Lupeni e mate 
efervescență. Au fost înregis
trate pe peliculă ultimele ima
gini penlru filmul educativ 

realizat după scena
riul elevului Traian Moraru, cu 
concursul elevilor de la Liceul 
din Vulcan. De asemenea, o 
echipă de cinefili amatori for
mală din Iosif Tellmann, Oscar 
Simonis, Traian Moraru și 
.Vasile lovu, a Început turnarea

la „Amafilm"
unui 
șului', film ce va fi 
pină în ziua 
moșiera de efervescentă de la 
cineclubul „Amafilm* din Lu
peni este completată de un alt 
grup care a terminal deja de
cupajul regizoral pentru filmul 
-Muguri și flori", film ce va fi 
prezentat in cadrul celui de-al 
5-lea Festival al filmului de 
-imalori de ia Otelul Roșu.

film intitulat „Viata ora- 
lerminat 

de 21 mai a.c. At-

Valeriu COANDRAȘ

000 lei mai mult

Aproape în fiecare zi, la Casa 
pionierilor din orașul Lupeni sînt 
organizate activități utile. De 
curînd, membrii cercului de foto 
amatori au realizat și trimis la 
expoziția județeană organizată 
la Deva, un număr de 17 foto
grafii reprezentind secvențe din 
viața tumultuoasă a orașului 
Lupeni. De asemenea, pentru 
concursul „Minitelmicus* care 
se desfășoară intre 15 și 21 iu
nie tot la Deva, colectivul de

Activități utile
radioamatori 
număr de 5 
realizate de 
care au contribuit la realizarea 
acestora, amintim pe Dani 
Ghcza, Iosif Iușan și Marietta 
Predoșan. De menționat că la 
ora actuală, se inițiază un cerc 
de țesătură ai cărui membri 
vor prezenta diferite 
populare la expoziția 
organiza în curînd.

Lună de lună, secția de me
canică lina’ și bobinaj electric 
din cadrul cooperativei „De
servirea" — Lupeni obține rea
lizări tot mai substanțiale. Prin- 
tr-o organizare judicioasă a 
muncii, prin folosirea integrală 
o timpului de lucru, colectivul 
de ai< i obține realizări impor
tante. Astfel, în luna aprilie, 
colectivul cr-rliri a reușit să

repare 20 de aspiratoare, 61 
frigidere, 36 mașini de spălat. 
12 fiare de călcat și 14 motoare 
electrice. Acestea au condus la 
depă>irea sarcinilor de plan cu 
20 000 lei. S-au evidențiat in 
mod deosebii cooperatorii Cris- 
lescu Petre, Morar Valentin, 
Pop Mircea, Adalbert Lenghel 
si alții.

Oscar SIMONIS

PRECEPTELE DE CONVIEȚUIRE
mul model de viață pentru co
pii ? Dacă șlie de ce nu dorește 
ca in calitate de părinte să 
participe la actul de educare 
a generațiilor viitoare? Gheor- 
ghe Birlida își alungă soția din 
casă. De ce credeți că a făcut 
acest lucru? S-a îndrăgostit de 
Etelca Albișaru din Jieț, care 
l-a atras la ea pentru „aventuri 
ieftine". Acum însă și unul șl 
altul și-au ' ’ . . ...........
nu se mai pot vedea trei 
de zile, timp suficient 1 
amîndoi să mediteze ce ; 
făcut în viitor.

în coloanele ziarului 
am semnalat de mai multe ori 
despre scandaluri provocate în 
localuri publice, cele mai multe 
in restaurante și bufete. De 
data aceasta, Ioan Ciocodan a 
vrut să confirme faptul că și 
in cofetărie se poate 
scandal. Dar nu i s-a 
să se „desfășoare*.

Am redat cîteva 
pentru a ilustra cit de

(Urmare clin pag. I)

tră le comandă, fată de care 
trebuie adoptată o atitudine 
exigentă, deoarece astfel de 
abateri de la normele moralei 
au repercusiuni direct asupra 
copiilor, asupra educației lor.

Ce a gîndit oare Octavian 
Toldeanu cînd și-a alungat solia 
din locuință cu cei doi copii, 
cel mai mic sub un an ? Știe 
el că părintele constituie prl-

întrerupt ..relațiile', 
i luni 
pentru 
au de

a prezentat 
aparate electrice 
ei. Dintre elevii

Prof. Nicolae MANTA

0 nouă asociație sportivă
La Liceul din orașul Lupeni, 

a lost constituită asociația spor
tivă „Straja" care cuprinde 
patru secții : atletism, fotbal, 
handbal și volei. Președinte al 
asociației a fost
Gabor din clasa a IX-a A. După 
cum reiese din planul de ac-

ales Vasile

nostru

al asociației, se prevede 
viitor organizarea unor 
acțiuni sportive de masă, 
zilele care urmează este 

inlerclase

ii vitau 
pentru 
bogate 
Pentru
prevăzut un concurs 
la fotbal, volei și handbal.

Prof. Victor ȘANDRU

exemple 
util este 

acest act legislativ pentru a 
pune ordine în respectarea re
gulilor de conviețuire socialis
tă, cil și pentru a preveni pe 
acei rare atentează la în d a- 
rea prescripțiilor lui. Fio are 
din noi avem datoria de a pre
veni anumite acte antisociale, 
contribuind astfel la climatul 
sănătos al muncii 
tre. Făcind acest 
individ, fiecare ______
buie să vadă nu doar interesul 
lui personal, ci mai ales intere
sul mai mare al colectivului și 
al societății, să reacționeze cu 
promptitudine la neregulile 
apărute ca urmare a unor 
zuri și năravuri vechi, a .__
mitor metode și practici stră
ine societății socialiste.

si vieții noas- 
lucru, fiecare 

cetățean tre-

abu-
anu-

— . ADIO FARFURIILOR ZBURĂTOARE ? ■
Cu 22 de ani în urmă, un 

pilot raporta superiorilor săi 
că a observat deasura masivu
lui muntos Rainer un obiect 
zburător a cărui existentă nu 
$i-o putea explica. Această se
sizare a lost .actul de naștere" 
ul unuia dintre cele mai răspin- 
dite mituri ale v remurrlor 
noastre. Căci nu există (ară pe 
glob in care să nu găsim oa
meni, de bună credln/ă, care sd 
pună la îndoială exislenfa

„O.-urilor. In ucelași timp, 
savanfli au lost puși în lafa 
unui fenomen cu totul nou, a 
cărui natură erau chemai! su 
o explice. Deasupra Statelor 
Unite, Americii Latine, Europei, 
Australiei și Antarcticii, în toa
tă această perioadă au lost 
semnalate apari(il de asemenea 
.obiecte". In ciuda numeroase
lor date furnizate de martorii 
ocazionali ai fenomenelor sau 
de oameni de șliinfă, nu pu-

(,'ii au fost cei care au eonii, 
nual să rămină sceptici in pri
vința realită(ii și, mai ales, a 
originii lor. Aceste îndoieli au 
lost indreptățile și de faptul 
că multe dintre dovezile „obiec
tive și incontestabile" aduse 
in sprijinul demonstrării mate
rialității „farfuriilor zburătoare" 
s-au dovedit a li falsuri, ade
sea dintre cele mai grosolane. 
Au t'.st prezentate, cui a vrut 
să creadă, drept „O.zy.‘-uri..

pălării, nori, sau chiar banale 
lailurii de porțelon, lot >gcaliale 
ae experji in materie de tru
caje. O mare parte dintre a- 
cesle fenomene s-au d ". edit a 
nu fi altceva decit reflectări 
ale imaginii unor obiecte aflate 
dincolo de linia orizontului — 
avioane, vapoare, L.ilnane me
teorologice, nori peliciilari, iul- 
geic globulare ele. In iile ca
zuri, misterioasele obiecte s-au 
dovedit a fi... planete, stele sau

Luna, ale căror irnag ni au apă
rut in locuri șl în porții ieșite 
o'/n comun.

După ce intr-un fel, s-a de
monstrat că „farfuriile zi.u'ă- 
toare" nu au nimic comun cu 
planeta noastră, s-au găsit au
tori de ipoteze care au alirmat 
că ele ar fi de origine extra
terestră sau chiar că ar ii ve
nit dlntr-un alt sistem galactic. 
Mai mult chiar, s.a spus că 
ființe rationale din Galaxia

noastră sau din altă parte ar 
încerca pe această cate să ia 
contact cu pâmintenii. Penlru 
ca aspectul de poveste din 
„1001 dc nopți" să fie și mai 
pregnant, s-au găsit cițiva oa
meni care să declare, sus și 
tare, că... au lost oaspeții echi
pajelor misterioaselor vehicule. 
In aiara faptului că in prezent 
nu au iosl descoperite nici un 
fel de clemente care să ateste 
existcnfa unor fiinfe raționale

in Univers, o altă obiec(iune in 
calea teoriei echipajelor spațiale 
o constituie distanta enormă 
dintre Pămint și alte planele 
pe cure suvanții presupun că 
ar putea exista asemenea ființe. 
Dacă mai adăugăm și nume
roasele probleme de ordin teh
nic ce s-ar cere rezolvate pen
tru construirea uuui vehicul ca
pabil sa străbată aceste distan
te, ipole/a „navelor" din alte 
lumi ne apare cel puțin farde
zi slă.

„Obiectele zburătoare neiden- 
tilicalc reclamă elecluarea unor 
studii și cercetări științifice 
aprofundate", au declarat multi 
savanfi. lată deci că trebuie să 
așteptăm ca cercetătorii să 
'întreprindă noi studii, mai ample 
și mai aprolundate, pentru ca 
fenomenul „O.Z.N."-urilor să 
lie pe de-a întregul elucidat si 
capitolul „tarluriilor zburătoare" 
să lie defindi\ fixul in căr/ile 
științei secolului XX.

E. I. P.
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1 MAI PESTE HOTARE
solidaritatea cu cauza dreaptă 
a acestor popoare, pentru apăra
rea libertății, independenței și 
dreptului de a decide de soar
ta loi și sprijină obiectivele 
luptei lor nobile, in conformi
tate cu principiile fundamen
tale ale acordurilor de la Go
nwa. Guvernul român salută 
înțelegerea privind hotărirea 
popoarelor respective de a co
labora intre ele in apărarea li
bertății și independenței fiecă
rei țări, pe baza respectului re
ciproc, în lupta împotriva agre
siunii imperialiste.

Manifestindu-și îngrijorarea 
față de pericolul pe care il re
prezintă extinderea conflictelor 
militare în Indochina, guver
nul și poporul român declară 
în'-ă o dată că trebuie să în
ceteze agresiunea Statelor U- 
nite in Vietnam, să fie retrase

Geneva
Lucrările Comitetului Special 

al 0. N. U.
Propunerile făcute de delegația română la baza 
redactării proiectului de declarație asupra prin
cipiilor de drept internațional vizînd relațiile 

amicale și de cooperare între state
GENEVA 2. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Vineri, au continuat lu
crările Comitetului special al 
Națiunilor Unite pentru princi
piile dreptului internațional re
feritoare la relațiile amicale și 
cooperarea intre state. In cursul 
sesiunii, s-au discutat preambu
lul și partea generală a unui 
proiect de declarație asupra 
principiilor de drept interna
țional vizînd relațiile amicale 
.și cooperarea între state, re
dactat pe baza propunerilor fă
cute de delegația română. De a- 
semenea. au fost formulate prin
cipiile nerecurgerii la forță, 
neintervenției in treburile in
terne și dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta, 
care, împreună cu principiile 
reglementării pașnice a diferen
delor. cooperării între state, c- 
galității suverane. îndeplinirii 
cu bună-credință a obligațiilor 
internaționale, constituie esența 
Declarației.

Luind cuvintul in ședința 
plenară de vineri a Comitetu
lui. reprezentantul român. Au- 
reliu Cristescu, a subliniat im
portanța declarației elaborate, 
precizînd că guvernul român 
consideră adoptarea ei ca o mă
sură pozitivă in vederea așe
zării relațiilor dintre state pe 
baza respectării principiilor su
veranității. independenței na
ționale. neintervenției în trebu
rile interne și integrității teri
toriale. Vorbitorul s-a referit 

sideră necesar că trebuie să se 
pună capăt acțiunilor agresive 
contra popoarelor din această 
parte a, lumii.

Interesele păcii cer imperios 
să se respecte drepturile sacro 
ale popoarelor la libertate și 
independență, impun ca popoa
rele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și hotă
rască singure, fără nici un a- 
mestec din afară, calea dezvol
tării lor, să-și construiască vii
torul în conformitate cu intere
sele și aspirațiile lor.

Guvernul și poporul român 
iși reafirmă deplina solidaritate 
și întregul sprijin față de lupta 
dreaptă a popoarelor din In
dochina pentru libertate, inde
pendență și apărarea ființei lor 
naționale, pentru cauza progre
sului și păcii în lume.

apoi la preambulul declarației, 
care a emanat din propunerile 
României, relevind însemnăta
tea reafirmării principiului ega
lității suverane intre state și 
subliniind că obiectivele Na
țiunilor Unite pot fi realizate 
numai dacă toate țările înde
plinesc cerințele acestui prin
cipiu în relațiile lor interna
ționale. Delegatul român a scos 
in evidență apoi însemnătatea 
prevederii după care subjuga
rea, dominarea sau exploatarea 
unei țări de către o altă țară 
constituie un obstacol primor
dial in calea asigurării păcii și 
securității internaționale, o vio
lare a dreptului popoarelor de 
a dispune de propriul lor des
tin. Dezvoltarea pe scară mon
dială a procesului de afirmare 
a existenței naționale a popoa
relor interesate in cooperarea 
fructuoasă bazată pe respectul 
reciproc — a spus delegatul ro
mân — este o caracteristică a 
lumii contemporane. Forța nu 
dă răspuns problemelor inter
naționale.

România, ca inițiatoare a a- 
cestei codificări, i-a acordat o 
deosebită importanță. Adoptarea 
codificării și a proiectului de 
declarație, a subliniat vorbito
rul. constituie o contribuție la 
întărirea legalității internațio
nale. România consideră că 
principiile si normele relațiilor 
internaționale trebuie nu numai 
proclamate, ci și puse in prac
tică.

Uniunea Sovietică
MOSCOVA 1. — Corespon

dentul Agerpres, Laurcnțiu Du- 
țâ, transmite : Cu prilejul zilei 
de 1 Mai. in Piața Roșie din 
Moscova a avut loc demonstra
ția oamenilor muncii din ca
pitala sovietică. La tribuna 
Mausoleului Lenin* se aflau 
conducători de partid și de stat 
sovietici.

Cuvintarea de deschidere a 
fost rostită de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. care a subliniat suc
cesele repurtate de poporul so
vietic în toate domeniile de ac
tivitate. pentru construirea so
cietății comuniste. El a trans
mis un salut din partea po
porului sovietic adresat popoa
relor din țările socialiste, oa
menilor muncii din lumea în
treagă.

In continuare, prin Piața Ro
șie au trecut coloanele de de
monstranți. purtind pancarte, 
steaguri roșii și buchete de 
flori.

Demonstrații ale oamenilor 
muncii au avut loc, de aseme
nea. în capitalele republicilor 
unionale și orașelor U.R.S.S.

R. P. Mongolă
ULAN BATOR 1 (Agerpres). 

— In capitala R. P. Mongole 
a avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii cu prilejul zi
lei de 1 Mai. La tribuna oficia
lă se aflau conducători de par
tid și de stat. In deschiderea 
demonstrației, a luat ouvîntul T. 
Ragcia. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a vor
bit despre importanța acestei 
sărbători.

In continuare, prin fața tri
bunei au trecut coloane de oa
meni ai .muncii.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 1. — Corespon

dentul Agerpres. Iosif Dumi- 
trașcu. transmite : La Varșovia 
a fost organizată o demonstra
ție a oamenilor muncii cu pri- 

i lojul zilei de 1 Mai. In tribuna 
oficială au luat loc conducători 
de partid și de stat. W. Go
mulka. prim-sccretar al C.C. 
al P.M.U.P.. a rostit o scurtă 
cuvintare, după care prin fața 

' tribunelor, timp de 3 ore, au 
I trecut reprezentanții colective- 
' lor de muncă din capitala po

loneză. Demonstranții purtau 
panouri cu grafice în care erau 

' înscrise rezultatele obținute in 
muncă.

La casele de cultură și pc 
■ estradele special amenajate in 

parcuri au fost prezentate con
certe. spectacole și programe 

I do muzică și poezie închinate 
; Zilei internaționale a muncii.

R. D. Germană
BERLIN 1. — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Dcju. trans
mite : Cu prilejul zilei de 1 

’ Mai. în Piața Marx-Engcls din 

Berlin au avut loc parada mi
litară și demonstrația oameni
lor muncii din capitala R. D. 
Germane. In tribuna oficiala 

aflau conducători de partid 
și de stat, delegații 'de peste 
hotare sosite la sărbătorirea, zi
lei de 1 Mai. șefi ai misiunilor 
diplomatice, fruntași in produc
ție.

In deschidere a luat cuvin
tul Kurt Hager, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.

Prin fața tribunei au trecut 
mai intii elevii școlilor milita
re de ofițeri, unități motori
zate și blindate, de artilerie și 
rachete.

In continuare, prin fața tri
bunei au trecut coloanele de 
oameni ai muncii din capitala 
R. D. Germane.

In după-amiaza zilei de 1 
Mai. pe numeroasele țscene a- 
menajate în piețele orașului au 
fost prezentate programe artis
tice.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 1. — Corespon

dentul Agerpres. Al. Pinten, 
transmite : Cu prilejul • zilei do 
1 Mai. la Budapesta a avut 
loc tradiționala demonstrație a 
oamenilor muncii din capităla 
ungară.

La tribuna oficială se aflau 
conducători de partid și de 
stat, fruntași in producție, de
legații de peste hotare sosite 
cu acest prilej la Budapesta.

Purtind steaguri roșii, pa
nouri și grafice, prin fața tri
bunei au trecut coloane de oa
meni ai muncii, care au rapor
tat despre succesele obținute 
de muncitorii din Budapesta 
și din întreaga țară în cei 25 
de ani care au trecut de la 
eliberarea țării.

In toate orașele mari ale Un
gariei au avut loc demonstrații 
și adunări festive, mari serbări 
cultural-sportive închinate zilei 
de 1 Mai.

R. P. Chineză
PEKIN 1 — Corespondenții 

Acjerpres, Ion Gălățeanu, 'r nu
mite : Oamenii muncii din ca
pitala R. P. Chineze au marcat 
ziua de 1 Mai printr-o mare 
sărbătoare populară. în pre
zenta lui Mao Tze-dun preșe 
dintele C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, a lui Lin Biao, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, a lui Ciu En-lai, premi
erul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și a altor condu
cători de partid și de stat chi
nezi. în seara zilei de I Mai 
sute de mii de oameni ai mun
cii au asistat. în Piața Tien An 
Min. din Pekin la jocuri de 
artificii.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 1 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : în Piața Vaclav din Pra
ga au avut loc mitino 1 si 
demonstrația oamenilor muncii 

praqhczi cu prilejul Zilei de 
1 Mai. în tribuna oficială se 
aflau conducători de partid și 
de stat cehoslovaci. In tribu
ne se aflau de asemenea, mem
bri ai corpului diplomatic, frun
tași în producție, repezentanți 
ai unor organizații și instituții 
centrale, precum și delegații de 
peste hotare sosite >a Praga 
pentru a participa la sărbăto
rirea zilei de 1 Mai.

La miting a luat cuvintul 
G. Ilusak, prim-secrotar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia. 
După miting a avut loc de
monstrata oamenilor muncii din 
capitala R. S. Cehosl >v t e.

R. P. Bulgaria
SOFIA 2 (Agerpres). — Cu 

ocazia zilei de I Mai, la Sofia 
a avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii. în tribuna 
din Piața 9 Septembrie au luat 
loc conducători de partid și de 
stat bulgari. în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C. C. 
al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P- 
Bulgaria, precum și delegații de 
peste hotare, sosite la Sofia 
pentru a participa la festivități.

Prin fața tribunei au defilat 
coloanele de oameni ai muncii, 
purtind drapele, lozinci, ma
chete și panouri care oglindeau 
rezultatele obținute în diferite 
sectoare alo activității. Demon
strația s-a încheiat cu o paradă 
a dansului și cîntecului popular.

R. P. Albania
TIRANA 1 (Agerpres). — La 

Tirana a avut loc vineri demon
strația oamenilor muncii din 
canitala albaneză cu ocazia 
zilei de 1 Mai. In tribuna cen
trală din Bulevardul Martirilor 
Națiunii au luat loc conducă
tori de partid și de stat ai 
R. P. Albania. Erau, de aseme
nea, prezenți invitați de peste 
hotare, precum și membri al 
corpului diplomatic.

Rita Marko, președintele Con
siliului Central al sindicatelor, 
a adus un salut oamenilor mun
cii albanezi în numele C.C. al 
Partidului Muncii, al Consiliului 
de Miniștri și al Consiliului 
Central al sindicatelor.

Pr>n fata tribunei au defilat 
apoi coloanele de oameni aJ 
muncii.

R. D. Vietnam
HANOI 1 (Agerpres). — La 

Hanoi a fost organizat un mi
ting cu prilejul zilei do 1 Mai. 
La miting au luat parte Ton 
Duc Thang, președintele R. D. 
Vietnam. Fam Van Dong. pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri. și al ți conducători dc partid 
și de stat.

Deschizînd mitingul, Fam 
Van Dong a declarat că po
porul vietnamez sărbătorește 
ziua de 1 Mai desfășurînd larg 
campania de îndeplinire a pla
nului de producție pe anul 

1970, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale poporului 
în același timp indcplinindu-și 
obligațiile de apărare a țării.

In continuare, a luat cuvin
tul Hoang Quoc Viet, președin
tele Federației Sindicatelor din 
Vietnam, care a vorbit despre 
importanța zilei de 1 Mai și 
succesele obținute dc oamenii 
muncii din R. D. Vietnam in 
munca de construire a socia
lismului.

R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 1 — Coresponden

tul Agerpres. N. Plopeanu, 
transmite : Popoarele Iugosla
viei au înlîmpinal Ziua de 1 
Mai cu noi succese în muncă. 
Sărbătorii muncii i-au fost în
chinate, de asemenea, adunări 
festive, conferințe, simpozioane, 
în numeroase localități, au tosl 
organizate festivități in adrul 
cărora au fost prezentate pro
grame cultural-artistice și între
ceri sportive.

Cu prilejul zilei de 1 Mai au 
fost organizate festivaluri de 
poezie și au fost deschise ex
poziții închinate acestei sărbă
tori.

Cuba
HAVANA 2. — Coresponden

tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : Ziua de I Mai a 
fost sărbătorită în 'Cuba prin 
muncă, printr-o amplă mobili
zare a oamenilor muncii la în
deplinirea sarcinilor în cadrul 
campaniei de recoltare a tres
tiei de zahăr „Zafra celor zece 
milioane" și in alte domenii de 
activitate. La chemarea Centra
lei sindicatelor din Cuba 
(C.T.C.) de a face din ziua de 
întii Mai o zi de suprem efort 
în muncă, zeci de mii de mun
citori. țărani, intelectuali s-au 
îndreptat încă din zorii zilei 
spre întinsele .plantații pentru 
a participa ia tăiatul trestiei 
de zahăr și alte munci agricole. 
La această acțiune au fost in
vitați și membrii misiunilor di
plomatice din țările socialiste. 
Personalul ambasadei române 
a participat la tăiatul trestiei 
în regiunea Artemisa (provin
cia Pinar del Rio). De asemenea, 
brigada de tineret „23 August 
— România", care lucrează vo
luntar în cadrul fabricii de 
zahăr ..Jose Marti" din San 
Cristobal, a terminat în cinstea 
zilei de Intîj Mai. cu cinspre- 
zecc zile mai devreme, monta
rea unui nou cazan cu aburi, 
sporind capacitatea de produc
ție a ci i.

Republica Arabă TJnită
CAIRO 2. — Corespondentul 

Agerpres, C, Oprică transmite: 
în localitatea egipteană Abou 
Zaabal, bombardată în urmă cu 
două luni de aviația israeliană, 
a avut loc un mare miting pri
lejuit de sărbătorirea zilei de 
1 Mai, la care președintele 
Nasser a rostit o amplă cuvîn- 

t.iro. Președintele R.A.U. a de
clarat din nou ca țara sa eslc 
holarîtă să obțină eliberarea 
teritoriilor arabe ocupate (le 
trupele israeliene. El a spus 
că R.A.U. nu va accepta o în
cetare a focului pînă cind Isra
elul nu va face cunoscut în 
mod oficial retragerea acestor 
trupe.

Președintele a apreciat că „în 
ultimele două săptămîni a avui 
loc o schimbare pc plan mili
tar" în sensul că „forțele ar
mate egiptene au preluat iniția
tiva".

Președintele Nasser a criticai 
cu severitate politica S.U.A. în 
Orientul Apropiat. El a adresat 
un apel președintelui Nixon, 
ccrîndu-i să înceteze sprijinul 
militar și economic acordat de 
S.U.A. Israelului. Nasser a pre
conizat o acțiune comună a 
statelor arabe pentru a împie
dica continuarea acestui ajutor.

Italia
ROMA 1. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmi
te : In întreaga Italic au avut 
loc vineri adunări și demon
strații consacrate sărbătorii 
muncii. Caracteristica principa
lă a acestora a constituit-o fap
tul că. după 22 de ani. s-au 
organizat din nou adunări și 
manifestări unitare ale celor 
trei mari centrale sindicale. 
Sărbătorirea zilei de 1 Mai. în 
condițiile desfășurării unor pu
ternice acțiuni greviste care au 
cuprins întreaga Peninsulă ita
lică. a constituit, totodată, pri
lejul reafirmării hotăririi oa
menilor muncii de a lupta cu 
fermitate pentru satisfacercti 
revendicărilor lor.

In cadrul tuturor centrelor 
regionale, provinciale și în co
munele mai importante au avut 
loc manifestări unitare de săr
bătorire a Zilei internaționale 
a celor ce muncesc, urmate de 
serbări populare. La Roma, Mi
lano și Napoli au rostit cuvîn- 
tări secretarii generali ai celor 
trei centrale sindicale.

Algeria
ALGER 2. — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite: 
In capitala Algeriei și în prin
cipalele orașe ale tării au avut 
Ioc, cu ocazia sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, demonstrații ale oa
menilor muncii, organizate de 
Uniunea Generală a muncitori
lor algerieni.

La Alqer. Houari Boumediene, 
președintele Consiliului revolu
ției și șeful guvernului algerian, 
a rostit o cuvintare, în care a 
subliniat, între altele, că anul 
acesta sărbătoarea muncii are 
pentru Algeria o semnificație 
deosebită. întrucît este primul

MOZAMBIC

SUCCESE ALE FRELIM3

I Mai al planului de patru ani 
de dezvoltare economică a tării. 
Realizarea prevederilor acestui 
plan, a spus președintele, va 
însemna pentru Algeria reali
zarea deplinei ei independente 
economice".

Japonia
TOKIO I corespondentul 

Agerpres, El. Țuiu, transmite» 
Pe colinele parcului Yoyogi din 
regiunea centrală a capitalei 
Japoneze a avut loc un maro 
miting organizat de cele patru 
mari centrale sindicale japo
neze — „Sohyo" (Consiliul 
General al Sindicatelor din Ja
ponia), „Domei" (Confederația 
Muncii din Japonia), „Churitsu 
Roren" (Consiliul Sindicatelor 
Independente) și „Shinsanbetsii" 
(Federația Sindicatelor Indus
triale).

Peste o jumătate de milion 
de persoane au ascultat cuvtn- 
tările președintelui „Sohyo", 
Tosikatsu H' rvii, și ale on<-'e- 
ților invitați să participe la 
miting: Tomomi Narita, preșe
dinte al Partidului Socialist Ja
ponez, Sanzo Nosaka, președin
te al Partidului Comuniști 
din Japonia. Eiichi Nishim-a, 
președinte al Partidului socia
list-democratic. Ryokichi Mi- 
nobee, guvernator al orașului 
Tokio ele. în declarația adop
tată la miting. participant!! 
și-au exprimat dorința de a-șl 
da mina în lupta pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trai alo 
clasei muncitoare.

După miting, participan ții 
s-au îndreptat spre ce’e cinci 
mari piețe ale orașului — 
Shimbashi, Shinjuku, Shibuya, 
Yolsuya și Okubo.

Austria
VIENA 1. — Corespondentul 

Agerpres. P. Stăncescu. trans
mite : Viena muncitoare a săr
bătorit ca în fiecare an Ziua 
internațională a oamenilor 
muncii.

Din primele orc ale dimine
ții, zeci de mii de locuitori ai 
Capitalei și din împrejurimi 
și-au dat întîlnire pe marilo 
artere ale orașului care -’uc 
spre centru. In tribuna amena
jată în fața primăriei vieneze 
erau prezenți K. Waldbrunner. 
președintele parlamentului. B. 
Kreisky. cancelarul federal al 
Austriei, și alți lideri ai Parti
dului socialist.

Timp de cîteva ore, oamenii 
muncii din Viena au demon
strat pentru democrație și pro
gres social, pentru oace și cola- 
boraro cu toate popoarele.

D"nă demonstrația P.S.A. a 
avui loc demonstrația Partidu
lui Comunist din Austria. Tri
buna P.C. A. era ridicată pe 
ring. în fața parlamentului.

Intervenția militară
SAIGON 2 (Agerpres). — Informațiile transmise de agențiile 

de presă anunță că trupele saigoneze și unitățile americane au 
continuat să pătrundă simbătă in interiorul provinciei cambodgie
ne Svay Rîeng, iar parașutiștii americani și saigonezi lansați în 
provincia Kompong Cham au primit noi întăriri. Citind declara
țiile unor experți americani de la Saigon, agenția france Presse 
relevă că numărul real al celor care participa la aceste operațiuni 
s-ar ridica la 50 000 de oameni.

In noaptea de vineri spre simbătă, avioanele „B-52" au în
treprins numeroase raiduri asupra unor regiuni cambodgiene, lan- 
sind peste 3 000 de tone de bombe. In vederea sporirii atacurilor 
aeriene, toate echipajele bombardierelor americane aflate la ba
zele din Tailanda au fost puse in stare de alertă.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse anunță din Sai
gon că generalul Do Cao Tri, 
comandantul celei de-a treia 
regiuni tactice saigoneze, a a- 
vut simbătă o întrevedere cu 
generalul cambodgian Fan Mo- 
eung. comandantul primei re
giuni militare cambodgiene. In- 
tilnirea a avut loc pe teritoriul 
cambodgian în apropiere de 
frontiera cu Vietnamul de sud. 
Observatorii nu exclud posibi
litatea ca întilnirea dintre cei 
doi generali să însemne înce
putul unei „cooperări* sau cel 
puțin al unei „coordonări" a 

acțiunilor unor elemente ale 
trupelor americano-saigoneze și 
cele ale regimului de la Pnom 
Penh. arată in încheiere AFP.

Mari demonstrații 
studențești de protest
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

La chemarea Comitetului de 
mobilizare a studenților pentru 
încetarea războiului din Viet
nam. în numeroase localități do 
pe întreg cuprinsul Statelor 
Unite au avut loc mari demon

și sud-vietnameză în Cambodgia
strații studențești în semn de 
protest fată de hotărirea Admi
nistrației privind trimiterea tru
pelor americane în Cambod
gia. Una dintre cele mai mari 
demonstrații a fost organizată 
de studenții de la Universita
tea din Maryland, în timpul 
căreia s-au produs incidente. 
Studenții au coborit in bornă 
drapelul american și au luat 
cu asalt centrul de instrucție 
din localitatea College Park, 
destinat piloților de rezervă. 
Guvernatorul statului Maryland 
a ordonat intervenția trupelor 
gărzii naționale pentru a resta
bili ordinea. Aceste trupe au 
ocupat ulterior, în ciuda pro
testelor studenților, colegiul.

începute imediat după dis
cursul președintelui Nixon de 
joi seara, aceste manifestații 
ale studenților au cîștigat în 
amploare și amenință să cu
prindă majoritatea marilor 
centre universitare. La Univer
sitatea din Stanford (California) 
peste 4 000 de studonți au par
ticipat la un miting, care de 
asemenea s-a soldat cu Inci
dente între demonstranți și po
liție. La Universitatea din Ore
gon și la cea din Illinois stu
denții au instalat picliete și au 
organizat demonstrații de stradă. 

Studenții de la Universitatea 
din Arizona și-au manifestat 
protestul sub chemarea’..Opriți 
războiul din Cambodgia". Ti
nerii de la colegiul Hobart din 
Schenectady au devastat biro
urile în care efectuau pregă-' 
tire militară, paralel cu cursu
rile. Manifestații au avut loo 
și la Universitatea din Prince
ton (New Jersey).

„Președintele Nixon
, a luat o hotărîre 

proastă"
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Vineri au avut loc dezbateri 
în Camera Comunelor în legă
tură cu intervenția militară a- 
mericană în Cambodgia. în cu
vintul său, ministrul afacerilor 
externe, Michael Stewart, a 
subliniat că guvernul britanic 
nu a fost informat în prealabil 
de hotărirea Statelor Unite de 
a interveni în Cambodgia.

Deputati apartinînd ' stîngii 
laburiste au criticat aspru ho- 
tărirea Washingtonului de es
caladare a războiului în: Penin
sula Indochina și au cerut gu
vernului britanic să trimită o 

notă do protest Administrației 
Nixon.

în numărul sau de simbătă 
dimineața, ziarul ..The Guar
dian" scrie : ..Președintele Nixon 
a luat o hotărîre proastă în 
privința Cambodgiei. Războiul 
în sud-estul asiatic nu se va 
termina mai repede, extinzîndu-1 
mai întii. Calea păcii, pe care 
Statele Unite au încercat mult 
timp s-o găsească, nu trece 
printr-o vărsare de sînge mal 
mare", conchide ziarul.

Declarația guvernului
R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — Gu- 
vernul R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă intervenția militară a 
Statelor Unite în C~ jia. 
Declarația subliniază că această 
acțiune constituie o agresiune 
directă împotriva C-—K''-’ciiei șl 
o încălcare a suveranității și 
independenței acestei țări: o 
încălcare a acordurilor de la 
Geneva din 1954 asupra lndo- 
chinei, o escaladare nouă, deo

sebit de primejdioasă, a răz
boiului, care este astfel extins 
în întreaga Indochină, ceea ce 
reprezintă o gravă amenințare 
la adresa păcii în sud-estul 
Asiei și in întreaga lume.

Declarația respinge afirmati
ve președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, că intervenția militară 
americană în Cambodgia ar 
avea drept tel apărarea vieții 
soldaților americani și grăbirea 
încetării războiului d:n Vietnam. 
Aceste scopuri, arată declarația, 
pot fi atinse pe o singură 
cale — prin retragerea grab
nică și deplină a trupelor ame
ricane din Indochina. „Cele 
trei popoare — vietnamez, 
cambodgian și laoțian — aspiră 
în mod profund la independență, 
libertate și pace, pentru a-și 
construi țările lor. Ele nu cer 
decît un singur lucru: Statele 
Unite să-și retragă toate trupele 
din Indochina și să lase poporu. 
lui vietnamez, poporului cam
bodgian și poporului laoțian 
sarcina dc a-și reglementa fie
care propriile sale probleme".

Guvernul american va perla 
întreaga răspundere pentru con
secințele actelor sale, se men
ționează în încheiere.

DAR ES SALAAM 2 (Ager
pres). — La Dar Es Salaam a 
fost dat publicității un comu
nicat al Cartierului General al 
Frontului de Eliberare al Mo- 
zambicului (FRELIMO), în care 
sînt prezentate succesele obți
nute in lupta de eliberare în 
cursul ultimelor luni.

Comunicatul afirmă că in ul
timele luni au fost uciși peste 
400 de soldați din rindul tru
pelor colonialiste portugheze,

Noi dezvăluiri în legătură 
cu asasinarea lui John Kennedy

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Președintele firmei „U. S. Com
puter Research”, Richard Spra
gue. scrie într-un articol de- 32 
de pagini, publicat in revista 
dc specialitate „Computers and 
Automation", că deține probe 
care atestă că cel puțin patru 
persoane ar fi tras la Dallas 
asupra fostului președinte John 
Kennedy și că un număr dc ccl 
puțin 50 alte persoane ar fi 
conspirat în vederea comiterii 
acestui asasinat. El iși bazează 
afirmațiile pe analizele făcute 
cu ajutorul computerilor asupra 
a circa 500 dc fotografii luate 
in timpul asasinatului și a 
25 000 dc cadre din diversele 
secvențe filmate. 

au fost distruse 70 de autovehi
cule militare, a fost aruncată 
in aer o garnitură feroviară și 
au fost capturate însemnate 
cantități de materiale și echi
pament de luptă.

Forțele FRELIMO, arată co
municatul, acționează tot mai 
eficient și silesc trupele colo
nialiste să-și părăsească ba
zele. Frontul de Eliberare este 
activ sprijinit de populația din 
regiunile eliberate.

Sprague declară că asupra 
mașinii in care se afla fostul 
președinte s-au tras șase focuri 
de armă, iar patru gloanțe l-au 
atins pe John Kennedy.

După cum se știe, concluzia 
raportului Comisiei Warren îl 
indica pe Lee Oswald ca sin
gurul asasin și nega existența 
vreunei conspirații în vederea 
asasinării președintelui.

Richard Sprague a cerut .'rea
rea unui „comitet de investiga
ții al congresului" pentru a ri
dica vălul de pe acest asasinat) 
politic și a promis că va pune 
la dispoziția anchetatorilor re
zultatele analizelor sale.

• Seria atentatelor cu bombe 
in diferite localuri și săli de 
spectacol continuă in marile 
orașe americane. Astfel, in 
noaptea de vineri spre simbătă 
autori nejdentificati au făcut 
să explodeze cîteva bombe în 
două cinematografe din cartie
rul new-yorkez Bronx. Explo
ziile au provocat rănirea a 
șase spectatori și incendierea 
unuia dintre cinematografe.

OLANDA : Capitala Olan
dei, Iiaga, a fost scena unor 
demonstrații organizate de 
grupul de acțiune „Dolle Mi
na”, pentru creșe mai ieftine 
pentru copiii mamelor care 
lucrează.

In foto ; Grupul de demon
stranți in piața „Binnenhof", 
unde se află toate sediile gu
vernamentale.

PRAGA 2. — Corespondentul Agerpres. Eugen Ioncscu. transmite : In aceste zile, loca
litățile Banov Vlcnov, Koricany. Markovice, Nove Mesto .și Luhacovice din Moravia au săr
bătorit 25 dc ani de la eliberarea lor de sub jugul fascist de către armata română, care a ac
ționat, alaiuri de armatele sovietice, în cadrul frontului 2 ucrainean. Cu acest prilej, la mo
numentele eroilor români au fost depuse coroane de flori din partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Praga și a unor instituții locale. La depunerile de coroane au participat 
reprezentanți ai organelor de partid și de stat locale. Totodată au avut loc adunări festive la 
care au luat cuvintul și reprezentanți ai Ambasadei române din Praga. Adunarea festivă din 
orașul Koricany a trimis un mesaj de .salut poporului român, în care locuitorii orașului 
exprimă mulțumire și recunoștință glorioșilor fii ai Românie; care le-au adus libertatea ih 
urmă cu 25 de ani.

Reprezentanți ai Ambasadei române la Praga au depus, de asemenea, o coroană de 
flori la Monumentul ostașilor români din localitatea Pustimer din Moravia,

• Regele Marocului. Hassan 
11, l-a primit la Rabat pe 
Abdelaziz Bouteflica, ministrul 
de externe al Algeriei, sosit 
într-o vizită oficială în Maroc.

Ministrul algerian a declarat 
ziariștilor că este satisfăcut de 
evoluția relațiilor dintre Algeria 
și Maroc și că în cursul vizitei 
sale discută atît probleme ale 
colaborării dintre cele două 
t.'iri, cit și diferite alte proble
me politice.

• La Istanbul a luat sfirșit 
O CONFERINȚĂ A AMBASA
DORILOR ITALIEI ÎN ȚĂRILE 
ORIENTULUI APROPIAT, pre
zidată de Aldo Moro, ministrul 
italian al afacerilor externe, 
Un comunicat oficial face cu
noscut că participanții au exa
minat evoluția situației în re
giunea respectivă și și-au ex
primat sprijinul pentru rezolu
ția Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite in 
problema Orientului Apropiat, 
din noiembrie 1967.

• Militarii haitieni de pe 
cele trei ambarcațiuni ale pazei 
de coastă care s-au răsculat 
împotriva actualului regim din 
țară au sosit la baza americană 
Roosevelt Roads, din Porto 
Rico.

• Intre 22 și 30 aprilie, tea
trul „Țăndărică" a prezentat o 
serie de spectacole in orașele 
pakistaneze Dakka, Lahore, 
Rawalpindi și Caraci. Specta
colele, la care a asistat un nu
meros public, s-au bucurat de 
un deosebit succes. Radioul și 
televiziunea pakistaneză au co
mentat elogios îndemînarea ar
tiștilor români și înaltul nivel 
artistic al spectacolelor.

• S.U.A. AU EFECTUAI 
VINERI ÎN NEVADA DOUA 
NOI EXPLOZII NUCLEARE 

SUBTERANE. În felul acesta, 
numărul total al experiențelor 
nucleare subterane efectuate de 
S.U.A. de la începutul acestui 
an a ajuns la 16.

• LA PRAGA A FOST SEM
NAT UN ACORD CU PRIVIRE 
LA COLABORAREA ECONO
MICA In domeniul indus
triei ÎNTRE CEHOSLOVACIA 
Șl ITALIA. Acordul completează 
documentele în vigoare care 
reglementează colaborarea eco
nomică dintre cele două țări.

© Președintele Ugandei, 
Milion Obole, a anunțat adopta
rea unei serii de măsuri menite 
să sprijine eforturile de con
solidare a independenței eco
nomice a (arii. Printre aceste 
masuri se înscrie naționalizarea 
comerțului exterior cu excep
ția schimburilor de produse pe
trolifere.

Țipatul — Intieprinderea poligtafkâ Hunedoaia. Subunitatea L'etioșurii 4u 369
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A

In Congo (Kinshasa)
KINSHASA 13 — Trimisul 

special Agerpres. Nicolae Cre
țu, transmite: Ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu, și-a încheiat vizita ofi
cială in Republica Democratică 
Congo. In comunicatul dat pu
blicității la încheierea vizitei 
se arată că ministrul român a 
fost primit de președintele Re
publicii Democratice Congo, 
J. D. Mobutu, căruia i-a 
transmis un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușcscu. La rindul său, pre
ședintele J. D. Mobutu l-a ru
gat pe oaspetele român să 
transmită un salut cordial pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Ministrul român a avut în
trevederi cu ministrul de stat 
însărcinat cu afacerile externe, 
cooperarea și comerțul exteri
or. Cyrille Adoula, și cu mi
nistrul de stat însărcinat cu 
afacerile interne, Joseph Nsinga. 
în cursul 
manifestat

avantajului 
respectare 

sigură a 
lume. De

întrevederilor s-a 
satisfacția față de

cursul favorabil al relațiilor 
româno-congoleze. Cu prilejul 
discutării unor aspecte ale si
tuației internaționale s-a sub
liniat atașamentul față dc prin
cipiile suveranității si indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și 
reciproc, a căror 
constituie garanția 
unei păci reale în
asemenea a fost reafirmat drep
tul inalienabil al popoarelor de 
a dispune singure de propria 
lor soartă ; a fost subliniată 
necesitatea eliminării forței 
sau amenințării cu forța din 
relațiile dintre state.

Oaspeții români au vizitat 
instituții social-culturale și de 
învățămînt, luînd cunoștință cu 
interes și apreciind eforturile 
întreprinse de guvernul și po
porul congolez în aceste dome
nii. In timpul vizitei, între ce
le două părți au fost semnale 
un acord de cooperare econo
mică și tehnică și un acord cul
tural.

A

In Nigeria

NI AȚA INTERNAȚIONALĂ
Varșovia
Lucrările cetei de-a 24-a

sesiuni a G. A. E. R
VARȘOVIA 13 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite i Miercuri au 
continuat discuțiile în cadrul 
lucrărilor celei de-a 24-a sesi
uni a Consiliului de Ajutor E-

conomic Reciproc, care se des
fășoară la Varșovia, 
crări participă 
namcntalc din 
slovacia, R. D.
(jolia. Polonia, 
ria, U.R.S.S.

A

întrevedere

Luptele din Cambodgia

La lu- 
delegații guver- 
Bulgaria, Ceho- 
Germană, Mon- 
Roniania. Unga-

PNOM PENH 13 (Agerpres). 
— „Punctele fierbinți" 
Cambodgia, în care au 
lupte între forțele de rezisten
ța populară șl unitățile ameri- 
cano-saigoneze, s-au multipli
cat in ultimele 24 de ore.

Corespondenții agențiilor de 
presă semnalează ciocniri 
tense in apropierea 
Kampot, in perimetrul 
denumite 
la

din 
loa

in- 
orașului 
regiunii! 

......... „Ciocul de papagal", 
Se San, pe Platourile înalte,

--- ★----

Orientul

Ion Gheorghe Maurer
Jozef Cyrankiewicz

Apropiat

LAGOS 13 — Trimisul special 
'Agerpres, Nicolae Crețu, trans
mite : în continuarea 
pe care îl întreprinde 
rîe de țări africane, 
afacerilor externe al 
Socialiste România, 
Mănescu, a sosit marți 
în capitala Republicii Federale 
Nigeria — Lagos. La sosire, 
oaspetele român a fost întimpi- 
nat de comisarul federal pen
tru afaceri externe, Okoi Arikpo 
și de alte oficialități nigeriene.

în drum spre Nigeria, mi
nistrul de externe român a e- 
fectuat vizite în capitala Ga- 
bonului — Libreville — și in 
capitala Camerunului — Yao
unde.

La Libreville, ministrul afa
cerilor externe al României a 
avut o întrevedere cu omologul 
său gabonez, Jean Remy Ayo- 
une, cu care a discutat, într-o 
atmosferă de deplină înțelegere 
și cordialitate, probleme pri
vind relațiile dintre cele doua 
state. Corneliu Mănescu a avut,

turneului 
într-o se- 
ministrul 

Republicii 
Corneliu 

seara

de asemenea, convorbiri cu 
ministrul gabonez al economi
ei, Alexis Mbouyi Boutsi, cu 
privire la realizarea prevederi
lor acordului comercial sem
nat in noiembrie anul trecut 
între România și Gabon.

La Yaounde,. ministrul de ex
terne român a fost primit de 
președintele Republicii Came
run, Ahmadou Ahidjo, și a 
conferit, de asemenea, cu mi
nistrul de externe 
Nko’o Etoungou. 
care au avut loc 
lej au evidențiat 
două țări de a 
multiple domenii.

VARȘOVIA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite: La 13 mai, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, conducătorul delega
ției române, care participă la 
lucrările celei de-a 21-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, a avut o între
vedere cu Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi-

niștri al Republicii Populare 
Polone.

In cadrul convorbirii, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă' 
prietenească, de înțelegere re- 
ciprocă, au fost discutate pro
bleme privind colaborarea eco
nomică dintre cele două țări.

La întrevedere a participat 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Populară Polonă.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar li
banez a anunțat că forțele is- 
racliene care au pătruns marți 
în sudul Libanului au început 
să se retragă miercuri dimi
neața — informează agenția 
MEN. El a menționat că. pen
tru-' a-și acoperi retragerea, u- 
nitățile militare israeliene au 
deschis un puternic foc de ar
tilerie.

Purtătorul de cuvînt libanez 
a declarat, de asemenea, că for
țele motorizate libaneze au lan
sat un contraatac în cursul di
mineții de miercuri împotriva 
tancurilor și blindatelor israe
liene.

ui

r

camerun cz, 
Convorbirile 

cu acest pri- 
dorința celor 
coopera în

Pe măsură ce se apropie 
alegerile prezidențiale de la 
16 mai, atmosfera politică din 
Republica Dominicană de
vine tot mai încordată. Parti
zanii președintelui Juaquin 
Balagucr, a cărui candidatură 
pentru un al doilea mandat 
a stîrnit protestele popu
lației, desfășoară acțiuni re
presive împotriva membrilor 
partidelor de opoziție. Majo
ritatea acestora au anunțat, 
de altfel, că vor boicota scru
tinul de la 16 mai.

lntr-o expunere făcută recent la Paris, Stephen Nkomo, 
reprezentantul 'Uniunii poporului ajrican Zimbabwe (ZAPU) 
la Alger, a dezvăluit rolul din ce in ce mai mare pe care 
îl au trupele sud-africane in innăbușirea luptei duse de 
populația băștinașă din Rhodesia împotriva autorităților ra
siste. Unități ale forțelor armate sud-africane, a menționat 
el, sint trimise cu regularitate pe teritoriul rhodesian, nu 
numai in regiunea de frontieră dintre cele două state, dar 
chiar și in valea fluviului Zambezi, principala zonă unde 
iși desfășoară activitatea forțele patriotice din Rhodesia.

întrevedere Norodom Sianuk Le Duan
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„FIERBINTE" ?
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PEKIN 13 (Agerpres). — No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit al Cam
bodgiei, a avut o întrevedere 
cu Le Duan. prim-secretar al 

“ .......... ' ceC.C. al Partidului celor 
muncesc din Vietnam, care se 
află într-o vizită la Pekin.

Agenția China Nouă infor
mează că convorbirea, care a 
avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială și prietenească.

★
Aceeași agenție anunță că

șeful statului cambodgian a a- 
dresat un mesaj special forțe
lor populare și forțelor regale 
de eliberare națională din Cam- 
bodgia, în care le felicită pen
tru numeroasele succese repur
tate în luptele împotriva for
țelor intervenționiste americane 
și ale regimurilor de la Saigon 
și Pnom Penh. Cu toate că are 
de înfruntat un dușman deose
bit de bine înzestrat din punct 
de vedere tehnic, armata popu
lară, sprijinită de gărzile pro
vinciale și unitățile polițienești 
din cadrul forțelor regale de

eliberare națională provoacă 
zilnic pierderi grele inamicu
lui. Forțele populare au cucerit 
orașele Kratie, Sen Monorom, 
Stung Treng, Chhouk și altele, 
au încercuit și izolat orașele 
Prey Veng, Takeo, Kampot și 
au întrerupt comunicațiile, le
găturile telefonice și telegrafi
ce între 20 de centre urbane și 
capitala țării. In același timp, 
în 13 provincii o marc parte a 
populației a fost eliberată de 
sub controlul administrației de 
la Pnom Penh.

Preocuparea pentru proble
mele economice și sociale 
ale Italiei se situează pe 
primul plan în ordinea prio. 
rităților stabilite de coaliția 
de cenlru-stînga, constituită 
după o îndelungată criză de 
guvern. Miercuri, în a 47-a 
zi a existenței sale, noul gu
vern a deschis dialogul cu 
reprezentanții sindicatelor in 
legătură cu nivelul salariilor 
și al chiriilor, cu îmbunătă
țirea asistenței medicale etc. 
Dar chiar in momentul în
ceperii tratativelor, primă
vara „fierbinte" se face re
simțită pe plan social: greve 
ale feroviarilor blocau trenuri, 
gunoiul in citeva orașe nu 
era ridicat din pricina între
ruperii lucrului la oficiile de 
salubritate, multe servicii ad
ministrative și chiar instanțe 
judecătorești erau închise. 
Tratativele urmează să stabi
lească pînă la ce punct este 
dispus guvernul să accepte 
revendicările salariaților. An
terior se anunțase că la di
ferite ministere se allă in

studiu proiecte menite să im
pună sindicatelor anumite 
limite in declanșarea acțiuni
lor greviste.

Pe linia economiilor și con
solidării situației economice 
sint îndreptate și eforturile 
guvernului spre menținerea 
unei balanțe de plăți pozitive 
și spre redresarea poziției 
lirei italiene, pentru a împie
dica .continuarea „fugii capi
talurilor", evaluată în 1969 
la 2,2 miliarde dolari. Patro
nalul^ italian este și el in 
căutarea unor răspunsuri la 
problemele ridicate de fră- 
mînlările sociale din ultimul 
an. Presa italiană a relevat, 
de pildă, că in 1969 au fost 
pierdute în urma grevelor 
295 milioane ore-muncă (de 
patru ori mai mult decit în 
anul anterior), iar după ac
tuala „primăvară fierbinte" 
nu se Întrevăd perspective 
mai bune nici în acest an, 
dacă nu se va [ine seama de 
revendicările oamenilor mun
cii. . •
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La Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc ceremonia 
inaugurării Expoziției de fotografii „O planetă", consacrată 
celei de a 25-a aniversări a O.N.U. Expoziția ilustrează di
ferite aspecte ale activității Națiunilor Unite și a institu
țiilor sale specializate.

Secretarul general la O.N.U., U Thant, va face în 
zilele de 14 și 15 iunie o vizită la Londra, in calitate de 
oaspete al guvernului britanic, a anunțat Harold Wilson. 
U Thant va avea convorbiri cu premierul Wilson și cu 
ministrul de externe, Michael Stewart.

Q In Elveția a fost inau
gurată oficial prima centrală 
nucleară „Beznau-1". a cărei 
intrare în funcțiune, cu titlu 
experimental, a avut loc in 
septembrie 1969.

© în regiunile de sud- 
vest ale R. F. a Germaniei 
se înregistrează de citeva zi
le puternice inundații cau
zate de ploile torențiale și 
de revărsarea apelor Saaru- 
lui. Rinului superior și Mo- 
sellei.

© Consiliul executiv al 
Afl-Cio, cea mai importantă 
uniune sindicală din State
le Unite, a remis președin
telui S.U.A., Richard Nixon, 
o declarație in care critică 
politica economică a guver
nului, in special măsurile 
sale anliinflalionisle.

0 încurajat de ultimele suc
cese obținute de partizanii 
votului feminin, guvernul el
vețian a hotărît să supună 
parlamentului un proiect de 
lege care să acorde drepturi 
civice femeilor la nivelul în
tregii confederații.

CURT

(Sj După trei reuniuni suc- 
i * cesive cu comandanții forțe- 
S lor armate, președintele Bo- 

livici. generalul Alfredo O- 
> vando Candia. a anunțat con- 
S stituirea noului guvern in 
S componența căruia intră 10 
□ miniștri civili și 5 militari.

0 Miercuri a început la 
Dusseldorf procesul intentat 
fostului comandant al „la
gărului morții" de la Tre
blinka, Franz Stangl, care 
este acuzat de complicitate 
la asasinarea a peste 400 000 
de deținuți.

@ O nouă amenințare pla
nează asupra orașului Lub
bock, devastat luni de un ura
gan. Potrivit prognozelor în
tocmite de serviciile meteoro
logice, orașul se află pe tra
seul unor furturi puternice in 
curs de formare in sud-eslul 
Statelor Unite.

O In cadrul lucrărilor ce
lui de-al doilea congres in
ternațional de studii sud-est- 
curopene, care se/desfășoară 
la Atena, membrii delegației 
române au prezentat o scrie 
de rapoarte și comunicări in 
domeniul istoriei, istorici li
teraturii și artei, etnografiei 
și folclorului.

© In fortăreața Santa Te
resa a avut loc o întîlnire 
între președintele Uruguayu- 
lui, Jorge Pacheco Areco, și 
președintele Braziliei, Emilio 
Gafâstazu Medici. Cei doi 
președinți și-au exprimat do
rința de a intensifica cola
borarea dintre Uruguay și 
Brazilia în domeniile 
fie, tehnic și cultural.

Q Aproximativ 150000 de 
muncitori agricoli 
au declarat marți o c 
pe timp de 24 de ore, 
semn de ’
refuzului 
latifundii 
sociale

chilieni 
grevă 

In 
protest împotriva 
proprietarilor de 
de a aplica legile

® Cursurile acțiunilor ne
gociate la bursa din New 
York au înregistrat marți o 
nouă scădere. Indicele valo
rilor industriale „Dow Jones" 
a ajuns la 704,5 puncte, ceea 
ce reprezintă cel mai scă
zut nivel din august 1963.

0 în primele trei luni ale 
anului curent, productivitatea 
muncii in industria petrolie
ră sovietică a crescut cu 
10,5 la sută fald de nivelul 
perioadei corespunzătoare a 
anului trecut.

@ Un grup de chimiști și 
fizicieni din Dresda au izbu
tit. după o activitate de cer
cetare de mai mulți ani, să 
producă monocristale de mo
libden cu o puritate extrem 
de mare.

© Conform planurilor de 
perspectivă privind dezvolta
rea capitalei ungare, in urmă
toarele trei decenii la Buda
pesta vor mai fi construite 
410 000 apartamente noi.

CURT

în provincia Ralanakirl, 
cum și în diverse porțiuni 
șoselei naționale nr. 1.

Cele mal puternice lupte, 
latează do la fața locului 
respondentui agenției 
Presse, s-au desfășurat in 
giunea „Ciocul de r-r-^ - ■ 
undo formațiuni ale rezistenței 
populare au atacat trupe ale 
celei de-a 25-a divizii america
no do infanterie; după cinci 
orc de ciocniri violente, forțele 
patriotice s-au repliat. De ase
menea, alto grupuri de patrioțl 
au atacat simultan diverse po
ziții saigonezo amplasate de-a 
lungul șoselei naționale nr. 1, 
precum și o bază 
de artilerie situată pe terito
riul Cambodgiei, la 3 km de
părtare de granița cu Vietnamul 
de sud.
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WASHINGTON 13 (Agerpres). 
— Comisia senatorială pentru 
afacerile externe a aprobat 
un proiect de lege prin care

de greve
în Italia

ROMA 13 — Coresponden. 
lui Agerpres, Nicolae Puicea 
transmite: mișcarea grevistă 
din Italia continuă. Miercuri, 
in Întreaga fără, au fost pa
ralizate transporturile iero- 
viare. Greve generale, care 
— potrivit planului stabilit 
de sindicate — se desfășoa
ră alternativ in diierite re
giuni ale fârii, pe sectoare 
de activitate și întreprinderi, 
au avut Ioc, de asemenea, 
în regiunile Emilia Romagna, 
Campania și Umbria. In Si
cilia, mii de oameni ai mun
cii, veniți din diierite loca
lități ale insulei, au organi
zat o demonstrație la Paler
mo, revendicînd măsuri Îm
potriva șomajului și o nouă 
politică în domeniul investi
țiilor publice.

I.a 13 mai au intrai în gre
vă peste 200 000 de salariați 
de la întreprinderile comu
nale, iar întreruperi ale ac
tivității productive s-au înre
gistrat și la Torino, Alexan
dria .și Novara. Pentru zilele 
imediat următoare sini pre
văzute greve și în alte cen
tre regionale și provinciale 
italiene.

_______________________

S-au încheiat
la Moscova

Lucrările
conferinței 
științifice 

a istoricilor
militari

Corespon- 
Laurențiu 
Moscova

Alegeri anticipate

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Treptat, febra electorală începe 
să cuprindă Marea Britanic. 
După victoria obținută de la
buriști în alegerile municipale 
din Anglia și Țara Galilor, per
spectiva unor alegeri anticipa
te parc să devină o realitate, 
în acest context, ziarul „Daily 
Telegraph" a publicat miercuri 
ultimul său sondaj de opinie, 
care arată că, în prezent. Par
tidul laburist deține Țață 
cel conservator un avans 
7,5 la sută, adică cu 0,2 
sută 
jele 
rilor 
care 
știe,

de 
dc 
la 

mai mult decil in sonda- 
efectuate în ajunul alege- 
generale din I960, alegeri 
s-au soldat, după cum se 
cu o majoritate laburistă

se sistează alocarea . __
fonduri pentru finanțarea acti
vităților militare ale S.U.A. în 
Cambodgia, Proiectul, ce ur
mează să fie supus aprobării 
Senatului, interzice, de aseme
nea, Pentagonului să constru
iască obiective militare pentru 
administrația de la Pnom Penh 
sau să efectueze operațiuni de 
luptă în sprijinul trupelor a- 
cesteia.

Comisia a adoptat, totodată, 
un amendament, prin care se 
oprește alocarea oricăror fon
duri pentru operațiunile mili
tare americane din Asia de 
sud-est, cu excepția celor ne
cesare pentru retragerea tru
pelor S.U.A. din această re
giune.

O altă hotărire adoptată de 
Comisie se referă la anula-

oricăror

MOSCOVA 13 — 
dentul Agerpres, 
Duță, transmite: La 
s-au încheiat miercuri lucrările 
conferinței științifice ai’ 
cilor militari, consacrată 
plinirii a 25 de ani de 
victoria asupra fascismului. Pt 
lingă conducători militari 
oameni de știință sovietici, 
conferință au participat dele
gații din mai multe țări. Dele
gația .română a fost condusă 
de generalul locotenent in re
zervă Gheorghe Zaharia, di
rector adjunct al Institutului 
de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.

----4----

ITALIA: Actrița italiană Sophia Loren cu soțul ei, regizorul Carlo Ponti și fiul lor 
stă de doi ani.
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Automobilul. minunea secolu
lui nostru, după ce ne-a ajutat 
să învingem distanțele, ne pu
ne în fața unei mari probleme 
— poluarea atmosferei prin e- 
vacuarea de substanțe nocive 
o dată cu gazele de eșapament. 
Pentru a rezolva această pro
blemă, inginerii au pornit pe o 
nouă „cale de atac" : obținerea 
unor carburanți care să polueze 
cit mai puțin cu putință atmos
fera. De curînd, o companie a- 
mericană de desfacere a ben
zinei a anunțat că a pus in 
vînzare un nou produs ce con
ține un detergent special care 
„curăță11 gazele evacuate do 
motoare. Noul produs face ca 
substanțele nocive din gazele 
de eșapament să fie reținute 
în mare parte în sistemele do 
evacuare a gazelor cu care sînt 
echipate mașinile.

dc 100 de locuri in Camera Co
munelor.

In aceste condiții, reuniunea 
dc duminica viitoare, dc la 
reședința primului ministru, 
Harold Wilson, a membrilor 
cabinetului și a conducerii Par
tidului laburist dobîndeșle o 
importanță cu totul deosebită. 
Observatorii politici consideră 
că, Ia această reuniune, va fi 
pusă la punct tactica electorala 
a Partidului laburist.

în cazul cînd reuniunea se 
va pronunța pentru organiza
rea alegerilor generale în luna 
iunie, premierul Harold Wilson 
va trebui să aducă Ia cunoș
tință decizia sa reginei Elisabe- 
ta in cursul săptăminii viitoare.

rea rezoluției cu privire la 
Golful Tonkin, care a fost fo
losită de fostul președinte John
son pentru escaladarea masivă 
a războiului din Vietnam.

Senatorul William Fulbright, 
președintele Comisiei, a declarat 
că votul a fost unanim.

Refcrindu-se la aceste 
suri, senatorul Edmund 
kie a declarat: „Calea 
gerii din Vietnam nu
prin Cambodgia. A sosit tim
pul să schimbăm vechea poli
tică în Asia de sud-est". La 
rindul său, senatorul Frank 
Church, unul din autorii pro
iectului de lege, a spus că 
scopul acestuia este de a ,.nu 
permite repetarea unor 
nimente asemănătoare cu
care au dus la implicarea mi
litară americană în Vietnam".

mă- 
Mus- 
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eve- 
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PARADOXURI
NIPONE

(Urmare din pag. 1)
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! losind doar o fracțiune din 
mina de lucru, au contribuit 
la ceea ce poartă denumi
rea de „top" — viriul econo
miei japoneze — întreprinde
rile tradiționale, producă
toare de textile, confecții,
încălțăminte, mobilă sau pa- 
pelărie lucrează cu un utilaj 
in mare parte învechit, folo
sind metode meșteșugărești, 
asigurînd, in schimb, mină 
de lucru pentru cea mai mare 
parte a angajaților din Japo
nia, plălindu-l însă cu 
la sută mai puțin față 
media salariilor obișnuite. In 
1967, în aceste unități, însu- 
mînd cifra de 664 000, erau 
angajați 64 la sută din tota
lul populației salariate. Și 
cu toate că aceste întreprin
deri asigură 40. la sută din 
producția națională șl ace
lași procent din volumul ex
porturilor, soarta lor, deci 
și a angajaților respectivi 
este incertă: creditele ban
care se îndreaptă in majori
tatea cazurilor spre marile 
întreprinderi, iar moderniza
rea tot spre acestea. Statis
ticile japoneze nu consem
nează decit citeva sule de 
mii de șomeri, dar in micile 
întreprinderi vegetează o ar
mată de rezervă de circa 
trei milioane de muncitori, 
care reușesc să cîșlige mini
mum existent numai print r-o 
muncă suplimentară, în ma
joritatea cazurilor în gospodă
riile agricole ale rudelor de 
la Iară. O comandă neexecu
tată la timp poate însemna 
pentru o asemenea întreprin
dere falimentul, iar pentru 
muncilor șomajul efectiv.

Revenind la marile între
prinderi . . .. ...
celor 25 la sulă din totalul 
forței de muncă nipone 
este mai fericită. ~ 
nu sînt comnarabile cu cele 
ale muncitorilor din între
prinderile de aceeași mărime 
occidentale, deoarece media 
salariilor se face în funcție 
de cele din întreprinderile 
care absorb cel mai mare 
procent de brațe dc muncă, 
precum și în luncile de im-

■ porlanța ramurii industriale. 
In ce privește femeile, retri
buirea acestora se reduce la 
jumătate. Indiferent de mă
rimea șj importanța sectoru
lui în care lucrează. „Ca 
țară sintem a treia, dar in 
ce privește individul sintem 
clasificați, prin săjăcia noas
tră. aproape de Venezuela, 
adică sub locul 20“ — obiș
nuiesc să spună japonezii.

Anul acesta, proiectul de 
buget prevede la capitolul 
cheltuieli suma record de 
22 miliarde dolari, iar în ce 
privește politica economică 
— realizarea unul produs na
tional global de 200 miliarde 
dolari. Dar, o dată cu aceste

30 
de

moderne, situația

nu
Salariile

cifre record, trebuie mențio
nat și reversul medaliei — 
prețurile mărfurilor vor creș
te cu 5 Ia sulă, contribuind 
deci la continuarea procesu
lui inflaționist.

...Realitatea niponă pe care 
Expoziția de la Osaka o pre- 

szintă doar la nivelul superla
tivelor ce străbat și peste 
ocean este, așadar, cu to
tul alta dincolo de dantelă
ria și arabescurile din sticlă 
și material plastic ce împo
dobesc pavilioanele japoneze, 
sub rețeaua de autostrăzi ce 
brăzdează cerul metropolei 
sau departe de liniile trenu
rilor electrice ce zboară cu 
viteza gîndului. La numai
citeva zile după deschiderea 
„Expo'70“, la Osaka și
Tokio începea preludiul tra
diționalelor demonstrații re
vendicative de , ' ' 
cu o participare de 
de muncitori și 
care vor crește în amploare, 
după cum menționa presa 
niponă, în luna mai.

•fc
Japonia, cate a parcurs pe

rioada postbelică Intr-un ritm 
de dezvoltare economică ne
egalat de nici o altă țară 
occidentală a lost atrasă în 
prezent într-o serie de situa
ții paradoxale pe tărim so
cial. Hărnicia și conștiincio
zitatea japonezilor a 
insula niponă pe 
locuri in lume in ce 
construcția de nave, 
televizoare, mașini 
nice de calcul, 
Dar dezvoltarea ________
înlr-un timp destul de scurt 
n-a permis uniformizarea ei 
in (oale domeniile economiei 
și repercutarea bunăstării a- » 
cesteia și asupra tuturor japo- X 
nezilor. Adevărații creatori “* 
ai bunurilor materiale mai 
trăiesc încă în locuințe 
insalubre, dar privesc la te
levizoarele din încăperile lor 
pe care cunoscuta firmă
„Sony" le-a creat la toate
dimensiunile imaginabile.

Tokio — orașul gigant cu 
20 milioane de locuitori se 
mărește la fiecare cinci ani 
cu alte trei milioane, a de
venit practic Inadmisibil. Un 
metru pătrat chiar de la pe
riferia metropolei se vinde 
la prețul cel mai ridicat din 
lume. Cunoscuta linie Tokal- 
do (Tokio—Osaka) pe care 
circulă cel mal rapid 
din lume — Hikkari - 
mlndria japonezilor, 
restul liniilor de cale fecală 
au rămas la stadiul 
existent de ani de zile. Fără 
îndoială că doar cîțiva ani 
vor 11 sulicienți pentru a 
depăși această perioadă a 
paradoxurilor care mai situ
ează încă Japonia, in unele 
privințe, pe ultimele locuri 
în rindul țărilor industriali
zate.

primăvara, 
460000 
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