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cele peste 15 000 tone 
în plus față de sarcini 
începutul anului, colec- 
sectorului V deține lo-

mi-
Petrila poate 
de asemenea, 
calității pro- 

perioada celor

Foto: I. LICIU

ORIZONT
Ascensiune continuă

peste cota angajamentului

anului totaliza, pînă

SFĂTUITORPRIETEN ȘI

solicitat

Flavia DUMITRAȘ
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Scurt Concert de salonmetraje
despre
ARTA

Expediție turistică

Secretarul U.T.C.

de la Liceul Vul- 
Vl-a de la aceeași

„Conceit de salon*. Specta
colul s-a bucurat dc un bine
meritat succes.

tinăr co 
intilnești

construcții
Timp reiat!'-’

elocventă o con- 
rezul talele obți- 

seminar. Suc-

înaltă actualitate 
pentru oricine î 

nostru universitar 
legat de realitate,

unde era

ră 
un 
u-
il

Duminică dimineața, in sala 
„Arta* din Deva, orchestra 
de muzică de cameră din 
Petroșani a prezentat un

In
D brogei și

fi

sortiment 
de exploatările

SPORT
• Radiografia etapei a 
XllI-a a diviziei A de 
fotbal • Rezultatele, 
clasamentul, etapa vi
itoare © Știința Petro
șani a cîștigat greu cu 
Metalul Turnu Severin
• Minerul Lupeni a 
pierdut din nou în de
plasare cu același scor: 
2—0 • Ultima etapă a 
campionatului jude
țean ® Prima întîlnire

zăpada a sportivi- 
de 'a Școala spor
tivă Petroșani

© Schimbul condus 
pricepere de maistrul Iosif 
Bîrleă, de la sectorul I al mi
nei Dîlja scoale zilnic la su
prafață peste 350 vagonete 
cu cărbune, realiz.îndu-si cu 
regularitate sarcinile de plan 
în proporție de peste 106 la 
sută.

O Brigada dc la abatajul 
cameră nr. 1 vest, blocul I, 
condusă de tînărul și harni
cul brigadier Dumitru Bălăș- 
cău, datorită unei bune orga
nizări a lucrului, deținea 
către finele lunii trecute un 
plus de cărbune de 180 to
ne. ceea ce înseamnă că ran
damentul a fost întrecut rit
mic cu 4 la sută.

MIN

L-om cunoscut pe tînărul Ion 
Greculescu in secția construcții 
metalice a Uzinei de utilaj mi
nier Petroșani. Are 23 de ani fi 
lucrează ca tinichigiu in brigada 
de tuburi de aeroj, 
otil de 
miniere.

...Un 
care-i 
uzină, pe stradă 
tocol. Și totuși,

multi alții pe 
odesea intr-o 

sau la un spec- 
are ceva deose- 

fi se pare că atunci Jnd 
de vorbă cu el și începe 
vorbească, ret.ăiește lucru- 

crezi că participa cu ta' 
sufletul Io vioța pulsantă dm jc. 
a secției, a uzinei, a întregului 
colectiv. „De cind lucrează aici, 
ne spunea ing. Vasile Herman, 
șeful secției construcții metalice, 
Greculescu a absolvit cursurile 
liceului seral. Dor faptul 
urma liceul nu era pentru el 
□ rgument pentru a pretinde 

concesii... Dimpotrivă

ÎNVĂȚĂMINTUL SUPERIOR
MINIER LEGAT DE

STRINGENTELE PRODUCȚIEI
Cu o săptămînă in urmă, în 

două cenție universitare ale ță
rii, București și Timișoara, se 
afla în plină desfășurare „Se
minarul național științific stu
dențesc cu aplicații in prac
tică*. Semnificația acestei ma
nifestă! i de 
este limpede 
învățămintul 
este tot mai
de cerințele imperioase ale vie
ții social-economic e aflată in- 
ti-un impetuos dinamism. In- 
vățămintul superior tehnic al 
țăi ii noastre are o pregnantă 
trăsătură formativă, gîndirea 
studentului este călăuzită spre 
cercetare, ii este incitată crea
tivitatea. In acest context bo
gat — din care am dezghiocat 
doar puține caracteristici — 
se înscrie și Institutul de mi
ne din Petroșani, unde, pe lin
gă inevitabila și necesara pre
gătite teoretică și erudită a 
studenților, se desfășoară o te
nace muncă de cercetare și de 
prospectare

O măi tui ie 
stituie înseși 
nule la acest
cint, le vom face cunoscute o- 
piniei publice. La secția meta
lurgie — mină — petrol (Bu
curești) lucrarea „Clarificarea

apelor reziduale de la Prepa
rata Petrila prin metoda cen
trifugării* (studentele Georgeta 

Sîrbu, Eugenia 
premiul spe- 

pentru lucra- 
mare aplica- 

studiul „Posi- 
îmbunătățire 

din

Paicu.
Ciorâ) 
cial al 
rea cu 
bilitate 
bililățile de îmbunătățire a 
tăierii ligniților din bazinul 
Motru cu ajutorul combinelor'

Elena 
a obținut 

juriului 
cea mai 
practică; 

de 
ligniților

Seminarul 
național 
științific 

studențesc

(studenții Fiancise Koronka și 
Pompiliu Narița) a fost apre
ciată cu premiul al treilea, fi
ind comunicată și întreprinde
rii spie aplicare. „La această 
secție — spunea conf. ing. E- 
mil Stoica — institutul nostiu 
a fost reprezentat prin’21 dc 
studii, număr impresionant în 
comparație cu aite centre uni
versitare. Pat tea esențială este 
că toate sînt legate indisolubil 
de practica unei exploatări sau 
alteia, toate pot fi asimilate dc 
producție cu avantaje econo
mice substanțiale. Dalele aces
tor studii au fost extrase dc 
studenți în timpul practicii.

Sub îndrumarea cadrelor di
dactice s-au efectuat lucrări de 
laborator, 
prelucrate, 
pul soluții 
întrutotul 
denții au . 
laborator 
Fiind in 
m-am * 
tiv stirnit de lucrările studen
ților noștri, de seriozitatea cu 
care este privită pregătirea 
tehnico-șt iințifică la institutul 
nostru".

La secția electrolehnică-ener- 
getică și electron ică-auto- 
matică (centrul Timișoara) stu
diile „Sistem automat de co
mandă adaptivă a combinelor 
miniere1- (autori Gheorehe Ma
ndea și Mihai Cristea) și 
..Simulator automat „Monte 
Carlo* pentru prelucrarea ști
ințifică a informațiilor11 (Fabri 
Arpad, Doru Tătnaș) au ob
ținut premiul ti ei și. respec
tiv. mențiune. „Prima lucrare 

ing. 
rea- 

i și tratării este unica de 
gen din industria tninie- 
printie primele din țară

informațiile au foșt 
căutîndu-se tot tim- 
tchnologice noi. Este 
remarcabil că stu- 

rcu.ștl să simuleze în 
condițiile producției, 

comisia de apreciere, 
convins de ecoul pozi-

L.iboi atuui ele L /mei 
fibre și îngrășăminte chimi 
ce din Săvinești au pus la 
dispoziția tehnicienilor din 
secțiile de producție o rețe
tă originală de t 
relur artificiale 
încărcării cu 
statică — rod al 
experimentărilor 
rilor întreprinderii, 
economic al aplicării 
metode constă in ieducarea 
cu 10 la sută a deșeuri! ir.

tratare a fi- 
impotriva 

electricitate 
1 studiilor și 

cercetăto- 
Efeclul 

noii

tipm i de mașini și utilaje. 
Astfel, la Uzina mecanică 
din Timișoara a fost produs 
un nou tip de macara 
20 tone/forță. montată 
tractor și folosită la lansai ea 
de conducte, o inacara-turn 
cu braț orizontal de 45 te- 
ne. o macara consolă de 10 
tone, motoslivuit >ure de 1.5 
tone, i 
poduri 
sarcini de lucru cuprinse in 
tic 2.5 și 10 tone capacitate 
In același timp, la Uzina .E- 
leclromotoi* a fost realizată 
o nouă sei ie de motoare a- 
sincrune trifazate de gabari- 

a- 
•iti-

.6

mai multe tipuri 
rulante eleHrice

©

întreprinderile constructoa
re de mașini din județul 1 i- 
miș, au asimilat în acest an 
în fabricație de serie noi

-Je
!.-e

te mici și mijlocii. De 
semene.!, la uzina de 
laje de construcții 
Martie" a fost pusă la punct 
producția noului tip de sche
lă autoridicătoare, un ascen
sor de materiale și de per
soane. i instalație de fencuii 
și proiectat mortar și alte 
mecanisme destinate șantie 
relor de construcții.

(Agerpres)

Ieri, după-amiază, sala bi
bliotecii Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani a 
găzduit o interesantă gală dc 
filme despre viața și opera 
unor mari artiști francezi. 
Astfel, au fost prezentate 
scurt-inetrajele dedicate lui 
Van Gogh. Maiquet, Ce
zanne, Leger și ai ții.

ti ei și. 
mențiune. „Prima

am aflat de la asist.
Emil Pop —, sub aspectul 
lizării 
acest 
ră și
Datele au fost culese de stu- 
denți în bazinul carbonifer Mo
to). iar 
realizat 
tor. Al

sistemul automat a fost 
și încercat în labora- 
doilea studiu suscită

fi beri u SPĂTARE

(Continuare in pap a 3-a)

Colectivul minerilor de la 
Petrila continuă, cu o sîr- 
guință demnă de toată lau
da, să-și dezvolte realizările 
în întrecerea socialistă, pen
tru încheierea ultimului an al 
cincinalului cu sarcinile de 
plan îndeplinite exemplar. 
Depășirile de plan realizate 
pe ansamblul exploatării își 
continuă ascensiunea pe o 
traiectorie situată cu mult 
peste cota maximă a anga
jamentului anual asumat. 
Astfel, producția de cărbune 
brut realizată suplimentar 
sarcinilor de plan de la în
ceputul

E R

ieri dimineață, peste 16 000 
tone, față de 10 000 — an
gajamentul majorat.

Un succes merituos al 
nerilor de la 
fi considerat, 
îmbunătățirea 
jiucției. In 
zece luni trecute, conținutul 
de cenușă al cărbunelui ex
tras din abatajele minei a 
înregistrat o scădere de 0,1 
puncte sub norma prevăzută.

Cu 
date 
de la 
tivul 
cui fruntaș pe exploatare, în 
cadrul întrecerii pentru spo- 
rirea producției de cărbune, 
avînd perspectiva ca, peste 
citeva zile, să raporteze înde
plinirea sarcinilor de plan pe 
întregul

VREMEA
în luna decembrie

Noi prețuri de cotractare
și achiziționare a

Printr-o recentă hotăcîre a 
Consiliului de Miniștri, au fost 
aprobate noi prețuri dc con
tractare și achiziționare a car
tofilor de toamnă. Molărirea 
pievede ca prețurile de cum 
părare a cartofilor care se 
preiau în vrac să fie stabilite- 
pe trei clase de calități, iată 
de o singură clasă pînă acum, 
ținîndn-se scama de însușiri e 
lor calitative, determinate de 
soi și mărime. .

Pentru a primi noile preturi 
îmbunătățite, producătorii tre 
buie să sorteze cartofii, astfei 
incit ci să corespundă condiții
lor dc calitate prevăzute. In 
cazurile în care se preiau și
cartofi nesortați, aceștia se vor
plăti in funcție de cantit 
determinate pe soiuri și 
stal, scăzîndu-se cite o 
lei la tonă pentru cheltmel

a S3 efec-de sortare necesare 
tua ulterior.

Unitățile agricole 
cătorii pot obține venituri su 
plimentare prin livrarea carto
filor în saci puși la dispozit.e 
de întreprinderile valoriticn- 
toare. Pentru acești cartofi se 
vor primi în plus 25 lei la tonă 
peste prețurile prevăzute m 
holărîre. In cazurile în mre 
producătorii transportă sincuri 
cartofii cu mijloace proprii < u 
închiriate, ei vor primi con ri- 
valoarea cheltuielilor. Di- ase
menea. pentru cartofii pă-ArTi 
de producători în timpul iernii, 
aceștia primesc, peste prețurile 
prevăzute prin hotârîre. chel 
tuielile de păstrare. în limi'.i 
a 300 lei pentru o tonă.

Toate aceste prevedei i se 
aplică încă din această Itiui- 
nă pentru cantitățile de 'n-’of 
ce se vor livra de aici înainte

s]

cartofilor
In vederea stimulării pro

ducătorilor în sporirea recol
tei de cartofi și pentru specia
lizarea unor zone și unități ni 
această cultură. înccpînd tu 
recolta anului viitor, cooperati
vele agricole, membrii acest >r.i 
și producătorii individuali din 
regiunile in care nu se pro
duce porumb vor putea cum
păra. din fondul de
prețul de v’.nzare cu
tal. anumite cantități 
nimb pentru cartofii 
stalului pe baza de

La nivelul cantităților 
cartofi prevăzute a 
Ia fondul de stat din 
anului viitor. ; 
primi un plus, 
nătățirii prețurilor de contrac
tare și a/hizilie a cartofii t- 
de toamnă, circa 100 milioane

■■

a 
a

RIGORILE
Am străbătut, in R. D. Viet

nam, o regiune de un farmec 
cu totul particular - regiunea 
autonomă Toy Boc, situate n 
nord-ves'ul țării - și care, 
intreg acest pămint zbuciumat, 
pirjolît de flăcările războiului, 
cunoașle azi efortul intens, e- 

cl omului, consacrat

goseoi întotdeauna acolo unde 
ere treobă mai multă și mai 
grea.

Mai tirziu, după absolvirea li
ceului și promovarea bacalaurea
tului cu note foarte bune o ră
mas același muncilor inimos și 
modest. Alți tineri după ce te- 
mină liceul, deja discută altfel 
cu cei din jur. Dar I. Greculescu 
nu o procedat la fel. nu era 
in firea lui, ne spunea maist>ul 
secției. El nu s-a îndepărtat de 
ceilalți colegi mai virslnjci sau 
tineri, și a pus mai departe u nă 
rul unde era nevoie, 
munco mai grea

După propriile-i 
este slrins atașat a'e 
colegii de munco.

Luciează in secția 
metalice din 1964.

Institutul de meteorologie 
și hidrologie informează că, 
în cursul lunii decembrie, 
temperatura medie va fi mai 
puțin coborîtă față ele valo
rile medii multianuale.

In primele două decade. 
•Temea va avea un aspect 
in general închis, cu cețuri 
frecvente. lără a fi excluse 
însă unele înseninări de 
scuită durată. Precipitațiile 
vor fi ații sub formă de bur
niță și ploaie, cil și sub for
mă de lapoviță și ninsoare 
destul de slabă, fără să de
pună strat persistent. In ulti
ma decadă a lunii vor cădea 
ninsori intermitente aproape 
în toate regiunile țării, 
cîmpia Dunării, 
a Moldovei, ninsoarea va 
temporar viscolită.

Cantități de precipitații mai 
însemnate se așteaptă să ca
dă in ultima decadă a lunii.

(Agerpres)

Duminică dimineața, detașamentul de pionieri al clasei a V-a C, 
can, împreună cu pionieri aparținind detașamentului claselor a V-a și a 
școală, au realizat o interesantă expediție turistică cu autobuzul prin Valea Jiului. Copiii, 
conduși de prof. Ioan Ancuța, s-au oprit mai inlii la Muzeul mineritului din Petroșani, 
unde au primit explicații prețioase, apoi la Petrila, Lonea, Lupeni, Uricani, pină în in
cinta lucrărilor de la Valea de Pești. Acțiunea se înscrie in contextul manifestărilor dedi
cate semicentenarului l’.C.R.

vmduți 
conți o- r

oe 
se prelua 

rec-r. : i 
producătorii ' i 

. datorită îmbu-

(AecrpreA

UN BOGAT PROGRAM
DE ACTIVITATI

CULTURAL-EDUCATIVE

de 
Fa
ci in
de

SPECTACOL 
DE OPERETA

Opera de stat din Timișoa
ra prezintă miercuri 2 de
cembrie. la ora 16.30 și la 
ora 20 spectacole cu opereta 
„Dragoste de țigan" de Franz. 
Lehar.

In distribuție apar cunos- 
cuții soliști Marius Sula, A- 
driana Ciuciu, Eiena Botez. 
Viorica Pop Ivan, Virgil Ba- 
laban. Tomiță Popescu, Au
rel Mihailovici, Titus Moraru, 
Elena Crivăț. Mira Popescu, 
Nicolae Popescu ș. a.

Conducerea muzicală este 
semnată de loan Kecenoviei, 
regia artistică de Dumitru 
Gheorghiu, iar scenografia de 
Iun Ibser,

Comitetul coordonator 
U.T.C. de la Grupul școlar 
minier Petroșani a pregătit 
pentru zilele de simbătă și 
duminică un bogat progrrnn 
de activități Cullural-cdticaii- 
ve pentru elevi.

Programul a început 
simbătă după-amiază, la 
brica de stiipi hidraulici 
\ ulcan, unde peste 100 
elevi care fac practica la 
ceasta unitate au pârtiei 
împreună cu reprezentanți ai 
conducerii școlii, ui uzinei și 
organizației U.T.C. la o dez-

bulei e pe tema asigurării 
condițiilor necesare pentru 
iniounătățnea efectuării prac
ticii dc producție. Duminică 
dimineața programul a con
tinuat cu un concurs pe 
meserii intre elevii anului 
111, iar duminică seara, in 
cadrul Grupului școlar, a a- 
vut loc o reuniune tovără
șească care a cuprins con
cursul „Recunoașteți inter
pretul ?*

La reuniune au participat 
și elevii Școlii profesionale 
comerciale precum și nume
roase cadre didactice.

construcției, edificării unei 
vieți noi și prospere.

Troversotă, pe lungi porțiun 
de linia dantelată a munților, 
la poalele cărora se înșiră 
pagode, temple străvechi și la
curi albastre, regiunea pa<e a 
imensă stațiune de vacanță. 
Vile cochete, construite recent, 
întăresc ccesto imagini. Local
nicii, aporținind minorității na- 
tionole „meo", par ei înșiși 
deprinși dintr-o stampă : im- 
brăcoți in elegante coltone <e- 
gre, luminate discret de argin
tul unor podoabe cizelate cu 
artă, oamenii „meo" ou o dis
tincție cu totul deosebită, ex
primată prinlr-o anume solem
nitate o vorbei și gestului." 
Muncitori iscusiți, cu înclinații 
speciale spre meșteșuguri r- 
fevie, vinăto'i vestiți, maeștri ai 
arbaletei cu core doboară ti
gri in junglă, acești oameni 
sint. in același timp, creatorii 
unei arte folclorice fără egoi, 
care le-a dus 
parte.

Am intirziol 
de aici, situat 
orașului Son Lo. Ca pretutin
deni in aceste locuri, trei la
turi ale satului sînt înconjurate 
de cimpii pline de apă, din 
co-e răsar, in sezonul dinain
tea recoltei, tulpinele verzi și 
strălucitoare ale plantelor de 
orez ; a patra latură o formea
ză o pădure de bombus. In 
interiorul acestor adăposturi 
naturale, oamenii ridicaseră 
alte fortificații, de piatră și 
pămint întărit ; între aces- 

fortificații, împărțind sa
ca pe o tablă 

șah, se aflau liniile negre 
transeelor. Chiar și cana- 
comunal, care servește la 

multiple întrebuințări (irigații, 
piscicultura, navigație cu pljte 
și pironi), contribuie la sis
temul de apărare ol satului : 
e suficient să se închidă eclu
zele și se transformă într-o 
redulobilă tranșee.

In acest decor, care amin
tește in fiecore clipă războiul,

faime oină de-

o zi intr-un sat 
in vecinătatea

Hie PURCARU

(Continuare in paz a 3 i)
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Jan Amos
Comenius

In moi 19/1 vor înflori nu 
numoi cireșii, ci și sufletele 
oomenilor afloți de-o porte și 
de oho o orcului carpatic...

in cinstea semicentenaru'ui 
partidului popoiul iși pregă
tește victoriile- in muncă, iși vi
brează sufletul in poezie si 
cinl.

Pionierii Liceului Vulcan se 
încadrează in acest dinamism, 
învață pentru zimbelul notelor 
mo-':, pentru bucuria unor ac
tivități consociole morelui 8- 
veniment. Ei vor afla cu oceos- 
!o ocazie fapte ole eroilor de 
ieri și de azi, vor odmiro fru
musețile contemporane intra
te in concurs cu farmecul na
turii potriei, iși vor flutura 
crovotele sub cerul senin, se 
vor urca pe scenă cu tinere
țea lor si talentul...

S’rul acestor manifestări a

A

In curînd

In
intimpinarea 

marelui

fost inaugurat cu excursia de 
Io Ta. Jiu cina pionierii a i 
o.ut prilejul să-și reaminteas
că de vitejia unor vechi luptă
tori. /<poi s-au intilnit cu pă
rinții lor Io fabrica de briche
te. cel mai recent obiectiv in- 
dus’-al al Vulcanului. Cei 
mo buni au primit aplauze la 
con:: ■.□! unde ou recitat poe- 
z dec cate partidului.

Un mare fotomontaj vo o- 
alindi in imagini nouo confi
gurație edilitară și industriolă 
a Văii Jiului unde părinții pă
rinților pionierilor ou înfruntat 
cu ani in urmă 'arul plumbu
lui...

Se află in rază de organiza
re o excursie cu autocarul 
de-a lungul Văii Jiului urmind 
momentele semnificative ale 
treculnl'.ii și prezentului expd- 
mote si de exponotele Muzeu
lui mineritului din Petroșani.

Montajul literar muzical 
„Partid iubit. iți mulțumim !" 
cunoaște acum primele mo
mente ale pregătirii sale. Și 
vor fi multe alte manifestări : 
intilniri cu reprezentanți ai or
ganelor locale de par
tid, cu muncitori fruntași. 
Se va participa la toate con
cursurile dedicate partidului, 
organizate pe unitate, oroș și 
municipiu.

Iși vor aduce și ei, pionie
rii, prinosul de recunoștință ce
lor care au luptat pentru ca să 
se pooto ozi inălțo spre soore 
c'.'tea școli și priviri tinere, li- 
bere.

l’rot. M. MUNTEANU

corpului 
didactic

O inițiativă deosebii de utilă 
ni se pare a fi apropiata des
chidere la Petroșani a Casei 
corpului didactic. După cum ne 
spunea prof. V. Bădău, inspec
tor școlar pentru municipiul 
nostru, Casa corpului didactic 
va fi adăpostită în mai multe 
săli de la etajul vechii clădiri 
a liceului din Petroșani. Ea va 
cuprinde, la început, o sală de 
lectură și o bibliotecă documen
tară cu lucrări didactice, revis
te. ziare, materiale de specia
litate. Aici va fi și sediul sub
filialelor societăților științifice, 
în cadrul cărora activează nu
meroși profesori (Subfiliala so
cietății de științe istorice. Sub
filiala societății de .științe filo
logice etc.).

Tn perspectivă se urmărește 
și amenajarea. în cadru! casei, 
a unui club cu mese de șah, 
tenis de masă etc.

In felul acesta, cei peste 1 000 
de membri ai corpului didac
tic care activează in numeroa
sele școli de diverse prade și 
profiluri dm Valea Jiului vor 
avea un spațiu adecvat de în- 
lîlnire, de documentare, schimb 
de experiență și destindere.
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Se știe că, începind cu .iul 
școlar 1969—1970 s-a trecui la 
înfăptuirea învățămîntului o- 
bligatoriu de 10 ani, împlinm- 
du-se mai profund aspirațiile 
spre cultură ale poporului. 
Se urmărește prin această mă
sură. pregătirea unui tineret 
mai cult, cu un început de 
profe : analizare, fapt ce va u- 
ș ir?, n-arte mult însușirea ri
nei meserii, în vederea inte
grării linărului absolvent în 
viata, aeeclerîndu-se progresul 
material și spiritual al întregii 
noastre societăți socialiste. In 
vederea materializării acestor 
prevederi s-a preconizat ea 
elevii șc -Iilor generale din cla
sele a IX-a șî a N-a să efec
tueze o pregătire tehnico-prac- 
tică care să le permită in viilor 
o mai ușoară calificare, fie 
prin școlile profesionale, fie 
la locul de muncă.

In cadrul F.F.A. „Viscoza" 
— Lupeni. s-a intrat in al doi
lea an de aplicare a acest »r 
măsuri. De la începui lreb-iie 
spus că in vederea organiză
rii activității de instruire 
practică a elevilor (clasele a 
IX-a și a X-a ale .școlilor ge
nerale nr. 3 și nr. 5 Lupeni) 
s-a întocmit un regulament 
care prevede zilele de desfă
șurare a practicii, program d, 
pregătirea prealabilă, respon
sabilitățile fiecărui factor sare 
răspunde de buna pregătire a 
elevilor (muncitori, maiștri de 
tură, maiștri școlari, șefi de 
secție) căutîndu-se să se evite 
chiar de la început greșelile 
ce s-ar putea ivi.

Tn ateliere, în secțiile de 
producție în care elevii iși des
fășoară practica, maiștrii le 
tură, șefii de secție sînt de 
acord că această activitate de
curge bine, dar ar trebui (și 
se poate) să decurgă și mai 
bine.

La atelierul mecanic mais-
tru) Ștefan Tonescu arăta că 
elevii sînt repartizați pe lingă 
lucrătorii cei mai buni, din- 
du-și fiecare interesul în însu
șirea cît mai temeinică a ‘ai- 
nelor meseriei pe care vrea i-o 
învețe. Ni se spunea că, șco
lile ar trebui să ia inițiativa 
susținerii de către elevi a 
unor lucrări practice pentru a 
se putea constata gradul lor 
de pregătire.

La atelierul electric, subli- 
lucrătorul Emil Nicoară se în
treba de ce pînă acum nici un 
maistru instructor nu a venit 
să-l întrebe cum decurge prac
tica și cum se comportă elevii 
repartizați să efectueze practi
ca în acest atelier. In viitor, 
conchide dînsul, e necesară o 
mai strinsă legătură in urmă
rirea rezultatelor acestei prac
tici între instructor și lucrător.

..La atelierul electric, subli
nia Viorel Pienariu (care este 
și președintele comitetului de 
părinți din cadrul Școlii gene
rale nr. 3), s-ar putea face
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Dezle
Vizionarea în colectiv a unui 

film prilejuiește copiilor de 
virstă școlară participarea la 
un eveniment deosebit tocmai 
prin faptul că discuțiile pe te
ma vizionării se fac într-un 
cadru mai lejer și mai organi
zat în același timp, dată fiind 
confruntarea opiniilor proprii 
vîrstei și preocupărilor lor.

Joi, 26 noiembrie, cinci sute 
de copii din clasele I—VIII se 
îndreptau stăpîniți de emoție 
firească, provocată de actul la 
care urmau să ia parte, spre 
cinematograful „Cultural" din 
Lupeni. Cu citeva zile înainte, 
la școlile unde învață, li s-a 
spus că vor viziona tin film 
„frumos* cu titlul „Păsările". 
Nimic mai ademenitor pentru 
fantezia copilărească decil a- 
cest titlu, după caro un copil 
intre 6 și 14 ani se poate aș
tepta la cine .știe ce lume de 
basm.

Dar iată că în cazul de față 
(și nu numai de astă dată) co
piilor le-a fost juca’, un renghi. 
„Păsările", nevinovate in apa- 
ren'ă. s-au dovedit cu lotul 
altceva docil ceea ce știau co
piii despre înaripate în gene- 
i al. Puterea de înțelegere fra- 
. 'ă. In plină formare a eie- 
•• Ar, fost pusă față în față 

o .d'K'iu mult emili oversa- 
u , ciithr din anul turnării

gați e
(1963). a reputatului cineast 
Alfred Hitchcock. Despre film, 
se spunea chiar în timpul pre
zentării intr-o competiție pres
tigioasă. că cei ce vor să-1 va
dă au nevoie de nervi și ini
mă absolut sănătoase. Cu ce au 
rămas copiii după această vi
zionare in colectiv ? Greu de 
dedus. Că unii refuzau să ser
vească masa de prînz sau a- 
veau coșmaruri in timpul som
nului la amintirea scenelor de 
groază văzute (cadavre cu or
bitele golite de păsări) este o 
altă față a educației prin arta 
filmului la care s-au gîndit ini
țial organizatorii.

Am aflat la vremea respec
tivă, prin mijlocirea presei, ra
dioului și a televiziunii, des
pre această producție a lui 
Hitchcock, un mare maestru 
al filmelor polițiste și neîntre
cut in privința suspens-ului. 
S-au purtat și se mai poartă 
încă vehemente schimburi de 
opinii in ceea ce privește e- 
fectcle psihologice pe care le 
obține autorul prin această pe
liculă în care cînd frizează ab
surdul. cînd îi imprimă un ca
racter de simbol sau de vio
lență care oscilează, la fel, in
tre acești poli ai limbajului 
caracteristic genului cinemato
grafic contemporan.

\ a răinîne o enigmă pentru

încă multe în direcția îm.na- 
nătățirii efectuării practicii de 
către elevi. In acest sens, ca 
o primă măsură ce s-ar putea 
lua ar fi participarea efectivă

face mai mult in cele cîleva 
ore pe săptămînă in care ele
vii vin la practică in atelier. 
Oare așa să fie? Rezultatele 
bune obținute cu elevele ce

Practica
Îes pEsdhep®
® ® ® C iiQ-

generale —

formalitate ?
a elevilor la operații mai sim
ple (de exemplu o filetare) de 
confecționare a pieselor com
plexe ce se execută în cadru! 
atelierelor fabricii. S-ar forma 
astfel la elevi un sentiment de 
mîndrie că au participat și ei 
la realizarea unor anumite 
produse (lucrări) concrete, ne-
cesare fabricii, ceea ce credem 
cu nu ar fi puțin. Ar trebui 
mers pe linia permanentizării 
locurilor de practică a elevi
lor. nu numai pe ateliere, ci șl 
pe lucrători. Astfel. fiecme 
muncitor, căruia i s-a dat în 
răspundere pregătirea a unu 
sau doi elevi, ar pulea fi 
chiar tras ia răspundere în 
cazul că, după cei doi ani de 
practică efectuați, aceasta nu 
și-ar fi atins scopul. Dar cine 
să ia toate aceste inițiative? 
Școala sau întreprinderea ? 
începutul credem că ar trebui 
făcut dc fabrică, bineînțeles cu 
sprijinul și acordul deplin al 
școlii.

Discutînd cu inginerul Eugen 
Cosma despre rezultatele prac
ticii elevilor, am rămas uimit 
de culoarea roză in care vedea 
dînsul problema. M-am lămu
rit mai tîrziu cînd am consta
tat că dînsul credea că LSte 
vorba de elevii ucenici la lo
cul de muncă ! Revenind la 
subiect a spus că nu se poate
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nigma
părinții copiilor care au vizio
nat acest film (din care nu au 
rămas dccît cu o apreciabilă 
doză de dezgust față de ceva 
de neînțeles pentru ei) cum 
de nici unul dintre cei care 
au organizat sau au știut de 
această acțiune nu a vizionat 
în prealabil filmul sau nu a 
aflat prin intermediul surse
lor amintite, o părere cît de cît 
competentă și avizală despre 
„Păsările*.

Pentru că există precedente 
in acest sens. Nu de mult co
tidianul nostru exprima rezer
ve în sensul eficienței educa
tive a vizionării în colectiv de 
către elevi a filmului „Mayer- 
ling”. Este absolut adevărat că 
în școală trebuie să li se for
meze elevilor și educația cine
matografică reclamată de viața 
artistică a contemporaneității. 
Dar și aceste noțiuni se inte
grează în conceptul mai cuprin
zător al educației estetice, o 
educație prin frumos și pentru 
frumos. Vizionarea filmului 
..Păsările* este doVada pe
remptorie că metodele pedago
gice folosite la școlile din Lu
peni pentru a forma elevilor
o conștiință a frumosului sînt
rudimentare și lipsite de dis-
cernămînt valoric.

T. KARPAT1AN

fac practică în cadrul secției 
finisaj texlil ne determina, să 
nu subscriem la această con
cluzie.

Șefa secției finisaj texlil, 
Erna Farkaș. își exprima sa
tisfacției pentru i-ezultate’.e 
practicii pe care o efeetneiză 
elevele celor două școli in :a-

drtil secției. Elevele au ajuns 
să lucreze efectiv la mașmile 
de bc-Linaj, bineînțeles supra
vegheate ,de muncitoarele cele 
mai experimentate ale secției, 
lxi acest loc de muncă s-a 
<• .: -r.iciț o strinsă colaborare 
între secție și instructorii (pro
fesori) ai școlii, in acest sens 
reniarcîndu-se interesul mani
festat de profesoara ’"’ătru 
pentru buna pregătire a ele
vilor.

Am discutat in încheiere cu 
mv. ing Ardeleana Augustin, 
șeful serviciului tehnic (servi
ciu cure răspunde direct de 
rezultatele acestei practici). 
Dînsu) a ținui să sublinieze 
utilitatea acestor activității de 
instruire practică a elevilor, 
in formarea unui simt practic 
atît de necesar viitorului ab
solvent. „Trebuie totodată să 
evidențiem că o practică bine 
condusă sădește în elevi dra
goste pentru meserie, repre
zentând pentru fabrica noasUâ 
un posibil viitor meseriaș, un 
cadru sigur, ținîndu-se seama 
și de faptul că majoritatea e- 
Jevilor sînt localnici. Maiștrii 
noștri de tură nu se ocupă 
îndeajuns de organizarea lu
crului elevilor practicanți, dar 
în această direcție nici in
structorii nu au făcut mai 
mult". In încheiere a arătat că 
prezenta elevilor în incinta 
fabricii implică numeroase 
probleme de protecție a mun
cii ținînd cont de specificul 
fabricii.

Deci, interesate în obținerea 
unor rezultate cit mai bune în 
practica elevilor, sînt alit școa
la cît și fabrica, be impune, 
de aceea, o mai strinsă și per
manentă colaborare între 
școală — fabrică, iar rezulta
tele bune ce se așteaptă nu 
vor inlîrzia să apară.

Marin BLENDEA

Se împlinesc 300 de ani de la moartea lui Jan Amos 
Komensky-Comenius, unul dintre cei mai de seamă clasici 
ai pedagogiei europene, sărbătorit din inițiativa UNESCO 
în întreaga lume.

Prin cele cca. 150 de lucrări ale sale, J. A. Comenius 
este considerat, pe bună dreptate, fondatorul pedagogiei 
științifice, deoarece năruind dogmatismul scolastic a pus în 
locul lui o nouă temelie bazată pe un sistem de adevăruri 
raționale.

In lucrarea „Didactica magna", el consideră pedago
gia, ca orice știință ca fiind compusă din definiții, teorii 
legi care să poată fi deduse din anumite principi?; astfel 
din logică, principiile logice, din matematică, axiomele ma
tematice; din etică normele de morală Alături de definiții 
teoriile pe care a ajuns să le formuleze pentru un complex 
de realități sau grupe de fenomene au reprezentat pentru 
pedagogic elemente dc mare preț.

De la un capăt la altul al operei acestui mare pedagog 
își fac loc elemente importante de constituire a pedagogiei 
ca știință : teoria educației, ținuta caracteristică omului, teo
ria treptelor de educație și de școli. Comenius mai enunță 
teoria educației pe virste, el deosebind o educație in fami
lie cu o finalitate specifică : grija pentru dezvoltarea sim
țurilor; educația in școala elementară, avînd ca obiectiv 
principal educația memoriei, imaginației și gîndirii; educa
ția din liceu : educația pentru raționamentul logic și al ju
decății, pentru justa apreciere a lucrărilor și, in tine, edu 
cația din academie - educația pentru gindirea subtilă și pen 
tru o voință creatoare, adoptind și punctul de vedere că 
in lume nu trebuie să rămînem la poziția dc simpli spec 
tatori.

J. A. Comenius adoptă și susține teza dreptului tutumi 
de a învăța totul — teză ridicată la rangul de teorie, dc 
vedere de ansamblu. Școala — scrie el — nu-i numai pen
tru unii, școala e pentru toți Iot el enunță teoria că în- 
vățămîntul este chemat să asigure elevilor cunoașterea 
exactă a realității pe bază de intuiție, cu motivarea că 
cunoștințele fără cercetarea obiectivelor sînt ca spicele 
fără boabe, ca tecile fără sabie. Marele pedagog argumen
tează că funcția profesorului este una de mare cinste, cum 
nu e alta sub soare. Profesorul este 
dovadă de sentimentul demnității, 
virtute și de prudență.

In opera lui J. A. Comenius se

dator, de aceea, să dea 
să tic un exemplu dc

loc de cinste și 
Acest fapt este 
primul rînd ca

află Ia 
tratarea principiilor educative și didactice, 
firesc fiindcă pedagogia este concepută, in 
știință de norme, de principii care să indrumeze activita 
tea instructiv-educativă.

Intr-o altă lucrare a sa, „Orbis pictus", J A. Cbmenim 
reduce principiile didactice la trei, și anume :

1) Să procedezi pe etape de virste;
2) Să examinezi lucrurile prin tine însuți fără să ab

dici in fața autorității adultului:
3) Să activezi prin tine însuți, prin autopraxie, adică 

să cercetezi lucrurile 
ceea ce ai cunoscut.

Ca o completare 
formulat și principiul
să supui pe elevi la exerciții de virtute, dacă vrei să for
mezi oameni virtuoși, cu motivarea că înveți să devii vir
tuos, împlinind acte de virtute, după cum cunoscînd ceva 
înveți să cunoști și lucrînd înveți să lucrezi.

Jan Amos Komensky-Comeniys ne apare ca un emi
nent si profund teoretician și practician al pedagogiei, din 
lucrările căruia putem să invățăm multe elemente de preț 
pe tărîmul instruirii și educării tinerelor generații.

să descoperi, să discuți și să aplici

la toate acestea genialul pedagog a 
activității pentru educația morală:

Ing. ilie BREBEN
profesor la Liceul industrial minier I

Petroșani '

Sub supravegherea atentă 
(rial minier Petroșani lucrează

a maistrului instructor Iosif Emanoil. 
a nia nuc unelte din atelierul școală.

elev ii I Le lui indus-

Un nou 
perimetru 

de învățătură 
si recreere»

De curînd la Vulcan s a 
deschis a tteia Casă a pin 
nierilor din Valea Jiului. Si
tuat intr-un local adecvat, 
înconjurat cu o curte viUă. 
noul perimetru de învățătu
ră și reereeie oferă pionie 
iilor din Vulcan p.>sil>ilîta 
tea de a petrece clipe plă
cute și instructive, in c.i'lr1»' 
a numeroase cercuri um sînt 
auto moto, aevom.idele. or 
cheștiă construi ții miniere, 
folclor, forjă sudură, teatru 
dc păpuși etc.

Nu v-i trece mm -,i i7i vzi 
începe activii ilen și Casa 
pionierilor din P.-i- la. Cele 
patru case ale pionierii >i 
vor constitui aievăi te mo 
dc!e pentru cercurile din 
școli.

>

CINCI SUGESTII
pentru o activitate pionierească

1) „Lumea copiilor" (un 
chioșcuri și s: ’pare cu fel 
distractive).

— Fiecare detașament iși 
chioșcurile, jocurile, atracțiile, 
atragerea publicului.

— Pionierii pot participa la toate jocurile. La sfirșit 
acordă un premiu specia! detașamentului care a reușit 
atragă cei mai inulți elevi.

Iată citeva jocuri, distracții antrenante:
— .Aruncarea mingii de tenis de la 3 m pe o masă cu

pahare. In pahare sini bomboane, jau lozuri 
Mingea va t .

— Introducerea unui inel alirnat de o sfoară in 
gitului unei sticle :

— Tragerea la țintă cu arcul :
— Mersul pe catalige :
— Dărimarea unei piramide din cutii dc conserve, 

5 m distanță,aruncind de 3 ori mingea de oină ;
Bineînțeles, surprizele, jocurile distractive pot fi 

late, capitol la care pionierii nu prea râmîn corigenți.
Câștigătorilor li sc înmînează, la fiecare tarabă, bonuri 

tip sau ștampilate, cu care iși pot lua dc la chioșcuri spe
ciale bomboane, ciocolată, răcoritoare țin fun -ție de numă
rul de bonuri ciștigat de fiecare). Fondurile necesare pot 
fi realizate dintr-o serbare școlară.

2) „Memoria vacanței". Pe această temă pot fi organizate 
activități variate, dar se poale realiza și o sinteză, o acțiune 
complexă.

bilei de 
de fel

distracții cu tarabe, 
de surprize și jocuri

pregătește sectorul, tar.ibele și 
panouri și clovni pentru

valorificarea instructiv-educativă a 
mare (excursii, drumeții, exped.țn. 
elevii.

antrenante :

se 
să

■0 
r_____ ___ _ ciștigătoure.
trebui să se oprească m unul din pahare :

‘ " jurul

de la

Rostul ei privește 
acțiunilor din vacanța 
tabere etc.) pentru toți

be pot organiza :
— discuții sub forme
— expoziții cu fotografii, ilustrate jurnale de excursie, 

itinerarii. roci, insectare, ierbare, alte colecții ;
— concurs de compuneri literare și desene.
3) „Și ei au fosl pionieri"
O șezătoare pionierească sau o adunare a detașamentului 

în care, cu sprijinul comandantului, a altor profesori in
vitați sc poartă discuții despre pionierii științei >i uit urii 
românești sau universale. Discuțiile pot fi sprijin.te cu 
filme documentare, diapozitive și diafilme, literatura, por
trete ele.

■I) „Colecții și colecționari" — O activitate pionierească 
prin intermediul căreia pionierii își destăinu’e pasiunile, 
arată colegilor colecțiile lor (de timbre, chibrituri, nasturi, 
ilustrate, șervețele, artă populară ele.). Toi u acest prilej 
pot deschide o mică expoziție care va fi văzută și de 'ălre 
ceilalți elevi ui școlii.

5) „Un tăciune și-un cărbune, mai spune, nene, mai spune"! 
I. lit-motiv ul unei intiina i a pi •nierilor eu un alpinist 
sportiv de performanță siu cu militari, grăniceri, batiini 
sfătoși, călători pasionați ele.

Prof. Gligor IIAȘA
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CONSILIILE POPULARE
I wg n

voltârii economice și socid- 
culturale, precum și ca urma
re a intensificării participării 
maselor la conducerea treou- 
r. cr letale era necesară o nouă 
ît ,c a sfaturilor papuiree. ■ ,.:e 
sa stabilească un cad- • /iri
dic și organizatoric i resoun- 
z. ’.or cerințelor <.;eștei. rolu
lui sfaturilor popul ire. c edi
ție o adîncirii democratismu
lui ■ i »..•.!.-arii n .is'.re de ■' t 
In unul 1957, Marea Adun ue 
Nați. nală a adoptat o n»uî 
lege privitoare la organizarea 
și fum*; narea sfaturilor popu
lare Uu acest prilej s-a consa
crat principiul periodicității 
sesiunilor, s-a organizat siste
mul procedural al pregătirii 
și desfășurării sesiunilor, pen
tru ca lucrările acestor.; să 
fie rodnice, și s-a introdus ne 
lingă votul deschis, forma o- 
bNnuită în < .re se adoptă holă- 
lirile în sesiuni, și votul se
cret. nsi.gurîndu-se astfel ma
nifestai ea nestingheri’.ă a vom 
te> deputaților. Legea a rezer
vat un capitol special referitor 
la principalele forme de tra
gere a maselor în activitatea 
L ■ :lâ : • emisiile nermane: te
și comitetele de cetățeni.

Dp atunci încoace, sfaturile 
p< rulare și-au desfășurat ac
tivitatea într-un ritm susținut, 
nu slujit cu credință cauza 
poporului și a partidului, au 
contribuit efectiv la dezvoltarea 
multilaterală a statului nostru 
socialist, ia .idîncirea perma- 

ă a democrației socialiste.
un ■ orolar al acestor ac
ta 26 decembrie 1968 a 

adoptată Legea nr„ 57 pri- 
i'rganizarcn și func'iona- 

consiliilor populare. Ea n

ne”’: 
C:»

li»-- 
fusi 
vi nd 
rea 
stabilit cadrul juridic și orga
nizatoric corespunzător condi
ții!, r determinate de noua îm- 

teritorială a țării, de 
atribuțiilor organelor

părțire
sporirea 
locale ale puterii de stal, pen
tru aplicarea directivelor par-

la perfcc- 
vietii do

pe 
că
a 

f >st supusă dezbaterii popo- u- 
lui, care a făcut o serie de 
propuneri, sugestii și obser- 
xații prețioase, nu înseamnă 
aitccva decit o dovadă in plus, 
care demonstrează fără echi
voc, democratismul real și 
consecvent al orînduirii noas
tre socialiste. In fapt. prin 
consiliile populare poporul îșj 
exercită, potrivit Constituției 
'i legilor țării puterea de stat 
in județe, municipii, orașe și 
comune. Ca organe locale ale 
puterii de <tat. consiliile popu
lare sînt chemate să rezolve 
problemele de interes local în 
concordanță cu interesele ge
nerale ale țării.

Consiliilor populare li s-au 
încredințat sarcini de răspun
dere deosebită. Ele conduc ac
tivitatea locală de stat, asigu- 
rînd dezvoltarea economica, 
sncial-cul'turală și edilitar-goș- 
podărească a unităților admi
nistrative pentru creșterea 
bunăstării' popularei, apărarea 
proprietății socialiste, ocroti
rea drepturilor cetățenilor, res
pectarea legalității socialiste și 
a ordinei publice.

Paralel cu concentrarea in- 
1 regii activități în direcția dez
voltării în continuare a forțe
lor de producție, a economiei, 
științei și culturii, a relațiilor 
socialiste de producție și a ri
dicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, 
conducerea partidului și sta
tului își intensifică acțiunea 
dc creare a formelor organi
zatorice optime pentru lărgi
rea și perfecționarea continuă 
a democrației socialiste. Asi
gurarea unității moral-poli: ac 
a poporului în jurul partidului 
reprezintă rezultatul firesc al 
dezvoltării democratice a țării.

liduiui referitoare 
i.. mare a vjnduccrii 
.-.amice și social-culturale 
pian locul. însăși faptul 
înaintea adoptării ei. legea

CONCRETIZAREA
ÎNTOCMAI Șl LA TIMP

A MĂSURILOR PRECONIZATE 1
cu peste 

Deși pro- 
în cxprc- 
nu a fost

valoric Ia investiții 
două milioane lei. 
duclivitatea muncii 
sie fizică (tone/post) 
realizată decit în proporție de
9:1,2 la sută, prin asigurarea 
unei producții globale supli
mentare de peste 2 300 000 lei, 
productivitatea valorică pe sa
lariul prezintă o îndeplinire în 
proporție de 101.4 la sută.

Rezultatele bune obținute pî- 
nă în prezent constituie garan
ția realizării sarcinilor anuale. 
In ansamblul factorilor care 
condi’ionează îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor dc plan, un 
loc important îl ocupă planul 
de măsuri lelmico-organizatori- 
ce. El sintetizează spiritul gos
podăresc și inițiativa muncito
rilor. inginerilor și tehnicieni
lor, conturînd căile și mijloa
cele de punere în valoare a 
resurselor interne ale produc
ției. Apreciind la justa valoare 
aportul planurilor de măsuri, al 
urmăririi perseverente a aces
tora a mobilizarea rezervelor 
Interne, colectivul minei Dîlja 
e elaborat — după dezbaterea 
In prealabil

noi
te 
anul viii 
măsuri v 
nrea capacității de 
CU cca. 20 la sută prin extin
derea liniei de fronturi active. 
Astfel, se vor pune în exploa
tare 5 abataje cameră în stra
tul 3 și 5 din blocul II; 
trece ia metoda dc 
cu abataj frontal 
3, din blocul III, 
deschide 3 panouri 
subțiri. Una din problemele ar
dente, la ordinea zilei, este 
constituirea a cel puțin două 
brigăzi, care să fie plasate la 
r. Ie fronturi, precum și asi
gurarea 
de plasare a 
t<- răsturnate 
vizării în’re» 
deschise.

In fură de aceasta, se urmă
rește valorificarea de noi po- 
sibîlități de sporire a produc- 
t.vității muncii, de reducere a 
prețului de cost și de organi
zare mai bună a producției și 
a muncii. In acest Sens, amin
tim : extinderea încărcării me
canice in galerii, astfel ca peș
ti- f) la sută din volumul 
c ăr'or orizontale să fie 
căi cat mecanic: executarea 
300 ml suitori cu ajutorul 
rezelor; îmbunătățirea org: 
zării muncii în abatajele în 
trepte răsturnate, in scopul rea
lizării a două cicluri pe zi; 
ameliorarea continuă a norma
ți- iluî de personal de regie.

in vederea reducerii prețului 
; ,si și obținerii de benefi

ci. suplimentare în valoare de 
300 C ? Li. se preconizează scă
derea c imului specific la
lemnul dc mină cu 0.5 mc/1 000 
tone. s„.> sarcina planific; 'ă, 
prin Introdu C’C.i su 'ir. -rii me
ta, ier în abataje (un fra.'.a! în 
stratu. 3. blocul III), susține
re i n.cl ii.â a 800 ml suituri, 
• x» m-ea a 2 090 ml canale 
din c-iomenlc' prefabricate dc 
L-f->n '- :n precum ș: Îmbu
nătățirea inc: clui de re upe- 
r.-.re a elementelor metalice

a cifrelor de plan 
cu toți salariații — 
i menite să garante- 

area indicatorilor pe 
Majoritatea acestor 

izează. îndeosebi, spo- 
capacilății de producție

inis 
rea ii.

se va 
exploatare 
in stratul 
și se vor 
în straiele

unei densități optime 
abatajelor în trep- 

în vederea acli- 
îi linii de front

lu-
în- 

a 
fo- 

ani-

c

Til de la 22 la sută, cit se rea
lizează in prezent, la 50 la 
sulă în 1971.

Una din condițiile esențiale 
cure concură la realizarea in
dicatorilor tehnico-economici 
pentru viitorul an o constituie 
îmbunătățirea aprovizionării 
tchnico-materialc. Fără a se ți
ne cont așa cum trebuie de 
acest imperativ, cele mai sim
ple forme de organizare a 
muncii nu sînt posibile. Evident, 
se impune ca exploatările să 
primească la timp, din partea 
forurilor coordonatoare, mate
rialele, piesele de schimb și u- 
lilajcle, conform planurilor. Nu 
este în intenția noastră de a 
face o analiză retrospectivă 
amănunțită a modului cum sînt 
respectate aceste termene. A- 
minlim doar că, în anul curent, 
brigăzile de la lucrările de des
chideri și pregătiri — activi
tate vitală pentru mina Dîlja 
— nu au avut asigurate 
inentele de susținere de 
TH, fapt pentru care au 
necesare improvizații de 
mont (armarea provizorie 
galeriilor în lemn), care > 
repercutat negativ asupra 
li/ării vitezelor de avansare 
preconizate.

Aprovizionarea 
schimb 
raclele 
pentru 
fost cu 
erei nd 
în procesul de

Considerăm că pentru 
zarea exemplară a indicatorilor 
dc plan pe 1971. „legea nr. 1" 
care va trebui să se respecte 
cu strictețe este aprovizionarea 
ritmică cu materiale, piese dc 
schimb și utilaje.

Revenind la sarcinile sporite 
care stau în fata colectivului 
dc muncă al minei 
anul viitor, intrarea 
1 iune a puțului orb 
trimestrul I 1971 și 
tului 400. din blocul 
mestrul 
menite 
valoare 
duet ic 
ceea ce
placului <le investiții la obiec
tivele executate* in antrepriză 
(T.C.M.M.). există serioase ră- 
mineri in urmă, care nu vor 
pernrte intrarea în funcțiune, 
in acest an, a complexului de 
la puțul principal de extrac
ție. Considerăm că trebuie gă
sit un modus vivendi între con
structor și beneficiar care 
conducă la stabilirea certă 
unui termen (ultim...), convc- 
n b l pentru ambele pârli. Sta
bilire i unor indicatori 
lomul de cărbune sortat, 
tiv de muncitori etc., 
strirr-.â dependentă de 
în funcțiune, atit a 
principal de extracție, 
stației de sortare.

Pentru anul 1971 va trebui 
să asigurăm un demaraj cores
punzător chiar din prima lună. 
Sarcinile pentru viitorul an nu 
sînt ușoare. Numai prin res
pectarea întocmai a măsurilor 
preconizate vom putea asigura 
dinamica deosebit de a cendentă 
prc\ă ută pentru 1971. Sînlem 
convinși că tinârul colectiv al 
minei Dîlja nu va precupeți 
nici un e >.' pentru realizarea 
tu: .indicatorilor dc plan pe 
1971.

18,50

I
20,25

21.00

21,20

22,10

cele

Bu-' .1-

Răspundem cititorilor

Sosire PlecareRula

13.00
14,05

20,21

PAROȘENI.

19,30
20,00

în mod legal unitatea 
copii în cuantum de

6,05
8,16
9,36

10,33

4,00
5,00
6,10
8,21

15,00
15,45
17,34

sosire și plecare 
autobuze în și 

Petroșani :
circulă în afara Văii Jiu- 
și avînd în vedere că

17 229
19,13
20,16
20,19

România se va

'rinare din pag 1}

nu 
un 

cadrul 
le

an
: în

de 
una 

a

problema prezintă, un inte
res general, dăm publicității 
orarele de 
ale acestor 
din orașul

dulce și fru-

2.7 ori

în sarcina lor și alege, eu 
revocarea președintelui 

judecătorilor tribunalului

PREZENȚA PRESTIGIOASA

ȘTIINȚIFICA

inc

I

I

I
I

SPITALUL
unificat30

Petroșani

urgent

PANTE MAI

se pune un ac- 
aparte pe valo-

angajează

(Urnitir^ dm paq j)

stalului de către 
In același 
unei struc- 

să exprime, 
adecvat, u- 

oamenilcr 
de națio

al guvernării 
poporul suveran, 
timp, promovarea 
turi 
în i 
nitatea 
muncii, 
nulitate, 
voltarea 
re, sînt 
mai imp -rtante ale 
democrației socialiste In rest 
context general, legea dc or
ganizare și funcționare a con
siliilor populare corespunde 
cerințelor orînduirii noa-’.re.

Una din formele dc manifes
tare a democratismului i e i- 
vituții partidului și statului o 
constituie promovarea princi
piului muncii și conduceri 
colective. Traducerea în 
a acestui principiu se 
prin mobilizarea tuturor 
iilor care. într-o formă 
alta, 
buie la soluționarea eficientă 
a problemelor, la bunul mers 
al treburilor obștești. In cadrul 
noii structuri 
consiliile populare 
municipale, orășenești si 
muniție își organizează 
bine munca, asigură 
unor măsuri ef eiente 1
realizarea satcinilor i
mice, social-culturale 
tar gospodărești. S-a 
lățit activitatea comitetelor e 
xecutive. a organelor locale de 
specialitate ale administrației 
de stat, precum și conducerea 
si îndrumarea directă, nemij
locită a acestora și a întreprin
derilor și instituțiilor subordo
nate. Mai mult, prin noua ;e- 
ge de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare s-a 
dat
sau 
și 
județean, a judecătorilor pentru 
judecătoriile din cuprinsul ju
dețului, precum și a procuroru
lui șef al județului. Aceste a- 
tribuții au menirea de a su
blinia încă o dată rolul mese-

i politice care 
modul cel mai 

tuturor 
indiferent 
care să stimuleze dez- 
ei in forme superioa- 
premise dintre ele 

creșterii

viată
Face 

fac.o- 
s iu 

pot și trebuie să con:-i- 
eficien

organizatorice, 
județene, 

i co- 
mui 

lunca 
pentru 
econo- 

și edili- 
îmbună-

NICOLAE ȚIPLE \, .WI
NO.\S.\. Dind curs dorinței 
dv. de a cunoaște progra
mul autobuzelor D.R.T.A. ca
re 
lui

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Petroșani — Timișoara 
Petroșani — Hațeg 
Lupeni — Brad 
Deva — Tîrgu Jiu 
Caransebeș — Petroșani 
Sebeș — Petroșani 
Petroșani — Caransebeș 
Deva — Petroșani 
Petroșani — Sebeș 
Petroșani — Deva 
Tîrgu Jiu — Deva 
Hațeg — Petroșani 
Brad — Lupeni 
Timișoara — Petroșani

ele- 
tip 

fost 
ino- 

■ a 
s-au 
rea-

rii piese de 
pentru transportoare cu 
și, in mod deosebit, 
locomotivele Diesel, a 
totul nesatisfăcătoare, 

o serie de strangulări 
producție.

reali-

Dîlja în 
în func- 
nr. 4 în 

a orizon- 
II. în tri

ll, constituie obiective 
să as’i'.ure punerea în 
a capacităților de pro- 

prevăzute în plan In 
privește îndeplinirea

ca, vo- 
efec- 

sînt în 
intrarea 
puțului 

cit și a

lor în conducerea întregii 
vitâți pe plan local.

Intr-o strînsă corelare 
acest principiu se află și creș
terea rolului deputaților ca 
reprezentanți ai cetățenilor. 
.Aceștia au dreptul de a inter
pela in sesiuni. comitetele exe
cutive, conducătorii organelor 
locale de specialitate ale admi
nistrației de stat, precum ș> ai 
organizațiilor și institu i.l. r 
subordonate, în legătură cu 
activitatea pe care o desfășoa
ră. Deputății sînt inițiatorii și 
insufle" it-reii activității obștești 
in circumscripțiile 
Datorita contactului 
permanent pe care 
il au cu alegătorii, 
măsură să cunoască 
reale ale oamenilor 
să-i mobilizeze la 
problemelor de interes obș esc 
loca'. Prin intermediul lor. 
consiliul popular cunoaște mâi 
concret problemele cmc nreo- 
(■■■n'' masele și arc posibilita
tea să întărească controlul asu
pra aparatului local adminis
trativ și economic.

Scopul întregii activități a 
consiliilor populare il consti 
tuiie întărirea continuă a 
orînduirii socialiste, dezvolta
rea democrației statului nos
tru. Exercitarea în mod suve
ran a puterii poporului prin 
Marea .Adunare Națională și 
consiliile populare este o ex
presie a profundului democra
tism al vieții noastre sociu’e 
st de stat, care asigură pnti- 
(înarea tuturor membrilor 
cielății la rezolvarea trail 
melor de stal și obștești. In 
fapt, toate măsurile import: ii
le. toate deciziile de interes 
major, național sau local. <îr.t 
elaborate pe baza consultării 
largi a maselor, conduce e î de 
partid și de stat avîna astfel 
în opera de edificare a soeie» 
iii socialiste, de ridicare 
țării pe noi trepte ale bur.ăs 
iii și civilizației, mare
coautor — poporul.
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Deschiderea 
Emisiune in 
ghiară.
Documentar

la primele ale- 
Sfaturile Popu-

emisiunii, 
limba ma-

TV. „20 de

electoral», 
slrîns si 

deputaț ii 
ei sînt în 

nevoile 
muru ii. 

rezolvarea

22.35
22.45
23,00

ani de 
geri in 
lare“. 
Mult e 
moașă.
Publicitate — anunțuri. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Film serial : „Vidocq" 
(reluarea episodului I). 
Formația artistică „Cio- 
cîrlia". In program : 
melodii populare.
Reportaj TV : „Arhive 
secrete". Documente de 
valoare artistică și isto
rică păstrate la Arhi
vele Statului.
Teatru scurt : „Nostra 
Dea". Comedie de M. 
Bontempclli.
Teleglob. Litoralul Re
publicii Democrate Ger
mane.
Telejurnalul de ntiȘpte. 
Muzică distractivă, 
închiderea emisiunii.

rica Latină și .Australia. De
oarece aproximativ patru 
cincimi din comerțul nostru 
exterior actual se efectuează 
cu parteneri din Europa, 
prezențele românești la tir- 
guri și expoziții au fost în 
proporție de peste două tre
imi in țari din acest conti
nent. și au avut un < araeior 
colectiv : expoziții generale 
dc mărfuri, sau expoziții 
specializate pe ramuri in
dustriale.

In prezent, sezonul expo/i- 
țional fiind practic încheiat 
bilanțul participărilor •>- 
mâneșii la aceste confruntări 
economice internaționale pri
lejuiește o serie de consta
tări pozitive, atit pe linia 
eficientei, cît și a informă 
rii cercurilor de afaceri asu- 

pro- 
tă-ii

pesta, Milano, Ilanovia. 
Po. nan, Cairo, Damasc, Sa
lonic, Zagreb, Viena, Hel
sinki, Izmir, Brno, Plovdiv, 
Alger, etc. fiind tocmai cele 
ale industriei constructoare 
de mașini.

De asemenea, produsele 
chimice și petroliere, produ
sele industriei lemnului și 
mobilei, bunurile de larg 
consum etc. au făcut ob-ec- 
tul prezenței României la o 
serie de tîrguri specializate 
pe aceste sectoare. Cu aceas
tă ocazie, întreprinderile 
noastre de comerț exteri >r 
s-au impus ca buni parte
neri de afaceri la tîrgurilc 
internaționale de la Koln, 
Nurnberg. Frankfurt pe 
Main. Utrecht. Londra. 
Bruxelles, NTiinchen, Paris, 
Goteborg. I yon. S ockholm, 
Helsinki. Toronto etc.

Invențiile românești 
dobîndit. de asemenea, 
loc de prestigiu in
saloanelor internaționale 
specialitate. Și in a est 
ele au suscitat atent ia speci
aliștilor la Saloanele inter
naționale de la Viena. 
Bruxelles si Nancy, cu ■ 'ml 
7 medalii de aur.

La lirgurile si expozițiile 
internaționale din 1970 pa
vilioanele si standurile noas
tre au fost apreciate elogios 
și pentru concepția modei "ii 
de organizare. pentru m viul 
de prezentare a exponate1 
fapte care au permis jurii

pra posibilităților de 
duet ic și export ale 
noastre.

l'-o resul indvstri'd ' 
deosebi al - construcției 
mașini, rarnurâ-cheic și 
din cele mai dinamice
economiei noastre naționale, 
a justificat participarea la 
un număr toi mai mare de 
tîrguri și expoziții tebr.ice 
sau cu caracter general. Țara 
noastră dobîndește an de an 
un plasament tot mai favo
rabil pe piața internațională 
de mașini și utilaje.
mai apreciate produse la târ
gurile de la Leipzig,

lor să le atribuie diferite 
trofee. Astfel, pavilioaneloi 
românești prezentate în ca
drul tîrgurilor și expoziții
lor de la Budapesta, Paris, 
Alger, Miinehen, Bogota și 
Bruxelles le-au fost conferi 
te medalii de aur.

Ateslînd cu aceste ocazii 
posibilitățile sporite ale eco
nomiei noastre, atît pe linia 
producției cît și ne. cea a ex
portului. participarea la tîr- 
gurilc și expozițiile interna 
ționale din Î970 a creat, L.r< 
același timp, cadrul unui 
dialog fructuos intre cercii 
rile comerciale românești ș'> 
străine, ceea ce a favorizat 
adâu ’area de elemente noi 
la schimburile noastre eco 
nomice. Privite din acest 
punct dr* vedere, orezențelc 
s-au soldat cu rezultate pi/’ 
live. Astfel, valoarea cor, 
tractclor și aranjamentelor 
de export stabilite în cadrul 
acestora este de nesle două 
ori mai mare de< îr < ea rea
lizată în 1965. In rm
fost obținute, la unele mani 
festări. cifre de afaceri 
perioarc 
din anul 
ci'-ca 50

.4 ori :
— ei-ca
— 2.7

cifre de afaceri su- 
celor de la edițiile 
trecut : Leipzig — 

la sută: Londra - 
Frankfurt oe Main 
50 suta : Milano 

ori : Cairo
Poznan — 2.3 ori ș.a.

In 1971. '
număra printre expozanți la 
pest-p C’O de lirgurî și expo
ziții internaționale.

CERCETAREA

cu sediul în orașul Vulcan, str. Crividia nr. 
Organizează un concurs pentru ocuparea pos

turilor vacante de :
MAIȘTRI
MAIȘTRI

_ MAIȘTRI 
CANICI

MINERI
PRINCIPALI MINERI
PRINCIPALI ELECTROME-

— MAIȘTRI PRINCIPALI TRANSPORT
Concursul se va ține în ziua de 10 decembrie 

1970, ora 15, la sediul unității.
Informații suplimentare se pot obține de Ia 

biroul personal al exploatării.

■ ■■■■■■atlHBIRIIlIII ■«■■■■■■hbkeiii

stabilirea parametrilor dc 
za necesari unei susțineri 
canizale pentru abatajele 
front lung din stratul 3 
lca Jiului" (autori prof, 
ing. Nicolae Lețu, șef de 
crări ing. Aurelian Simioncscu, 
ing. Vaier Slanciu de la C.C.P., 
și asist, ing. Gheorghe Mihăi- 
ță). ..Studiul interacțiunii din
tre susținerile lucrărilor minie
re și rocile înconjurătoare" 
(autor asist, ing. Emil Marica), 
„Sistemul informațional scris în 
programarea și urmărirea pro
ducției la Centrala cărbunelui 
Petroșani" (autori conf. di. ing. 
Petru Roman — directorul ge
neral a) C.C.P., ing. Pompiliu 
Merfu de la C.C.P. și șef lu
crări ing. Aurelian Simiones- 
cu), ..Concepții moderne pri
vind valorificarea completă a 
rezervelor de cărbune din ba
zinul Valea .Jiului" (autor ing. 
Mihai Jean Andrei — Institu
tul de proiectări miniere Bucu
rești) ș. a. au urmărit cele mai 
acute probleme ale activității 
productive în exploatările mi
niere din Petroșani, Lonea, Lu
peni. Pctrila. Vulcan și Uricani 

unități subordo-

ba- 
me- 

cu 
\'a- 
dr. 
lu-

I 
I 
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I 
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ALEX \NDRU PETRESCU.
rea contractului dc muncă lâ întreprinderea la care ați lu
crat s-a făcut în baza articolului 20, litera b, din Codul 
muncii — reducerea activității — și v-ați reîncadrat la 
mină în termen de 90 de zile, vă mențineți neîntreruptă 
vechimea în unitatea în care ați lucrat anterior.

GHEORGHE N. GHEORGHE, ANINOASA. Intrucît 
lariul dv. este de 1 500 lei lunar.
plătește alocația de stat pentru 
lei.

PETRU TRAILA. PETRILA.
zultă cine sînt autorii faptei 
necesară această concretizare.

ALEXANDRU DOBRJȘOIU,
că aii scris din proprie inițiativă
este suficient pentru a și publica. Scrisoarea dv. nu a con
ținut suficiente date concrete. Scrieți-nc despre activitatea 
de producție și obștească din unitatea în care munciți.

EMTLIAN DOBOȘ, PETRILA. Există sau nu comandă 
scrisă la I.G.L. ? Numai pe baza comenzii se poate efec
tua lucrarea solicitată de locatarii blocului 20, scara I-a. Din 
scrisoarea dv. nu rezultă ceva clar in această privință.

Din scrisoarea dv. nu 
nedemne. Era absolut 

o
LUPENI. Ați făcut bine 
ziarului. Aceasta insă nu

ATENȚIE!

VINERI 1 DECEMBRIE

PROGRAMUL I : 6.00 De la 
la 9,30 : Gimnastică: Infor

mații utilitare: Radiojurnal: 
Sumarul presei; La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Me
moria pâmîntului românesc: 
10,05 Soliști și orchestre de 
muzică populară; 10,30 Fono
teca pentru copii: 11.05 Dan
suri de estradă; 11,15 Consul
tație juridică; 11,25 Corul 
„Naval" din Sofia: 12.00 Mic 
recital Iva Zanicchi; 12,10 
Un interpret și rolurile sale: 
12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre

ferat; 13.00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană: 13.22 
Rebus melodii — muzică u- 
șoară; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14.30 Izvoraș cu 
apă rece — muzică populară: 
15,05 Revista economică; 15.20 
De la A la Z — muzică u- 
șoară; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntece de Matei Socor: 16.30 
Melodii dc neuitat: 16,50 Pu
blicitate radio: 17.00 Pentru 
patrie; 17,30 Concert de mu
zică populară: 16,00 Orele se
rii: 20.00 Tableta de scară: 
20,05 Zece melodii preferate: 
20.40 Bijuterii muzicale: 20.55 
Știința la . >: 21.00 Mu ică 
de cafe concert: 21.30 Re
vista șlagărelor: 22.00 Ra
diojurnal; 22,20 Sport; 22.30 
Concert de seară: 22,50 Mo
ment poetic de seară: 23,00 
Concert de scară; —6,00 
Estrada nocturnă.

I
*

I

sau ale altor 
nate C.C.P.

.Știm că azi 
cent cu totul 
rificarea substanțelor minerale 
utile. O verigă principală in 
acest angrenaj este prepararea 
substanțelor minerale utile. Cu 
puțin timp in urmă această ra
mură economică era coordona
tă anemic, iar realizările nu 
dădeau satisfacții datorită cu
noștințelor destul de reduse in 
domeniul respectiv. Dar dato
rită eforturilor susținute ale 
specialiștilor noștri, lucrurile se 
prezintă mult schimbate în 
bine. încetul cu încetul, asis
tăm la o totală remaniere a 
metalelor și utilajelor întrebu
ințate în preparație și flotație. 
Dar ascensiunea continuă,' fapt 
care a reieșit .și din studiile 
prezentate la simpozion.

Revenind la problema ex
ploatării substanțelor minerale 
utile trebuie să amintim și de 
studiile prezentate în cadrul 
secției ..mecanizarea lucrărilor

miniere". Au fost discutate aici 
și probleme referitoare la mul
tiplele posibilități de creștere a 
productivității muncii în ex
ploatările miniere. S-a insistat 
cu precădere spre mecanizarea 
complexă a proceselor dc ex
tragere. elaborarea de metodo
logii și aparatură pentru cer
cetarea mașinilor miniere, ra
ționalizarea regimului lor de 
lucru si determinarea rezisten
ței la tăiere. Numeroși specia
liști care au reprezentat Cen
trala cărbunelui și unitățile din 
subordine au apreciat în mod 
pozitiv studiile referitoare la 
mecanizarea mineritului în ba
zinul carbonifer al Pctroșaniu- 
lui. Printre lucrările cu largă 
aplicativitate în adîncurile Văii 
Jiului reținem : ..Contribuți la 
determinarea vitezei de perfo
rare in funcție de presiunea 
aerului” (autor : prof. dr. ing. 
Nicolae Brădeanu), „Contribuții 
ia studiul comportării Ia tăiere 
a cărbunilor" (autori, prof dr. 
ing. Ion Marian conf. dr.
Nicolae Hiaș, șef lucrări ing. 
Maria Hirian. asistent ing. Ga- 
vril Elczner). .Corelarea para
metrică a utilajeloi din abata
jele cu front lung." (autori prof, 
dr. ing. Ion Marian și conf. 
dr. ing. Nicolae Iliaș), ..Consi
derații cu privire la mărirea 
productivității și îmbunălăț rea 
regimului dinamic al transpor
toarelor cu raclele" (autor j 
conf. dr. ing. I'ie Constanti- 
nescu).

Dar astăzi nu se mai poale 
concepe o modernizare comple
xă, fără automatizare, ceea ce 
a reieșit din studiile prezen
tate în cadrul secției a TV-a. 
Specialiștii în lutomalizare 
depus eforturi lăudabile pen
tru rezolvarea unor probleme 
majore, capabile să deschidă un 
drum nou în nobila meserie a 
mineritului.

Ecourile simpozionului desfă
șurat recent acolo unde se ]jre- 
gătesc viitorii specialiști ai mi
neritului românesc mai persis
tă. Răminc ca multitudinea nou
tăților prezentate să fie apli- 
c ilă cu receptivitatea dorită în 
producție, acolo unde ele pot 
primi calificativul cel mai au
tentic.

I £23 ZZZ3

PESTE 5°l

IN TIMPUL TRANSPORTULUI PE 
GALERII PASTREAZA DISTANȚA FAȚA 
DE CEL DINAINTEA TA DE CEL PUȚIN
10 METRI LA PANTE P1NA LA"5*/M Șl
CEL PUȚIN 30 METRI LA ~ ------------

1 1L . F? J 1
ȘEF SECTOR ECO

NOMIC ȘI GOSPO
DĂRIRE

ATENȚIEI
încadrarea conform 

H.C.M. nr. 2 351 1969.

ClND TE APROPII DE CURBE, 
ÎNCRUCIȘĂRI si ramificații OE 
GALERII, SAU CÎND OBSERVI 
PERSOANE DE-ALUNGUL TRA
SEULUI DE TRANSPORT, MICȘO
REAZĂ VITEZA SI STRIGĂ:

SPITALUL
UNIFICAT VULCAN 
vinde către unitățile 
socialiste purcei în 
vîrstă de 3 luni.

Informații s.v limen- 
tare la șeful sectorului 
economic și gospoda- 
resc, telefon 1—03.
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Comunicat
brlcht, prim-secretar al Comi
tetului Central al ~ 
Socialist Unit din 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane : Willi Stoph. membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germa
ne : Erich Honecker, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania : Hermann Axen, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania : Otto Winzer, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Democrate Germane :

d:n partea Republicii Popu
lare Polone : Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez: Jo- 
zef Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone ; Zenon 
Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez; Stefan

Partidului 
Germania,

După dezbateri înde
lungate, Camera Co
munelor a Parlamen

tului canadian a 
aprobat

Proiectul de lege
privind asigurarea 

ordinei publice
OTTAWA 2 (Agerpres). — 

Camera Comunelor a Parla
mentului canadian a apro
bat marți, după dezbateri 
îndelungate, cu 174 de vo
turi și 31 împotrivă, proiec
tul de lege privind asigura
rea ordinei publice, care va 
înlocui, in cazul adoptării 
sale și dc către Senat, ac
tuala legislație a măsurilor 
excepționa’e. aflată in vi
goare de la 16 octombrie. 
Noua legislație se referă la 
cazul concret al situației 
survenite, ca urmare a răpi
rii. la 5 octombrie a ata
șatului comercial britanic 
James Cross, precum și a 
ministrului muncii în guver
nul provinciei Quebec, Pierre 
Laporte, asasinat ulterior de 
către răpitori. Frontul de E- 
liberare a Quebecului din 
care fac parte persoanele ca
re și-au asumat responsabi
litatea răpirilor, este decla
rat în afara legii, iar apar
tenența la această organiza
ție este condamnată cu închi
soare pe termene variind pî
nă la 15 ani. Legislația este 
retroactivă, sancțiunile sale 
extinzîndu-șe asupra tuturor 
actelor de violență și tero
rism comise de membrii 
Frontului încă de la înfiin
țarea sa în 1963. Poliția și 
organele judecătorești se bu
cură dc împuterniciri largi 
în ceea ce privește luarea 
de măsuri împotriva persoa
nelor suspectate de a face par
te din Frontul de Eliberare 
a Quebecului sau din alte 
organizații ale căror acțiuni 
sînt considerate subversive. 
Textul legii stipulează că le
gislația va fi menținută în 
vigoare pînă la 1 aprilie 
1971, după care, la cererea 
guvernului, Parlamentul poa
te hotărî o prelungire a apli
cării prevederilor sale.

Poliția Quebecului a 
firmat știrile difuzate de pre
sa canadiană în legătură 
faptul că 10 din cei 23 
deținuți politici, a 
liberare fusese i 
autorii răpirii ca < 
pentru punerea în 1 
lui James Cross, 
transferați de la 
„în închisori 
xime de securitate".

Jedrychowski, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone :

din partea Republicii Socia
liste România : Nicolae Ceaușes- 
cu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România ; 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România ; Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent. secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ; Corne- 
liu Mănescu, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România :

din partea Republicii Popu
lare Ungare : Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar; Jeno 
Fock, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar : Zoltan Komo- 
csin, membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar ; Janos 
Peter, membru al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, minis
trul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare :

din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste : L.I. 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice : A.N. Kosîghin, membru 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste; K.F. Katușev, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice ; A.A. Gro- 
mîko. membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, ministrul 
afacerilor externe al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Participanții la consfătuire au 
examinat următoarele proble
me :

— Cu privire la întărirea 
securității și dezvoltarea cola
borării pașnice în Europa ;

— Cu 
situației 
nei ;

— Cu
Orientul

— Cu
colonialiștilor împotriva Repu
blicii Guineea.

Documentele adoptate în le
gătură cu aceste probleme se 
publică separat.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
colaborare frățească și depli
nă înțelegere.

Berlin, 2 decembrie 1970.

privire la agravarea 
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LA CASA OAMENILOR DE 
LITERE DIN MOSCOVA

Sadoveanu
MOSCOVA 2 — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, 
transmite : O seară consacra
tă împlinirii a 90 de ani de 
la nașterea marelui scriitor 
român Mihail Sadoveanu a 
avut loc la Casa Centrală a 
oamenilor de litere din Mos
cova.

Această manifestare, la 
care au participat membri ai 
conducerii Uniunii Scriitori
lor sovietici, ai conducerilor 
centrale ale Uniunii asoci
ațiilor sovietice de prietenie 
și legături culturale cu 
străinătatea și asociației de 
prietenie sovieto-română, scri
itori, oameni de cultură și 
artă sovietici, ziariști, pre
cum și un numeros public, a 
fost deschisă de Vil Lipatov, 
secretar al Uniunii scriitori
lor din R.S.F.S.R.

Au fost prezenți Ion Ciu- 
botaru, ministru-consilier al 
Ambasadei României la Mos
cova, și membri ai ambasa
dei.

Despre ampla semnificație 
a creației maestrului litera
turii române, Mihail Sado
veanu, despre contribuția 
acestuia la tezaurul culturii 
universale a vorbit Mihail 
Fridman, docent la Acade
mia de științe sociale de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., can
didat în științe filologice.

A luat apoi cuvîntul Geor- 
geta Horodincă, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România, 
care a mulțumit organizato- 
rilor acestei manifestări.

SOSIREA TOVARĂȘULUI 
ION ILIESCU LA CAIRO

CAIRO 2 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite ; Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, ministru pentru proble
mele tineretului, a sosit într-o 
vizită în Republica 
nită. La sosirea pe 
Ion Iliescu a fost 
de ministrul pentru
le tineretului al R.A.U., Moha
med Abulez, și de alte per
soane oficiale. Au fost prezenți 
ambasadorul României la Cairo,

Arabă U- 
aeroport. 

întimpinat 
problemc-

încheierea
Titus Sinu, și membri ai am
basadei române. Intr-o scurtă 
declarație făcută presei, Ion 

scopul 
este de

Iliescu a subliniat că 
vizitei sale în R.A.U. 
a cunoaște mai bine poporul 
și, în special, tineretul egip
tean, și de a strînge și mai 
mult relațiile de prietenie care 
unesc cele două țări și popoare.

Ion Iliescu, însoțit de perso
nalități egiptene, a depus o 
coroană de flori la Moscheea 
unde este înmormîntat fostul 
președinte al R.A.U.. Gamal 
Abdel Nasser.

WILLY BKVWT
..Relațiile R.F.G. cu România 

sînt bune”
BONN 2 — Corespondentul 

Agerpres, M. Moarcăș, tran
smite : Concelarul R.F. a Ger

maniei, Willy Brandt, a luat 
parte la un dejun oferit marți 
de corespondenți ai presei stră
ine acreditați la Bonn.

In timpul dejunului, răspun
zînd la o întrebare referitoa
re la relațiile dintre R.F.G. și 
România, în lumina actualei 
politici răsăritene a guvernului 
federal, W. Brandt a declarat: 
„Relațiile R.F.G. cu România 
sînt bune, avem schimburi eco
nomice, culturale, turistice și 
s-au înregistrat progrese 
acest sens. Personalități 
conducerea celor două 
s-au întîlnit. Premierul Maurer 
a fost la noi, și în cursul anu
lui viitor vor avea din nou 
loc asemenea vizite. Sper ca 
relațiile dintre R.F.G. și Româ
nia să se dezvolte bine în con
tinuare pe drumul pe care au 
început".

în

Referindu-se la tratatul so- 
vieto-vest-german și la tratatul 
polono-vest-german ce urmea
ză a fi semnat la Varșovia, 
cancelarul a declarat : „Nu e- 
xistă o interdependență juri
dică între ratificarea acestor 
tratate și o reglementare a 
problemelor Berlinului. Dar 
— a adăugat Brandt — în 
mod neîndoielnic există o le
gătură politică între aceste 
probleme'1.

Răspunzînd altor întrebări, 
W. Brandt a declarat că „gu
vernul R.F.G. ar fi gata să 
cadă de acord cu 
R.D.G. asupra unor 
mente servind cauza 
derii în Europa". Am impresia, 
a adăugat el, că R.D.G. doreș
te, de asemenea, să aibă un 
schimb de păreri asupra aces
tor probleme. Sînt numeroase 
probleme de reglementat în 
comun.

guvernul 
aranja- 
destin-

© Un cutremur de pămînt 
s-a înregistrat marți după- 
amiază în nordul provinciei 
Anatolia, din Turcia. Seismul 
a fost resimțit și în provinciile 
Trabzon, Samsun, Sivas, Erzin
can și Erzurum. Sînt semnalate 
pagube materiale în cîteva sate 
din Anatolia. Potrivit datelor 
transmise de Observatorul de 
la Kandilli, din apropiere de 
Istanbul, puterea cutremurului 
a fost de 6—6,5 grade pe scara 
Richter.

© Președintele R. S. F. Iu 
goslavia, Iosip Broz Tito, va 
face Ia 12 decembrie a.c. o vi 
zită oficială Papei Paul al 
VI-lea, informează agenția 
Taniug.

@ La Kinshasa s-a deschis 
prima sesiune a noii Adunări 
Naționale congoleze, formală 
în urma alegerilor din luna no
iembrie. In funcția de preșe
dinte al Adunării Naționale a 
fost ales Andre Bo-Boliko. A 
luat cuvîntul președintele re
publicii, generalul Joseph De
sire Mobutu, care a definit re
lațiile dintre organele legisla
tive și cele executive, în lu
mina constituției țării, prin ca
re se instaurează regimul pre
zidențial.

MOSCOvA 2 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că 

în Uniunea Sovietică a fost 
lansat miercuri, satelitul ar
tificial al Pămîntului ..Cos
mos 381" pentru studierea 
spațiului cosmic în confor
mitate cu programul dinain
te stabilit. Aparatura știin
țifică de la bordul satelitu
lui funcționează normal.

O Ministerul de Externe 
Republicii Chile a anunțat 
între oficialitățile chiliene 
cele ale R. P. Chineze de 
Paris au început convorbiri 
căror scop este stabilirea 
relații diplomatice între 
două țări.

al 
că 
Și 
la 
al 
de

cele

vizitei in Belgia
ticlcgaflci Partidului
Comunist Român

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— Marți după-amiază, tovară
șul Manea Mănescu, însoțit 
de ambasadorul României la 
Bruxelles, Alexandru Lăzărea
nu, a avut o întrevedere cu 
E. Leburton, ministrul aface
rilor economice al Belgiei.

In aceeași zi, conducătorul 
delegației P.C.R. s-a întîlnit 
cu H. Fayat, ministrul comer
țului exterior.

In cadrul convorbirilor pur
tate cu cei doi miniștri socia
liști au fost abordate proble
me privind colaborarea și coo
perarea economică dintre cele 
două țări.

Ministrul afacerilor economi
ce a oferit în cursul serii un 
dineu în onoarea 
P.C.R. Au participat 
ten, secretar național 
Georges Dejardin, 
membru al Biroului 
al P.S.B., Fernand 
ministrul economiei 
precum și alte 
de partid și de stat. Au 
parte ambasadorul Al. 
reanu și membri ai Ambasadei 
române.

In toastul rostit în cursul 
dineului, E. Leburton a relevat 
prețuirea de care se bucură 
România în țara sa, prestigiul 
politicii interne și externe a 
P.C.R. în rîndurile socialiști
lor belgieni. Subliniind impor
tanța contactelor personale, a 
cunoașterii directe reciproce, 
ministrul economiei a declarat 
că asemenea schimburi de vi
zite deschid calea înțelegerii, 
perspectivele dezvoltării com- 
b .rării mutuale.

El a urat noi suc 
poporului român, 
pentru dezvoltarea 
și colaborării dintre 
partide, dintre

delegației 
Jan Luy- 
al P.S.B., 

senator, 
Național 

Delmotte, 
regionale, 

personalități 
l.iat 

Lăză-

P.C.R., 
toastat 

legăturilor 
cele două 

ele două țări.

iccese 
, a

Răspunzînd, tovarășul Manca 
Mănescu a exprimat mulțumi
rile delegației române față de 
P.S.B., reprezentanții săi din 
conducerea națională și la ni
vel federal, pentru sentimente
le de prietenie manifestate. 
Vorbitorul a subliniat politica 
externă a partidului nostru, 
a statului român, pentru des
tindere. cooperare intre state 
și securitatea Europei. Tovară
șul Manea Mănescu s-a referit 
apoi la perspectiva dezvoltării 
colaborării și cooperării fruc
tuoase între cele două parti
de, intre România și Belgia.

Tovarășul Manea Mănescu a 
fost miercuri invitatul „Uni
versității Libere" din Bruxel
les.

Conducătorul delegației P.C.R. 
a fost primit de rectorul uni
versității, E. Jaumotte, de pre
ședintele Consiliului Adminis
trativ al Universității, deputa
tul socialist H. Simonet, și alte 
personalități din conducerea 
universității. Oaspetele român 
a vizitat cu acest prilej Facul
tatea de științe social-polilice 
și economice și Institutul dc 
asigurare a muncii și de eco
nomie aplicată. In cadrul în
trevederilor avute cu condu
cerea universității au fost a- 
bordate aspecte ale colaborării 
între instituțiile de învățămînt 
superior și în alte domenii de 
activitate culturală dintre cele 
două țări.

Miercuri, delegația a părăsit 
Bruxelles-ul. îndreptîndu-se 

spre patrie.
La aeroport, delegația a fost 

salutată de Georges Dejardin, 
membru al Biroului Național 
al P.S.B., dc alți activiști ai 
partidului, precum și de am
basadorul României în Belgii, 
Alexandru Lăzăreanu, și de 
alți membri ai ambasadei.

ORIENTUL APROPIAT
® O DECLARAȚIE A MINISTRULUI DE EX

TERNE ISRAELIAN, ABBA EBAN
TEL AVIV 2 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Isra
elului, Abba Eban. a respins 
poziția R.A.U., potrivit căreia 
aceasta nu va accepta o noua 
perioadă de încetare a focu
lui. dacă nu va fi întocmit 
un calendar precis al retrage
rii forțelor isracliene din toate 
teritoriile arabe ocupate, rela
tează agenția Associated 
Press. Eban a specificat că 
țara sa „nu va accepta condi-

ții prealabile în ceea ce pri
vește viitoarele negocieri de 
pace, întocmirea vreunui c 
lendar sau conținutul 
negocieri".

întrebat dacă există 
li ta tea de a se ajunge 
acord interimar, înaintea 
tratat de pace definitiv, El; 
a declarat c’ 
unui astfel d( 
dovedi _____ .
ajungă la un tratat de pacț

unor

posibi
la un 

unui 
ban 

nu s-ar opune 
acord ..dacă s-ar 

că este imposibil să se

O PROPUNERE PRIVIND 
CREAREA UNEI REȚELE 
DE TRENURI CARE SA 
LEGE PRINCIPALELE 
ORAȘE AMERICANE

WASHINGTON 2 (Ager- 
. preș). — Guvernul ameri
can a propus stabilirea unei 
rețele de trenuri de călători 
care să lege principalele 
orașe ale S.U.A. Acest ser
viciu ar urma să funcțione
ze cu titlu experimental pînă 
la 1 iulie 1973, fiind coordo
nat de o societate guverna
mentală formată in acest 
scop — „Național Road Cor
poration".

Se știe că, în prezent marile 
rețele feroviare americane sint 
exploatate de către societăți 
particulare care trec prin 
mari dificultăți financiare, 
ca urmare a pierderilor în
registrate. Efectul acestor 
pierderi a făcut ca numărul 
trenurilor, care era de 
20 000 pe zi între anii 1920 
și 1930 cînd traficul feroviar 
a fost cel mai dens, să ajun
gă la 500 la sfîrșitul anului 
trecut și la 366 pe zi în 
1970.

POLUAREA ȘI NEFUMA- 
TORII DIN NEW YORK

BOSTON 2 (Agerpres). — 
Pentru un nefumător a trăi 
la New York sau în alt ma
re oraș american echivalea
ză cu a fuma un pachet de 
țigări pe zi din cauza po
luării atmosferei, afirmă me
dicul John Hanlon. Un ne
fumător din aceste zone este 
de zece ori mai expus îm
bolnăvirii de cancer pulmo
nar decît un fumător care 
trăiește in regiuni nepolu
ate.

Destăinuirile
A “ --- ---------------------------- -------------

Incheserea plenarei C. C 
P. c

de rezistență unor foști agenfi
din Chile

SANTIAGO DE 
(Agerpres). — La 
Chile au luat sfîrșit lucrările 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Chile. In cursul dezbaterilor, 
participanții au examinat ra
portul secretarului general al 
partidului. Luis Corvalan. con
sacrat situației actuale din 
țară și sarcinilor comuniștilor 
chilieni în noile condiții cre
ate. Au fost subliniate rolul 
important jucat de Partidul 
Comunist în obținerea victoriei 
politice și necesitateti întăririi 
în continuare a forțelor de 
stînga și a acordării unui spri
jin cît mai larg guvernului 
recent ales. Participanții la lu
crări au aprobat programul dc 
transformări economice anun
țat de guvern, hotărîrea aces
tuia de a proceda la naționali
zarea zăcămintelor de cupru și 
a băncilor, subliniind utilitatea

CHILE 2
Santiago de

acestor măsuri pentru dezvol
tarea economiei naționale.

Luînd cuvîntul în încheie
rea dezbaterilor, secretarul ge
neral al partidului, Luis Co.- 
valan, a subliniat necesitatea 
„ca fiecare membru al parti
dului să-și sporească 
tea desfășurată în 
sprijinirii guvernului 
populare, a politicii 
Pentru succesul

activi ta- 
vederea 
unității 

acestuia, 
programului 

de transformări inițiat, a spus 
el, sînt absolut necesare 
tatea dintre conducerea 
și popor, coeziunea 
partide membre ale 
guvernamentale și sprijinul 
larg al întregului popor. Fără 
participarea la acest proces 
a țăranilor, muncitorilor, func
ționarilor, studenților, a tuturor 
oamenilor muncii, nu este posi
bilă traducerea în viață a pro
gramului de măsuri preconi
zat", — a declarat Luis Cor- 
valan.

uni- 
țării 

celor șase 
coaliției 

sprijii

PNOM PENH 2 (Agerpn 
— Forțele populare de re; 
tentă cambodgiene conți, 
să desfășoare pe scară Iar 
în mai multe 
țării, 
potriva trupelor 
Lon Noi. Forțele 
caml - ’ 
luni 
securitate al capitalei, 
la 30 km de oraș. 1 
forțelor populare dc 
ță cambodgiene dețin în pre
zent inițiativa pe numeroase 
fronturi : la sud-est de Pnom 
Penh forțele patriotice au ocu
pat de aproximativ două săp 
tămîni înălțimile Pich Nil. în- 
trerupînd traficul rutier către 
importantul port Kompong 
Song ; în partea de sud-est și 
est a capitalei pozițiile trupe-

provincii ale 
campania ofensivă îm- 

’ regimului 
patriotice 

ibodgiene au atins încă de 
așa-zisul perimetru de 

' situat 
Unitățile 
rezisten-

regimului de la Pnom 
sînt hărțuite zilnic de 

nord-est, 
g Chain, 
mortice

Lor 
Penh 
forțele patriotice ; în 
in provincia Kompon; 
bombardamentele cu 
au provocat în ultimele zile 
grele pierderi materiale și vic
time în rîndul unităților regi
mului Lon Noi, iar la nord-est, 
in sectorul Siem Reap, patrio- 
ții cambodgieni dețin în con
tinuare controlul asupra ora
șului Puok.

Pe de altă parte, șoseaua nr. 
5, care face legătura cu boga
ta provincie Battâmbang — 
cunoscută prin întinsele sa*e 
culturi de orez — este contro
lată aproape în întregime de 
patrioții cambodgieni. Singurul 
drum care se află încă deschis 
traficului este șoseaua nr. 1, 
care face legătura între Pnom 
Penh și Saigon.

ai spionajului american
NEW YORK 2 (Agerpres) — 

Cinci foști agenți ai serviciului 
de spionaj american au decla
rat, în cadrul programului de 
televiziune „Prima marți", 
transmis de rețeaua americană 
de televiziune N.B.C., că Pen
tagonul a organizat în ultimii 
ani o adevărată rețea dc spio
naj în vederea obținerii dc in
formații despre mișcările anti
războinice și cele în favoarea 
drepturilor civile din S.U.A. 
Ei au afirmat, de asemenea, 
că rețeaua culegea informații 
despre oficialități care se opu
neau războiului din Vietnam.

Unul din foștii agenți a ținut 
să sublinieze că putea să fo
losească alcoolul sau marijua
na, precum și sume de bani,

I
I
i
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

U. A

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Atît sprijinitorii, cît 
și oponenții proiectului de 
construire a avionului su
personic american SST s-au 
angajat, după cum informea
ză agenția AP, în disputa fi
nală privind soarta contro
versatului aparat-gigant. Lu
crurile au fost precipitate de 
hotărîrea Senatului de a lua 
în dezbatere, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, proiectul 
amintit. Senatul este chemat 
în acest sens să voteze cele 
290 milioane dolari necesari 
continuării construirii proto
tipurilor avionului.

După cum se relevă la 
Washington, adversarii pro-

iectului au alcătuit o ade
vărată „coaliție" în care au 
intrat atît reprezentanți ai 
grupurilor de protejare a 
mediului înconjurător, cît și 
ziariști și senatori. Intre ar
gumentele pe care aceștia le 
invocă împotriva proiectului 
este citat, în primul rînd, a- 
cela că o flotă aeriană de 
500 aparate SST va produce 
în Europa și S.U.A., pe o 
distanță de 100 mile lățime, 
o zonă a hangului sonic (un 
fel de undă de șoc) cu efecte 
catastrofale, mai ales asupra 
faunei și florei Oceanului 
Atlantic.

La rîndul lor, oamenii de 
știință acuză viitorul avion

că ar putea să infesteze în
tr-o proporție de neimaginat 
mediul înconjurător. Purtăto
rul de cuvînt al Academiei 
naționale a științelor, dr. 
Thoman Malone, a ținut să 
releve că ar fi posibilă chiar 
distrugerea unei zone largi 
din părțile superioare ale at
mosferei. In legătură cu a- 
ceasta, unii au afirmat că a- 
semenea distrugeri vor pro
voca o reducere a razelor 
ultraviolete din straturile in
ferioare ale atmosferei, ceea 
ce se va repercuta negativ 
asupra organismului omenesc, 
existînd chiar pericolul pro
liferării bolilor de cancer ale 
pielii.

pentru a se infiltra în rîndu- 
rile celor care se opuneau răz
boiului din Vietnam și care 
au organizat largi demonstrații 
de protest în 1969.

Foștii agenți, dintre care unii 
au ținut să rămînă anonimi 
pentru a evita eventualele ne
plăceri, au declarat apoi că 
serviciul secret al armatei a 
organizat o acțiune de spionaj 
extrem de abilă în timpul fu
neraliilor pastorului Martin 
Luther King, precum și în 
cursul diferitelor campanii de 
protest împotriva 
organizate in 1968, 
demonstrația de la 
prilejul Convenției 
Partidului democrat. Ei au rc- 

apoi că forțele armate 
scopuri 

mie de agenți care o- 
pe întregul teritoriu al

războiului, 
cum a fost 
Chicago cu 
naționale a

levat
au folosit în aceste 
peste o

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
celciași emisiuni, Daniel Enkin, 
asistent al secretarului apără
rii, a recunoscut că Pentago
nul a fost angajat în cadrul 
unei activități de culegere de 
informații „la cererea Departa
mentului Justiției'.

Corespondentul N.B.C., Tom 
Pettit, care a prezentat emi
siunea, a subliniat că deși 
Pentagonul pretinde că și-ar fi 
redus activitățile de spionaj 
intern, „aparatul de spionaj mi
litar există încă''. El a men
ționat în acest sens, „agenții 
secreți, anumite rețele, un 
tem de comunicații și de 
praveghere electronic".

In finalul emisiunii, unul 
agenți, David Johnson, a 
ceptat să-și dczvăluiască iden
titatea și a subliniat că acti
vitatea de spionaj a armatei 
nu se reducea numai la cei ca
re se opuneau guvernului, ci 
se întindea pînă la înalte ofi
cialități ” 
membri ai Camerei Reprezen
tanților 
zii, s-au 
războiului din Vietnam'1.

După cum se subliniază la 
Washington, dezvăluirile făcute 
în cadrul programului N.B.C. 
au provocat confuzie și sur
prindere. Deocamdată, oficiali
tățile nu- au comentat în nici 
un fel aceste afirmații.

a

sis- 
su-

din guvern, senatori,

.care, cu diferite oca- 
pronunțat împotriva

REGIM ALIMENTAR 
PENTRU COMBATEREA 
CANCERULUI

NEW YORK 2 (Agerpres). 
Regimul alimentar și în ge
neral de nutriție, folosite cu 
succes împotriva bolilor de 
inimă și a diabetului, se pot, 
de asemenea, dovedi folosi
toare la combaterea cance
rului, a declarat la un sim
pozion. ce se desfășoară ;n 
prezent la Boston. dr. 
Seymour Halpern. El a pre
cizat că in urma studiilor 
făcute la colegiul medical 
din New York s-a constatat 
că o enzimă existentă în 
celulele canceroase poate 
duce, printr-un regim ali
mentar special, la combate
rea cancerului.

I.B.I.-UL ÎN ACȚIUNE 
PENTRU PRINDEREA 
UNUI INDIVID CARE 
A FURAT UN... AVION

NEW YORK 2 (Agerpres).
— Biroul federal de investi
gații al S.U.A. a lansat o 
vastă acțiune de cercetare 
in vederea descoperirii unui 
individ care a furat un... 
avion. Avionul, un turbore
actor cu două motoare, cos- 
tind 250 000 de dolari, era 
oferit spre vînzare și putea 
fi „studiat" la aeroportul 
Jacksonville din Florida. 
Individul a cercetat avionul, 
după care s-a urcat in car
lingă și a dispărut. La 
Lauderdale, hoțul a aterizai, 
a făcut plinul plătind in 
cecuri fictive, după care a 
zburat la Caracas (Venezuela), 
unde a făcut din nou plinul. 
Următoarea aterizare a efec
tuat-o pe un aeroport de 
lingă San Joan (Porto Rico), 
unde a abandonat avionul, 
făcindu-se nevăzut.

DOI ANI DE VIAȚA 
CU INIMA 
TRANSPLANTATA

NEW YORK 2 (Agerpres).
— Donald Lee Kaminski, 
pacientul care in anul 1968 
a fost supus unei operații 
de transplant de cord, a -ar 
bătorit marți doi ani <ie 
cind trăiește cu o nouă 
inimă. Kaminski, in virstă 
de 40 de ani. se numără 
printre cei 23 de pacienți, 
dintr-un total de 163, .are 
supraviețuiesc unei operații 
de transplant a inimii. Me
dicii, care îl examinează lu
nar, declară că starea gene
rală a lui Kaminski se află 
la nivelul normal al unui 
om sănătos de 40 de ani.
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