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VIZITA PREȘEDINTELUI r

REPUBLICII
FEDERALE A GERMANIEI,

GUSTAV HEINEMANN
București

$1 guvernamentala, condusă dc tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,

va vizita Republica Populară Chineză, 
Republica Populara Democrata Coreeană

„Ce grijă nu-ți dă pace să 
dormi ?“ Cu această întreba
re, se zice, cineva s-ar fi a- 
dresat unui vestit erou al 
muncii, hotărit să-i descoase 
trainica țesătură a preocupă
rilor carc-l închideau parcă, 
ferindu-l de lumea înconju
rătoare. „Ce altă grijă — se 
zice că ar fi sunat răspun
sul — decit aceea că timpul 
nu mă lasă să fac ce am de 
făcut ?". Chibzuită cugetare, 
pornită dintr-o istețime a 
minții de loc străină stadiu-

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, președintele Republicii 
Federale a Germanici, Gustav 
Heinemann, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au fost 
miercuri dimineața oaspeții stu
denților și cadrelor didactice de 
la Institutul politehnic din Bu
curești.

Președintele Republicii Fede
rale a Germaniei a fost înso
țit de vicepreședintele Consiliu
lui de Stat, Emil Bodnaraș, dc 
secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, și de mi
nistrul afacerilor externe. Cor- 
peliu Mănescu.

Oaspeții au primit informații

despre mijloacele cu care este 
înzestrat institutul în scopul pre
gătirii temeinice a viitorilor in
gineri. Rectorul institutului, 
prof. dr. docent George Bără- 
nescu a înmînat președintelui 
Heinemann medalia de onoare 
a institutului „150 de ani de 
la înființarea cursurilor învă- 
țămîntului • tehnic". Mulțumind, 
președintele Gustav Heinemann, 
a dăruit colectivului de condu
cere al institutului o colecție 
de cărți tehnice. In continua
re. a avut loc o discuție cu 
cadre didactice și studenți ai 
institutului. Răspunzînd între
bărilor președintelui Heinemann,

studenții Traian Aurite, preșe
dintele Consiliului U.A.S. din 
institut. Și Renate Kraus, stu
dentă în anul II la Facultatea 
de chimie industrială, au rele
vat condițiile deosebite de în
vățătură de care se bucură stu
denții în țara noastră, preocu
pările lor în domeniul pregăti
rii teoretice și practice.

Președintele Gustav Heine
mann și celelalte oficialități ca
re îl însoțesc au vizitat apoi o 
cantină și un cămin al moder
nului complex de la Grozăvești, 
unde locuiesc aproape 5 000 de 
studenți.

și Republica Democrată Vietnam
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Chinez și a guvernului Repu
blicii Populare Chineze, o de
legație de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, va face o vizită oficială

de prietenie în Republica Popu
lară Chineză la începutul lunii 
iunie.

★

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea 
publici i
Coreene, o delegație de partid
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de

și a guvernului Re
populare Democrate

Prestigiul

Admirație fată de grăitoarele mărturii 
ale culturii materiale și spirituale românești

■ ■

de pe meleagurile bucovinene

Zilele trecute au fost anun
țate rezultatele fazei republi
cane a festivalului cultural- 
artistic al pionierilor și șco
larilor. Pionierii de. la Școa
la generală nr. 5 Petroșani, 
care au prezentat spectaco
lul „Circus-varietăți", s-au 
clasat pe locul I pe țară. Pe

tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, va face o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană în prima jumătate a 
lunii iunie.

★

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Mun-

cesc din Vietnam și a guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam, o delegație *ie partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, va face în 
curînd o vizită oficială de prie
tenie în Republica Democrată 
Vietnam.

eroismului
cotidian

Consolidarea și dezvoltarea 
succeselor în economie impune

Marcuri la amiază, preșe
dintele R.F. a Germaniei, Gu
stav Heinemann, soția, Hilda 
Heinemann, Walter Scheel, vi
cecancelar și ministrul federal 
al afacerilor externe, și celelal
te persoane oficiale din R.F. a 
Germaniei au sosit cu un avi
on special la Suceava.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Constantin Oâncea, ambasado
rul României în R.F. a Germa
niei, general locotenent Con
stantin Popa, locțiitorul șefului 
Marelui Stat Major, și Tudor 
Uianu. directorul protocolului în 
Ministerul Afacerilor Externe.

La aeroport, președintele Gu
stav Heinemann și persoanele 
oficiale care îl însoțesc, au fost 
întîmpinați de Emil Bobu, pre
ședintele Consiliului popular 
județean Suceava, și de alte 
oficialități» locale.

De la aeroport, coloana ofi
cială s-a îndreptat spre cen-

trul municipiului Suceava i ce
tățenii au făcut oaspeților o 
primire călduroasă.

In onoarea președintelui Gu
stav Heinemann, președintele 
Consiliului popular județean, 
Emil Bobu, a oferit un dejun. 
In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, cordială, au fost rostite 
toasturi.

După-amiază, oaspeții au vizi
tat renumitele monumente de 
artă medievală din această par
te a țării noastre — mîriăsti- 
rile Sucevița. Moldovița și Vo- 
roneț. Vestite prin, picturile și 
elementele decorative originale, 
de mare valoare istorică și ar
tistică. monumentele au dezvă
luit vizitatorilor o puternică 
notă de inedit. Președintele R.F. 
a Germaniei, Gustav Heine- 
n a.m. și persoanele oficiale ca
re îl însoțesc au admirat impu
nătoarele fresce exterioare, ex- 
primîndu-și admirația față de 
aceste grăitoare mărturii ale 
culturii materiale și spirituale 
românești.

A fost vizitată, de asemenea, 
expoziția de artă populară găz
duită de căminul cultural din 
localitatea Voroneț, care înmă
nunchează renumite cusături, 
broderii și covoare, specific bu
covinene.

In vizita la monumentele is
torice amintite, înalții oaspeți 
au fost însoțiți de Justin Moi- 
sescu, mitropolitul Moldovei și 
Sucevei.

Pe parcursul vizitei, prin sate, 
de-a lungul arterelor de comu
nicație care străbat pitoreștile 
meleaguri bucovinene, oaspeții 
au fost întîmpinați cu calda os
pitalitate ce caracterizează po
porul român.

După încheierea îtinerariu- 
lui, coloana oficială s-a îndrep
tat 
de 
cial, președintele 
maniei, Gustav 
și oficialitățile 
române care 
în această vizită 
în Capitală.

spre aeroportul Salcea, 
unde, cu avionul spe- 

R.F. a Ger-
Heinemann, 

germane și 
l-au însoțit 
s-au înapoiat

(Agerpres)

Locurile

la faza
republicană
locul secund se află tot o 
formație din Valea Jiului, și 
anume cea a Școlii generale 
nr. 1 Petrila, care a realizat 
revista muzicală „Vaporașul 
vacanței". Sînt rezultate de 
prestigiu pentru care merită 
felicitări fiecare component 
al celor două formații, pre
cum și cadrele didactice ca
re au inițiat și pregătit spec
tacolele.

Unitățilc economice din mua<- 
cipiul nostru au adus o contri
buție de valoare la bilanțul de 
prestigiu închinat marelui ju
bileu de la 8 Mai, depășirea 
considerabilă a prevederilor 
planului și angajamentelor a- 
sumate pe primele 4 luni, ates
tă din plin hărnicia și abnega
ția, pasiunea și dăruirea cu ca
re colectivele de muncă din Va
lea Jiului au pășit la înfăptu
irea exemplară a sarcinilor pri
mului an al noului cincinal.

Consolidarea și dezvoltarea 
acestor succese se înscrie acum 
ca o condiție indispensabilă a 
desfășurării întregii activități 
economice din cadrul munici
piului la un nivel superior de 
eficiență. Aceasta se impune 
cu atit mai mult cu cît sar
cinile pe cel de-al doilea tri
mestru și în continuare capătă 
proporții tot mai mobilizatoare. 
Astfel. Centrala cărbunelui Pe
troșani. are planificată pentru 
acest trimestru o producție in
dustrială mai marc cu 5.4 mi
lioane Iei față de realizările 
trimestrului I, în condițiile în 
care producția netă de cărbune 
trebuie să sporească cu peste 
43 000 tone. Un spor de pro
ducție în valoare de 350 000 Iei 
trebuie să asigure F.F.A. „Vis- 
coza" Lupeni, in timp ce U.E.L.

Petroșani are de făcut față in 
acest trimestru celor mai mo
bilizatoare prevederi din în
tregul an.

Garanția îndeplinirii exem
plare a acestor sarcini, comple
tate cu noile necesități de creș
tere a productivității muncii 
și a eficienței economice, con
stă în amplificarea generală 
a ritmurilor producției pe sea
ma mobilizării tuturor resur
selor de care dispune fiecare 
unitate economică, astfel ca 
realizările față de plan să se 
mențină cel puțin la nivelul 
înregistrat în prima etapă a 
întrecerii. Realizările Centralei 
cărbunelui pe luna aprilie re
prezintă peste 35 Ia sută din 
planul trimestrului II la pro
ducția globală și marfă și peste 
34 la sută Ia producția de căr
bune net. De asemenea, depă
șirea de aproape 12 500 tone 
înregistrată Ia cărbune net în 
prima decadă din mai, lasă să 
se întrevadă că și în această 
lună se vor acumula însemnate 
sporuri de producție.

Situația favorabilă pe centra 
lă nu este din păcate confirma
tă în realitățile tuturor exploa
tărilor miniere. Minusurile acu
mulate la mina Dîl.ia diminuea
ză considerabil posibilitatea 
majorării realizărilor. Aceasta

impune comitetului de direcție, 
organizației de partid, colec
tivului de muncă de la exploa
tarea respectivă o intensă mo
bilizare a forțelor și mijloace
lor pentru redresarea definitivă 
a producției și recuperarea în 
cel mai cctirf timp a restan
țelor

Față de amploarea sarcinilor 
actuale, stîrnește <> justificată 
îngrijorare evoluția producției 
la Unitatea de exploatare a lem
nului Petroșani. Cu excepția 
cherestelei, aici restanțele con
tinuă să ia proporții de la o 
zi Ia alta. Numai in prima de
cadă din mai, unitatea a rămas 
sub prevederi cu 450 mc buș
teni. 190 mc lemn pentru ce
luloză și 80 mc lemn de mină. 
Aceasta a determinat ca pe în
treaga perioadă trecută din a- 
cest an la U.E.L. să se ajungă 
la rămîneri in urmă care, ra
portate la actualul nivel de re
alizări. echivalează cu produc
ția pe 5 pînă la 12 zile. In 
fata acestei situații negative, 
este necesar ca toate cadrele 
de conducere ale U.E.L. să ma
nifeste maximă preocupare și 
răspundere pentru a lichida 
grabnic starea critică a produc
ției forestiere.

lui de calificare în ale vieții, 
atins firesc, de către virtuo
sul erou. Amintindu-mi în
trebarea îmi vine in minte că 
parcă și eu am primit cindva 
un răspuns asemănător. Do
vadă că mulți virtuoși sînt 
afectați de timp, că mulți 
eroi se zbat încă, intr-o per
manentă luptă contra crono
metru, hotăriți să învingă se
cundele, să realizeze astăzi, 
tot ce pot face astăzi, fără 
să-și amine, nejustificat, da
toriile pentru o zi mai liniș
tită. Toți aceștia iși găsesc 
satisfacția supremă nu in li
niștea copleșitoare a zilei in 
care nu fac ce ar putea să 
facă, ci, în neastîmpăr, in 
continua preocupare pentru a 
face cu fiecare zi mai mult 
decit in cele precedente.

Atunci, in asemenea împre
jurări, satisfacțiile nu intir- 
zie. Inerentele greutăți sint 
învinse, grijile sint înlăturate, 
locul lor fiind luat de sa
tisfacția cit de modestă a 
datoriei implinite. Starea su
fletească a eroului nostru cu
noaște o altă ipostază : 
moașele aprecieri cu 
este răsplătit aduc după 
un nou imbold, poate
puternic, mai plin de vitali
tate. Satisfacția devine subiec
tul unor noi datorii profe
sionale care trebuie îndepli
nite cu aceeași exigență, pa
siune, perseverență. Este e- 
xagerată, atunci, oare, între
barea „ce satisfacții nu-ți dau 
pace și iți tulbură odihna" ?

fru- 
care 
sine 
mai

I. M.

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare în pag a 3-a)

înapa2Ta școală, educație

La poarta orașul

TITLUL OBLIGA

fără

era

o u R s : i
De la comisia de turism pentru tineret a Comitetului 

municipal al U.T.C. am aflat amănunte despre excursiile 
ce vor fi organizate prin B.T.T., în sezonul de vară. Amin
tim amatorilor că, și de această dată, la contractarea ex
cursiilor s-a ținut cont de o cerință mai veche, căutîndu-se 

excursiei de agrement cu un minimum de zile 
în diferite stațiuni.

îîeoagiu- Băi

îmbinarea 
de odihnă

@ Intre

L®-.' 1

@ Intre 1 iunie — 3 iulie se 
organizează excursii, în serii 
de cîte 8 zile, în stațiunea 
balneo-climatenică și de odih
nă Geoagiu-Băi. Costul apro-

ximativ al unei excursii este 
de 290 lei, în care se include 
și transportul. Gazarea este 
asigurată la cabana B.T.T. 
din stațiune.

C'cstinețiî
@ Intre 4 iunie — J5 iulie 

pentru tinerii care doresc să-și 
petreacă concediul pe litoral 
se organizează excursii în 
serii de cîte 12 zile, în fru
moasa stațiune 
Costul unei 
aproximativ 
transportul.

Costinești, 
excursii este de 
511 lei, inclusiv 
Cazarea este a-

„ORA

sigurată la vile de confort B. 
Q Intre 17 iunie — 20 iulie 

se organizează, de asemenea, 
excursii, în serii de cîte 12 
zile, în aceeași stațiune. Ca
zarea este asigurată la căsuțe 
(confort 1). Costul unei ex
cursii este de aproximativ 
580 lei.

ALBA"
Zilele acestea de sub „teascurile0 tipografiei 

șani a ieșit o nouă carte. Este vorba de volumul 
„Ora albă" a scriitorului Irimie Străuț, apărută 
Uniunii Scriitorilor și cu aprobarea Casei județene a crea
ției populare Deva. Cartea, dedicată semicentenarului Parti
dului Comunist Român, a apărut în condiții grafice plăcute 
și este precedată de un scurt cuvînl înainte semnat de 
scriitorul Florin Mugur.

din Petro- 
de versuri 
sub egida

RENOVĂRI
In curînd lucrătorii 

I.G.L. Petroșani vor începe 
modernizarea cîtorva unități 
ale O.C.L. produse industria
le. Este vorba de magazine
le de confecții pentru băr
bați și femei de pe strada

Republicii și de centrul de 
pape tărie care va fi deschis 
în localul fostei biblioteci. 
Lucrările vor consta în rea- 
menajarea și recompartimen- 
tarea spațiilor interioare, zu- 

i interioare și exterioa-

In acest, an, una din 
distincțiile cele mai rîv- 
nite de artiștii ama
tori din întreaga ța
ră a fost conferită u- 
nei formații din Valea 
Jiului. E vorba de pre
miul I pe țară, diploma 
și titlul de laureată a 
întrecerii republicane a 
brigăzilor artistice, obți
nută de brigada de agi
tație a Casei de cultură 
a municipiului Petro
șani. Este răsplata fi
rească a muncii perse
verente, pline de dăruire 
și pasiune, a unui co
lectiv tînăr, dar entuzi
ast.

Animată de nobile in
tenții, această formație 
s-a sudat într-un timp 
relativ scurt, circa doi 
ani, devenind un fel de 
„reflector" al opiniei

publice din municipiu, 
prinzînd fără cruțare în 
„conul său de lumină" 
cele mai ucute proble
me ale actualității. Fără 
a se lăsa intimidată de 
cineva sau ceva, briga
da artistică de agitație

ru, în același timp re
gizor, textier, compozi
tor și interpret, a impri
mat brigăzii acea mo
bilitate și operativitate 
în răspîndirea ideii ar
tistice, bazate pe date 
reale, culese „calde" de

lei socialiste, pe care ti
nerii artiști amatori 
le-au arătat cu degetul 
și nu doar le-au arătat, ci 
au sugerat și modalități 
de înlăturare a lor.

Ușor se putea ajunge 
aici la forme stereo-

Din experiența unei formații artistice 
laureată pe țară

pe teren și difuzate în
tr-o formă cît mai 
populară, în care glu
ma și voia bună să fie 
pe prim plan, iar acolo 
unde era cazul să se a- 
peleze la cele mai diver
se arme din arsenalul 
satirei și comediei.

S-a mers în special pe 
depistarea acelor ca
rențe ale vieții sociale 
cotidiene, străine mora-

din Petroșani a izbutit 
să spargă tiparele ••inor 
prejudecăți potrivit că
rora un spectacol agita
toric trebuie neapărat 
să fie „echilibrat", „pon
derat", cu o critică do
zată farmaceutic pe ba
lanța „pozitivului" și 
„negativului".

Ințelegîndu-i în mod 
obiecliv-necesar rolul, 
instructorul Gh. Negra-

țipe, discursive, repetări 
obositoare, dar printr-o 
selecție riguroasă, tot co 
a fost de prisos elimi- 
nîndu-se, programul bri
găzii s-a prezentat în- 
tr-o manieră de o pre
cizie și o concizie cla
sică, mergîndu-se drept 
la țintă.

Simplitatea a fost for
ma ele bază a inter
pretării, ca în viață,

jocul . bazîndu-se 
pe sugerare și 
mică, cuvintele 
folosite doar acolo 
se reclama absolut pre
zența lor. Decorul 
mai mult a fost sugerat, 
prin elemente la inde- 
mîna oricui, un scaun, 
o mătură sau o perie, 
un receptor de telefon 
etc. Costumația, dease- 
menea, simplă, precum 
cea de toate zilele, po
trivită fiecăruia, 
nimic strident sau epa
tant, chiar dacă 
vorba să fie prezenți un 
„pletos" sau o „miniju
pă".

Temele, luate din dis
cuțiile de la diferite șe
dințe, sînt bine argu-

Irimie STRAUȚ 
(Continuare în pag. a 3-a)
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INSTRUIREA. PRACTICA
ÎN LICEELE DE CULTURĂ GENERALA

Trăsătura dominantă 
G invâțâmintului din 
(ara noastră este apro
pierea lui de viată, do 
imperativele contempo
raneității. In vederea 
stabilirii mai temeinice 
a acestui dialog ple
dează și activitățile 
tehniio-practice, disci
plină int redusă din a- 
cest an școlar și care 
nu are ca scop doar 
să formeze o scamă de 
indeminărî și deprin
deri de muncă, ci vi
zează ceva mai mult, 
imprimarea respectului 
și dragostei de muncă 
la elevi, modelarea ca
racterului prin și pen
tru muncă. Evident, ne 
aflăm abia la început. 
perspcct’Va viitorilor 
ani școlari rezervind 
fiecărei școli laboratoa
re și ateliere in care 
această disciplină să se 
desfășoare nestingheri- 
tă, eficientă sub raport 
educativ și rentabilă 
financiar.

In liceele de cultura 
generală activitățile teh- 
nico-practice ocupă o 
poziție specială Alege
rea specialităților este 
la latitudinea fiecărei 
școli, ghidîndu-se după 
specificul economic al 
localității, după un son
daj prealabil al prefe
rințelor elevilor. după 
posibilitățile existente 
etc.

Elevii liceelor de cul
tură generală au făcut 
deja o alegere profe
sională. cei mai multi. 
cel puțin teoretic, se

pregătesc pentru invăță- 
mintul superior. Unora 
cunoștințele și deprin
derile practice le vor 
fi de un real folos in 
via(ă, altora mai puțin, 
insă sub acest aspect 
caracterologic pe toți ii 
marchează la fel. Im
portant este ca disci
plinele alese de școală 
să Ic trezească și men
țină interesul și curio
zitatea. Această latură 
de natură practică și e- 
ducativă, am căutat să 
o depistăm in trei licee 
de cultură generală din 
Valea Jiului

La Liceul din Vul 
can se stabilise o con
venție cu Fabrica de 
stilpi hidraulici dar ide- 
ca s-a abandonat, consi- 
derindu-se că mai pre
ferabilă este organiza
rea acestui tip de acti
vități pe plan intern. 
Astfel, a luat naștere 
un atelier centralizat de 
cusut, cu 8 mașini (prof. 
N. Vitan) pentru fete, 
un cerc de reparat apa
rate de radio și televi
zoare (condus de labo
rantul loan Drăghici). 
un atelier de timplărie 
artistică (condus de 
prof. .Andrei Vass), in 
care se vor confecționa 
articole de artizanat în 
lemn, pirogravură etc., 
un cerc de legătorie- 
cărți. Directorul liceu
lui, prof. Gh. Antoce. 
pcciza că ..se mărește 
suprafața de dotare a 
școlii într-o primă eta
pă. In afara deprinde

rilor practico, elevii își 
formează o gîndire teh
nică, Io este solicitată 
creativitatea. In vede
rea promovării originali
tății. am optat pentru o 
gamă do activități di
verse, de la artistic 
pină la tehnica pură 
răspun/ind și înclina
țiilor personale ale e- 
Iovilor care au posibili 
tatea să aplice practic 
cunoștințele teoretice". 
La sfîrșitul trimestru 
lui II a fost organiza 
tă, ca și in alto școli 
o expoziție cuprinzând 
eșantioane de croitorie, 
broderie, cusături. Acest 
cerc și-a propus să con
fecționeze costume na
ționale pentru formații
le artistice ale școlii 
„Ne aflăm încă in faza 
tatonărilor, completa 
domnia sa. Totuși, aces
te activități nu au anu 
lat cercurile tehnice 
(radio-cinisie, foto etc.): 
dimpotrivă, le-a stimu
lat și îmbogățit într-un 
fc4*.

La Liceul din Lupcni. 
in schimb, există o altă 
orientare. determinată 
fortuit de spațiul șco
lar mai limitat. „Pen
tru fete există tot un 
atelier de croitorie-bro- 
derie (se pare că la toa
te școlile din Valea Jiu
lui aceasta este specia
litatea rezervată fete
lor ; ar fi bine dacă și 
pentru ele s-ar găsi și 
alte profiluri — n.r.),
iar băieții efectuează 
activitățile tehnico —

practice la atelierele 
E.M. Lupcni (anul t — 
mecanici ; anul II — e- 
lc« tromecanici ; anul 111
— electricitate; anul 
IV — activități orien
talii -profesionale) — ne 
informa prof. I). Dum
bravă, directorul liceu
lui. E bine ca maiștrii- 
instructori și conduce
rile școlilor să înlăture 
pe cil posibil un peri 
col : executînd discipli
nele practice direct in 
producție, elevii se pot 
transforma in simpli 
spectatori și. in acest 
caz. eficiența educativă 
e nulă.

— Din lipsa spațiu 
lui — spunea prof. Si 
mion Părăian, directo 
rul Liceului de cultură 
generală din Petroșani
— am organizat activi
tățile destinate băieților 
în atelierele Grupului 
școlar minier, în 9 gru 
pe. Ei execută lucrări 
de lăcătușeric. Am por
nit de la posibilitățile 
existente și de Ia ideea 
că trebuie să-și însu
șească, mai întii, cîteva 
lucruri elementare, dar 
indispensabile meseriei. 
Pentru fete este croito
ria, cu 1.3 grupe, urniă- 
rindu-se aceeași idee: 
dacă se învață, să se 
învețe temeinic. Se are 
in vedere că elevele 
trebuie să învețe luarea 
măsurii, tiparul, tipa- 
rul-model, croitul etc. 
Pentru fete socotim că 
e importantă această

orientare, chiar dacă 
nu toate vor ajunge 
să lucreze, fie și pentru 
necesități personale >ă- 
min cu o modelare a 
gustului. Ceea ce nu e 
puțin. Pentru anul șco
lar 1971 — 1972 trebuie 
să găsim meserii mai 
variate, mai diversifica
te (electricitate, îneca 
nici-auto, artă aplicată 
etc.) in care elevii să 
înceapă o activitate pro
gresivă astlel ca la sfir- 
șitul liceului ei să cu
noască o meserie nu 
doar superficial, ci in 
toată complexitatea ei.

Anul acesta a echiva
lat cu un an al experi
mentelor de acest gen. 
Libertatea organizato
rică a fiecărui liceu 
este cit se poate de e- 
videntă, in fiecare do- 
minind ideea elementu
lui educativ ce se află 
cuprins în instruirea 
practică. Se caută acolo 
specialități către care 
se îndreaptă și opțiu
nea majoritară a elevi
lor, o alegere chibzuită 
având darul să-1 active
ze pe tînăr, chiar să-l 
influențeze în alegerea 
finală. Această compo
nentă nouă a învăță- 
mîntului mai presupu
ne și o colaborare efec
tivă cu unitățile econo
mice, aspect pe care li
ceele amintite îl au in 
vedere și-i caută solu
țiile cele mai adecvate.

ORIENTAREA PROFESIONALA

DIRIGENȚIA
activitate

și sistematică
Departe de a fi o simplă funcție administrativă, diri- 

genția se înfățișează ca un ansamblu de relații educative 
complexe cu caracter predominant formativ. Ceea ce nu 
însemnează cituși de puțin că toată sarcina educativă a ele
vului revine numai și numai dirigintelui; realitatea eviden
țiază o angajare compactă a familiei, tuturor cadrelor di
dactice, organizațiilor de tineret și opiniei publice pentru 
n forma tinerii in spiritul imperativelor societății contem
porane. Dirigenția e totuși altceva decît proces didactic, 
specificitatea ei consistă într-o sumă de probleme care nu 
pot fi rezolvate prin procedee didactice. Intre profesor-elev 
se stabilește o mai mare apropiere, un climat mai intim, 
bazat pe dialog. Această apropiere este o rezultantă a ca
pacității de penetrație psihologică a dirigintelui, a cunoaș
terii atit a întregii clase, ca tot omogen, cit și diferențiată, 
de la elev la elev, potrivit cu diferențierile psihologice 
specifice fiecăruia. Este și motivația recomandării pedago
gice potrivit căreia dirigintele e bine să-și însoțească clasa 
în tot ciclul școlar.

Intr-una din școlile din Lupeni am aflat o situație 
foarte grăitoare asupra relației diriginte—elev. întâlnisem 
o elevă din clasa a VIII-a la o oră și într-un loc interzis 
elevilor. Cerînd amănunte a doua zi despre elevă de la 
diriginta clasei, am avut neplăcuta surpriză de a constata 
că nu o cunoștea decît superficial, deținea informații foarte 
confuze despre familie, mai mult, nu știa că în ziua res
pectivă lipsise de la cursuri, chiar și de la ora de diri- 
cenlie. Mai putea fi vorba de o comunicare bazată pe sin
ceritate ? Fără îndoială că nu, eleva respectivă devenise 
foarte circumspectă și neîncrezătoare, se izolase în sine.

Distincția între talentul și măiestria pedagogică este 
evidentă în astfel de situații. Dacă măiestria pedagogică 
profesorul o poate căpăta de-a lungul unui număr de ani 
la catedră, prin metode și procedee care fac cunoștințele 
mai accesibile, talentul pedagogic este ceva înnăscut, edu
catorul înțelege copilăria și se apropie de universul copilu
lui cu ușurință. Iată de ce nu toți profesorii foarte buni și 
cu rezultate remarcabile la catedră sînt și diriginți la fel 
(le buni. Discuțiile individuale reprezintă un mijloc deosebit 
de eficace pe linia cunoașterii și educării. Totul este ca 
lucrurile să se desfășoare firesc și sincer. Elevii apreciază 
sinceritatea și-și deschid cele mai ascunse cute ale sufle
tului așteptând un sfat bun, un îndemn. La capătul unui 
asemenea efort nu se poate să nu se ajungă la un punct 
superior, atît de așteptat în munca educativă — colaborarea 
profund umană dintre educator și elev, fundată pe interese 
comune și sentimente de respect reciproc. Abia atunci în
semnează că lucrurile se află pe drumul cel bun.

corolar firesc
Școala este un organism a că

rei activitate o comandă nece
sitățile societății. De aceea e- 
levul e privit în devenirea lui 
ca viitor cetățean ce-și va o- 
oupa, după un număr de ani, 
un loc social în care să fie util. 
In funcție de această finalitate 
își reglează învățămîntul acti
vitatea informativ-educativă, 
munca de orientare școlară și 
profesională, un sistem de mă
suri organizat pe tot parcursul 
școlarității, iar nu o activitate 
sporadică sau improvizată în 
clasele terminale. Am căutat 
să aflăm, printr-Un sondaj la 
cîteva școli din Valea Jiului, 
felul cum este conceput acest 
proces, ce metode se utilizează 
și care este eficiența lor. Ac
țiunea de pregătire a elevilor 
în vederea alegerii profesiunii 
poate să înceapă, cu profil, 
chiar din primele clase, con- 
tinuînd cu mijloace adecvate pe 
tot parcursul școlarității, lăsind 
mult loc inițiativei fiecărei in
stituții, potrivit cu dezvoltarea 
elevilor-, a specificului mediu
lui local etc.

— Problema opțiunii profe
sionale a elevilor, privită în 
toată complexitatea ei meto
dologică, a făcut obiectul unor 
dezbateri în consiliul pedago
gic — spunea profesorul Mihai 
Ferenczi, director adjunct al 
Școldi generale nr. 5 din Petro
șani. Fiind o sarcină educativă 
ce revine în cea mai mare 
parte dirigintelui, ea a stat în 
permanență pe agenda de lucru 
a comisiei metodice, căutîndu- 
se și aplicîndu-se acele acțiuni 
de influențare cu efect în psi
hologia copilului. Au fost e- 
feetuate vizite în diferite insti
tuții și întreprinderi pentru cu
noașterea pe viu a diverselor 
profesiuni. întâlniri cu specia
liștii din producție, a circulat 
printre elevi îndrumătorul pro
fesional, a fost confecționată și 
o gazetă de perete ilustrată cu 
imagini din procesul de produc
ție al U.U.M. Petroșani. Orien
tarea opțiunii elevilor este o 
acțiune de durată. De aceea se 
urmărește încă din clasa a V-a, 
intensifieîndu-se o dată cu a-

al procesului
propierea absolvirii. Sînt destu
le cazuri în care profesorii au 
intervenit în alegerea elevilor, 
consiliindu-i să-și aleagă pro
fesiunea potrivit posibilităților 
și înclinațiilor, nu după dorin
țe capricioase, exterioare și ne
semnificative. Aceeași muncă de 
influențare s-a efectuat și cu 
părinții, unii dornici să-și tri
mită copiii într-o direcție care 
contravine datelor psihice, cu 
rol determinant în îmbrățișa
rea unei profesiuni.

O activitate similară, începu
tă destul de timpuriu, este spe
cifică și Școlii generale nr. 4 
din Petroșani. In literatura pe
dagogică se accentuează pe ro
lul hotărîtor al școlii generale 
în preorientarea și orientarea 
școlară a elevului, în timp ce 
în liceu se duce o activitate 
mai înaintată, se realizează o 
orientare universitară și profe
sională propriu-zisă. Foarte e- 
locvent pentru atitudinea celor 
două școli amintite în privința 
acestei probleme esențiale pen
tru devenirea elevilor este fap
tul că la fiecare se duce o 
muncă diferențiată de testare, 
completată de urmărirea absol
venților. De pildă, la Școala 
generală nr. 4 Petroșani absol
venții din 1970, în număr de 
119, au optat pentru: liceul 
de cultură generală (43), licee 
de specialitate (12), școli pro
fesionale și ucenicie la locul 
de muncă (26), în producție 
(25), continuarea școlii de 10 
ani (25). Astfel de situații, pre
cedate de chestionare, fișe in
dividuale etc., se întocmesc în 
cea mai mare parte din școli, 
importanța lor fiind aceea că 
profesorii-diriginți au o posi
bilitate mai adîncă de influen
țare cunoscînd evoluția elevilor 
din anii anteriori și mutațiile 
care au loc în motivațiile de 
ordin subiectiv sau obiectiv ale 
elevilor, personale sau exterioa
re, reieșind mai clar configu
rația aspirațiilor, intereselor, ap
titudinilor.

După intrarea la liceul de 
cultură generală (la liceele de 
specialitate opțiunea este aproa
pe definitivă), exigențele cresc,

de inviiliiniinl
obiectele de învățămînt se am
plifică și diversifică, experiența 
personală a elevului se îmbo
gățește cu noi dimensiuni. O 
primă alegere, conștientă, ave 
Ioc în clasa a X-a, prin sec
țiile umanistică sau reală.

— In liceul nostru — am 
aflat de la profesorul Gh. An
toce, directorul liceului din 
Vulcan — se insistă asupra cu
noașterii nomenclatorului profe
siunilor și corelarea lor cu în
clinațiile elevilor. Orientarea se 
face prin lecții și activități ex- 
trașcolare și nu numai la cla
sele terminale unde problema 
este stringentă. Se mai folosesc 
cercurile pe specialități, vizite 
la locuri de muncă, ne-am pro
pus să realizăm diafilme cu 
profesiunile din oraș și Valea 
Jiului, mese rotunde cu absol
venții etc. Dificultăți mai sînt 
în legătură cu familia pentru a 
realiza o acțiune unitară de 
influențare. In perspectivă, do
rim să realizăm un cabinet de 
orientare școlară și profesio
nală în care această importan
tă componentă educativă să se 
desfășoare pe baze științifice și, 
deci, cu mai nrultă eficiență.

Acțiunea de orientare cunoaș
te nivele diferite de realizare, 
după gradul școlii și maturi
zarea elevilor. Este o muncă de 
durată, adecvată specificului 
școlii, urmărită cu mult inte
res la școlile din municipiu! 
nostru. Scopul ei este îndruma
rea elevilor în funcție de încli
națiile lor fundamentale. Este 
încă imperfectă legătura școlii 
cu familia, metodele de comu
nicare cu părinții pe acest te
ren delicat nu au ajuns încă 
la o varietate mai mare. De 
multe ori, un sfat competent, 
o îndrumare, îl pot ajuta pe 
elev să-și descopere adevărata 
vocație, orientarea fiind un co
rolar firesc al procesului de 
învățămînt.

Cu cîteva zile in urmă, de 
la terenul sportiv al Școlii 
generale nr. 5 Petroșani a 
dispărui o fringhie de la in
stalația de gimnastică. A lost 
o surpriză, și nu doar pentru 
prețul ei '.in jurul a 300 lei). 
Fiind confecționată foarte so
lid și destinată, prin însăși 
natura ei, doar unui scop pur 
sportiv, acest lip de fringhie 
nu poate fi utilizată in alt 
chip. Cine a sustras-o și in 
ce scop ?

întrebarea a frămintat co
lectivul școlii mai multe zile 
și s-au început investigațiile 
în vederea depistării autoru
lui (sau autorilor) acestui 
furt (deoarece in ultimă ana
liză furt e). Cercetările au

Intîmplare 
cu o 

fringhie

Pagină realizată de 
T. SPATARU

Un spectacol al celor mici
O emoție deosebită, îmbina

tă cu duioșie și îngăduință ne 
încearcă de cite ori ne reintil- 
nim cu copilăria. Am avut acest 
prilej, urmărind vreme de a- 
proape două ore un reușit spec
tacol al celor mai mici elevi 
de la Școala generală nr. I din 
Lupeni.

Prezentat în sala palatului 
cultural, in fața a cilorva sute 
de spectatori, deosebit de re
ceptivi la evoluția de pe scenă 
(lucru lesne de înțeles ținind

seama de faptul că majoritatea 
o constituiau părinții micilor 
actori), programul a cuprins o 
suită de tablouri judicios în
chegate : coruri, dansuri, reci
tări, monologări etc. Punctul 
„de rezistență" al manifestării 
l-a constituit insă prezentarea 
clasicului basm „Albă ca ză
pada fi cei șapte pitici", intr-o 
dramatizare originală a învă
țătoarei Fibia Chiseev. Eroii 
acestei mereu tinere povești au

fost școlarii clasei a ll-a A, 
care au știut să convingă pe 
deplin că pot fi niște ..pitici" 
de treabă, exemplari și că 
prințesa cea năpăstuită ta pu
tea afla oricind sprijin din 
partea lor in vreme ce regina 
cea rea iși va primi pedeapsa 
meritată.

Intr-o costumație adecvată, 
micii interpreți s-au achitat 
cu toții de rolurile primite.

S. IRIMESCU

dezvăluit cîteva urme. O e- 
levă a mărturisit că, jucîn- 
du-se, a descoperit o bucată 
de fringhie într-o groapă. A 
Just găsită tăiată și, deci, 
inutilizabilă. Întrebată mai 
amănunțit, eleva a recunos
cut că a fost îndemnată de 
elevii Lăcătușu Iun și Litea- 
nu, ambii de la Școala gene
rală nr. 6. să-i tăinuiască pe 
ei, dar să spună locul unde 
au abandonat fringkia.

Intimplarea comportă două 
aspecte: unul infracțional și 
altul educativ. Foarte sem
nificativ este faptul că ele
vul Ion Lăcătușu, principa
lul autor, deși ar trebui să 
fie in clasa a V-a e doar in
tr-a doua. Este un amănunt 
care privește și nivelul său 
educativ, nu numai pe cel 
informațional. Tocmai pentru 
aceasta, rolul educativ al 
școlii ar fi trebuit să fie mai 
activ, la rigoare să treacă la 
măsuri mai energice pentru a 
determina și părinții să fie 
mai receptivi și atenți la 
comportarea copilului. Aspec
tul infracțional, chiar dacă 
este mărunt, ia proporții alar
mante atunci cind e săvârșit 
de un copil. De aceea, in
tervenția energică in educația 
acestuia este reclamată de 
perspectiva ce se conturează : 
pornită pe o cale greșită de 
la o virstă fragedă, viața lui 
poate să rătăcească pe căi 
condamnabile. Și in felul a- 
cesta un om poate fi mai 
greu recuperabil.

Iu școli, elevii dificili, cu 
un comportament social abe
rant trebuie să se bucure de 
un regim educativ special, 
asupra lor trebuie să se con
centreze fluxul educațional 
unit, al școlii și familiei.

CINEMATOGRAFUL ȘI ȘCOALA
Nu sînt prc-a rare întâlniri! 

cu eîle un școlar sau mai mulți 
care se înghesuie să pătrundă 
la vreun film. Uneori te întrebi 
mirat de ce tocmai lâ acea oră 
cind el, foarte probabil, ar tre
bui să fie așezat într-o bancă 
și să urmărească lecția. Și a- 
tunci reînvie o întrebare mai 
veche referitoare la cultura și 
educația cinematografică ce se 
formează în școlile din Valea 
Jiului : care sînt căile de rea
lizare și ce colaborare există 
Intre școli și rețeaua cinemato
grafică.

Filmul și-a dobândit, pe drept 
cuvânt, supranumele de cea mai 
populară artă — deși e cea mai 
tânără — tocmai prin accesibi
litate, instruind și educînd în
tr-o formă atractivă. Din aces
te motive el poate deveni un 
auxiliar prețios al procesului

de învățămînt. E drept că 
pină acum nu a fost elaborată 
o metodologie în acest sens 
(deși sînt semne sigure că se 
fac eforturi în vederea acestui 
scop), dar cadrele didactice au 
datoria să călăuzească pe cit 
posibil gustul și discernămîntul 
cinematografic al elevilor; alt
fel, ei tot și-l formează, însă 
după criterii subiective și ex- 
travalorice.

Cum poate sprijini cinemato
graful procesul de învățămînt ?

In primul rînd prin filmele 
didactice (geografie, istorie, 
orientare școlară, artă etc.), 
pentru aparate de proiecție pe 
16 mm, distribuite la cerere 
prin rețeaua de învățămînt. In 
Valea Jiului sînt puține aparate 
de acest tip (se pare că în Pe
troșani sînt doar două).

O altă posibilitate, mai fruc

tuoasă, este colaborarea efici
entă cu rețeaua cinematogra
fică ce poate furniza filme do
cumentare sau de artă. Am so
licitat informații în acest sens 
de la Gheorghe Catană, direc
torul cinematografelor din Pe
troșani, care a confirmat ipo
tezei : „Noi informăm școlile 
asupra filmelor pentru copii 
și stabilim o programare. De 
pildă, în luna aprilie a fost 
vizionat filmul „Mihai Vitea
zul" de peste 4 000 de elevi*. 
Profesorul Vasile Bîcoi, direc
tor al Școlii generale nr. 4 din 
Petroșani, preciza că aceste vi
zionări sini piecedate sau ur
mate de discuții la orele edu
cative sau de limba română. 
Intr-adevăr, este calea cea mai 
potrivită pentru a afla ceea ce 
rețin elevii dintr-un film, ce-i 
impresionează, li se explicitea-

ză anumite metafore specifice 
ele. Dar se poale trage o con
cluzie paradoxală : dacă elevii 
vizionează spectacole periodic 
și în mod organizat, atunci de 
ce se mai îmbulzesc — deci în 
mod neorganizat — la alte fil
me care nu le sînt recomandate 
în mod expres ? De fapt e 
vorba de un fals paradox, iar 
răspunsul este foarte simplu ■ 
pentru elevi se aleg doar filme 
de desene animate sau stră
vezii de educative, în timp ce 
dorințele lor sînt de altă na
tură. Ce fac cei de la clasa a 
V-a în sus? De aici începe să 
opereze tentația fructului oprit: 
westernul, filme de capă și 
spadă, romantice, de aventuri. 
Adolescența (și chiar copilăria) 
presupune imaginația înflăcă
rată, propensiunea spre aven
turos, trăite din belșug prin

intermediul ecranului. Un film 
de lip western poate fi urmărit 
fără pericol, ba chiar cu profit 
educativ, de cea mai mare 
parte dintre elevi deoarece 
vehiculează idei generoase cum 
ar fi sentimentul dreptății, al 
prieteniei.

Din orice film, fie el și foar
te slab, se poale învăța ceva, 
pentru că doar astfel este po
sibilă formarea discernămîntului 
valoric, prin intermediul com
parației. Numai prin filme de 
animație și cîle unul-două de 
artă, nu sînt șanse să se clă
dească o cultură cinematogra
fică prea solidă. Sarcina cadre
lor didactice nu este doar aceea 
de a-i conduce pe elevi la un 
film, ci și observarea interesu
lui lor. Întrebarea se pune cu 
mai multă acuitate la elevii 
din clasele mari și la liceeni,

mai ales că după multe capodo
pere literare au fost turnate filme 
(„Frații Karamazov", „Idiotul'’
— de Dostoievski, «Război și 
pace" de Tolstoi, «Pădurea 
spînzuraților" de L. Rebreanu 
etc.).

După astfel de vizionări ar 
fi foarte instructive considera
țiile comparative.

Fără îndoială că filmul poate 
fi un instrument prețios în ac
tivitatea educativă a tinerei 
generații, viitorul rezervîndu-i 
un loc privilegiat în acest sens. 
Elevii din Valea Jiului se pot 
organiza chiar și în cinecluburi
— precedente existînd în țară 
(în luna viitoare va avea loc 
la Sibiu festivalul cinecluburi- 
lor pionierești). Este necesară 
doar ceva mai multă încredere 
(n virtuțile educative ale celei 
de a șaptea artă — filmul.

Rezultată din unificarea „Gazetei învățăinînlului“ și a i 
revistei „Colocvii", revista săptămânală de învățămînt ..Tri
buna școlii* și-a început apariția in 7 mai. Noua revistă 
după cum arată și numele ei, iși propune să fie o adevă
rată tribună a schimbului de experiență, un cadru de dez
bateri fructuoase asupra structurii invățăinîntului, planuri
lor. programelor și manualelor școlare. Revista vrea să 
dezbată prin contribuția activă a tuturor învățătorilor, 
profesorilor și educatorilor, aspectele muncii educative

R

I
în

ff Tribuna școlii11
toată complexitatea ei, in rindul tineretului studios, ale cul
tivării sentimentelor de dragoste față de patrie, popor și 
partid. „Strîns legată de cei care muncesc zi de zi la ca
tedră — se afirmă în articolul programatic —. scrisă de 
ei și pentru ei, „Tribuna școlii" va putea să răspundă ope
rativ cerințelor de informare științifică și pedagogică..."

Din primele două numere se remarcă articolele lui 
Mircea Malița, Mircea Sintimbreanu („Anticipări"), Ion 
Frunzelti („Cultura plastică"), interviurile cu personalități 
de primă mărime din învățămîntul și cercetarea educațio
nală din lume Revista „Tribuna școlii" este de un real fo
los și cadrelor didactice din Valea Jiului care vor găsi in 
paginile ei principii, metode, sugestii cu aplicabilitate in 
școlile din municipiul nostru.

I I 
I
I 
I
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al crescătorilor

de produc

rea

de animale

r
(Urmare din pag. 1)

coniunui 
unoscut, co 

și statului 
rdă o atenție d( 
ltării agricultor 

bază a econ 
Se fac e for tur 

semnate pentru înzestrarea și 
modernizarea continuă a aces- 
tc:a. pentru creșterea într-un 
ritm susținut a producției agri
cole vegetale și animale.

Alături de întrepridcrile a- 
fc.icole de stat și cooperativele 
agricole de producție — princi
palii furnizori de produse a- 
gricole —. o contribuție impor
tantă în aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimcnta- 

și în livrarea de materii pri
me necesare industriei, o au 
jrospodăriile agricole aparținînd 
membrilor cooperatori și 
ducătorilor individuali.

In ultimul timp au fost 
o serie de măsuri pentru 
Jinirea gospodăriilor sătești prin 
stabilirea de prețuri mai avan
tajoase pentru unele produse 
agricole care se vînd statului 
precum și pentru unele produse 
Industriale pe care le cumpără 
țărănimea, acordarea de scutiri 
de impozit celor care contrac.- 
tează și livrează unităților so
cialiste tineret bovin, atribui
rea unor indemnizații bănești 
gospodăriilor crescătoare de 
bovine și altele. In continuarea 
acestor măsuri, noua lege pri
vind acordarea unor înlesniri 
financiare gospodăriilor țără-

pro-

luate
spri-

cave realizea- 
izabile anuale 

i 500 lei, precum și 
generală a impozitu- 

liturile din activități 
cole, prin diminuarea act'.i- 

)te dc impozit aferente 
or impozabile anuale 
) și 30 000 lei.
it acestei legi, în coniu- 
[a vor beneficia de 0- 
impozitului agricol un 
e peste 100 de gospodă
rești.
'menea, vor beneficia 
•e de impozit încă 230 

-ii din comună, știut 
sînt impozabile (m- 

acest an) veniturile 
iute din creșterea unui nu

măr pînă la 5 bovine adulte. 
20 ovine și caprine, 
10 porcine.

In legea amintită, 
și alte reduceri de 
pentru gospodăriile 
care cresc un număr mai mare 
de animale, care au livezi de 
pomi fructiferi, precum și pen
tru gospodăriile agricole sitoa- 
te în zonele preorășenești.

De o importanță deosebhî 
este și actuala reglementare 
potrivit cărcifi, in viitor, acor
darea alocației de stat pentru 
copiii salariaților și ai celor
lalte persoane îndreptățite din 
mediul rural urmează a se 
face indiferent de cuan
tumul veniturilor realizate 
din activitățile agricole, da
că sînt îndeplinite cele
lalte condiții legale. Putem spu
ne că în comuna noastră vor 
beneficia de acest avantaj peste 
500 de salariaț-i, care pînă 
acum nu s-au bucurat de acest 
drept, întrucît venitul impoza
bil din activitățile agricole de
pășea 800 lei.

In privință taxelor de pășn- 
nat, potrivit noii legi adoptate, 
acestea se stabilesc de comite
tul executiv al consiliului popu
lar cu consultarea cleputațilo;

precum ș:

se prevăd 
impozit 

țărănești

și n crescătorilor dc animale, 
diferențiat în funcție de calita
tea pășunii. Analizînd situația 
pășunilor comunale din Banița, 
am stabilit că ele sînt de cate
goria a 111-a, fapt pentru 
nc-am propus pentru anu' 
ta taxele de pășunat Ia 
minimă stabilită de lege 
aplicarea acestei măsuri, 
cătorii de animale din

a noastră vor beneficia 
ca. 80 000 lei, plătind nu 

ț;n față de anul trecut,
Lin interes just if i 

și măsura potrivit 
cătorllor de animal 
obligația de a part 
Ireținerea și curățirea pășunilor, 
efectuînd un număr de zile prin 
contribuția in muncă in raport 
cu numărul de animale învoite 
la pășunat. In spiritul acestei 
prevederi pentru acest an. ne
am propus că curățim peste 160 
de ha pășune comunală pe tru
purile de pășuni din Runcuri, 
Tocane, Vîrloape, Jigore) și al
tele. După repartizarea supra
fețelor date crescătorilor de a- 
nimale, această acțiune a și în
ceput sub îndrumarea șefilor 
de strungi, și ea Va continua 
pînă la începutul lunii iunie 
a.c.

Comitetul executiv al Consi
liului popular al comunei Bă- 
nița va depune toate eforturi
le pentru aplicarea în viață 
a prevederilor legilor amintite. 
Sîntem convinși că prin mă
surile adoptate de conducerea 
partidului și statului nostru, 
numărul animalelor va crește 
substanțial ia toate categoriile. 
Crescătorii de animale din co
muna Banița vor contribui în 
acest an cu cantități însemna
te de carne, lapte, brînză, lînă 
și alte produse animaliere la 
fondul centralizat al statului, fo
losind în acest scop condițiile 
locale favorabile.

Grija cotidiană a oamenilor 
din brigada lui Petre Con
stantin este, fără putință de 
tăgadă, aceea de a confirma 
eu fiecare post prestat, cu 
fiecare felie do cărbune tă
iată fu abataj acele calități 
care i-au consacrat și prin 
care s-au afirmat în decursul 
anilor: seriozitatea, pricepe
rea în meserie, perseverența. 
Satisfacția cotidiană este a- 
ccca a lucrului împlinit, Din- 
tr-o înaltă conștiință a ne
cesității faptelor pe care s-au 
angajat să le săvirșească. mi
nerii nu părăsesc abatajul
bină cînd datoria zilei 
este împlinită. Nu puține

fost zilele cînd timpul meri
tatei odihne a fost consacrat 
tot lucrului. Afirmația că, a- 
colo, in abataj faptele dc e- 
roism cotidian se succed a- 
proape fără întrerupere nu

Prestigiul

na

'ă.

este o exagerare. In această 
situație, cînd brigada își con
sacră întreaga putere crea
toare și pricepere a minții 
pe frontul muncii, satisfac
țiile — tot cotidiene — nu 
întirzie. Iar cînd eforturile 
aduc după sine adevărate re-

loan VLADISLAV 
primarul comunei Banița
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BUN
Tnvineînd dificultățile ineren

te oricărui început de drum, 
minerii, inginerii 
cienii de la 
minieră Bărbăleni 
primele patru luni ale anului 
eu noi succese ce onorează car
tea de vizită a acestei tinere 
unități. Folosirea judicioasă a 
forței de muncă calificate, for
marea unor brigăzi noi a cârQr 
conducere a fost încredințată 
minerilor cu o vastă experien
ță acumulată la alte exploatări, 
au fost factorii ce au contribuit 
Da depășirea principalilor indica
tori de plan. Cumulîndu-se rezul
tatele obținute în perioada 1 ia
nuarie—30 aprilie a.c. se constată 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
anterior atît în sectorul de in
vestiții cît și în acela de pro
ducție.

In primul sector acela care 
deschide noj perspective de ex
ploatare a zăcămîntului deși 
condițiile de abordare a sarci
nilor nu au fost întotdeauna 
cele mai ideale, planul a fost 
realizat în proporție de 101,2 
îa sută. Minerii din sectorul 
productiv au reușit, la rîndul 
lor. să depășească cifra plani- 
iicată

Trebuie 
întregului 
acestor 
menționînd însă aportul deo- 
Eebit al brigăzilor conduse de 
Alexandru Szilagy, Alexandru 
Marian, Petre Madaraș. Uie 
Guță, Nicolae Guță (de la sec
torul investiții) Nicolae Tomo- 
lea. Pompei Tomolea și Gheor
ghe Onofrei (de la sectorul 
producție).

și tehni- 
Exploa tarea 
au încheiat

11 peste 1 100 tone.
remarcată contribuția 
colectiv la realizarea 
lăudabile rezultate,

Luminiș însorit
pe Jiu în sus...

Foto: C. GHENA

NOTA

Un sprijin 
pentru gospodari

Multe neajunsuri sînt cicate 
locuitorilor din cartierul Ka- 
kușvar din Vulcan, prin aceea 
tă apele pluviale care traver
sează, sau însoțesc străzile 1 
Mui, 23 August, nu cunosc u- 
neori nici o stavilă în calea 
lor. Existau pe vremuri unele 
ziduri de sprijin, existau chiar 
și canale de scurgere, toate a- 
ceslea avind rostul bine definit 
de a stăvili năbădăioasele pî- 
raie de munte care, cu fiecare 
ploaie își revarsă apele prin 
mijlocul străzilor și chiar prin 
curțile sau grădinile locuitori
lor.

După cum ne-a relatat nu 
/le mult un localnic, cetățenii

au înțeles din capul locului că 
sînt primii datori să pună mi
na pentru înlăturarea neajun
surilor. In nenumărate rînduri 
ei au prestat ore prețioase de 
muncă pentru curățirea cana
lelor de scurgere sau întărirea 
zidurilor de sprijin. Dar, se ve
de treaba, singură contribuția 
cetățenilor nu este suficientă. 
Pe undeva, ea trebuie susținută 
de gospodarii orașului, datori în 
aceeași măsură să înlăture nea
junsurile, mai ales cînd aceștia, 
ca și pînă acum, sînt hotăriți 
să-și adune din nou forțele 
pentru amenajarea corespunză
toare a cartierului lor.

■ ;'"

R.

• f
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corduri pe graficul de pro
ducție. ciiul rodul muncii este 
exprimat — an de an — în 
mii de tone de cărbune dă
ruite suplimentar economiei 
naționale, atunci și satisfac-

înaltele distincții despre care 
<u btțcurie, am aflat cu to
ții : titlul de ~ 
cii Socialiste" 
aui 
cum și medalia jubiliară

.Erou al Muri
și medalia de 

ir „Secera și ciocanul" pre- 
a

eroismului
(iile cunosc o treaptă încă 
neatinsă. Așa cum s-au pe
trecut lucrurile, recent, ciad 
pentru merite deosebite, pen
tru neobosita preocupare des
fășurată din clipa afirmării, 
minerului șef de brigadă Pe
tre Constantin i s-au acordai

cotillion
aniversării partidului.

Distincțiile sini un merit 
care im ununenză îndelungate 
eforturi. Ca satisfacție, ele 
constituie un imbold spre noi 
fapte, de vrednicie pentru în
treaga brigadă. Satisfacțiile 
nu elimină insă cotidiana gri-

jă cu care eroul de la Lu- 
peni se. preocupă să facă as
tăzi mai mult decît ieri, mii- 
ne mai mult decît azi, conli- 
nuind ascensiunea spre co
tele tot mai înalte ale vred
niciei minerești. Alături de 
el. mineri ca Nichita Con
stantin. Gheorghe Grecu, Con
stantin Popa și alții își dă
ruiesc cu prisosință efortu
rile, întreaga capacitate de 
muncă pentru continua afir
mare a brigăzii, intr-o între
cere neobosită cu timpul, că
ruia vor parcă să-i smulgă 
secunde, minute, ore pe care 
să le dăruiască, suplimentar, 
întregii țări.

Aceasta este fața nemăr
turisită a eroismului cotidian.
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17.U0 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

IN JURUL OREI 17,50. Trans
misiune directă a cere
moniei plecării președin
telui Republicii Federale 
a Germaniei, Gustav 
Heinemann și a doam
nei Heinemann, care la 
invitația președintelui 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușes- 
cu și a soției sale, Elena 
Ccaușescu, au făcut o 
vizită oficială în Rcpu-

blica Socialistă Româ- 
ia.
a volan — cmisiu- 
e pentru conducătorii 
uto.

Timp și anotimp in a- 
gricultură.
Publicitate.
1 00! de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.
Invitație la circ. Spec
tacolul Circului Mare 
din Moscova.
Planeta se grăbește — 
film documentar 
montaj.
Baschet masculin : 
lonia — România 
priza a Il-a). (Meci 
tru calificare în turneul 
final al Campionatului 
european). Transmisiune 
directă de Ia Katowice. 
Telejurnalul de noapte. 
Diu înregistrările „Cer
bului de aur". Recital 
Sergio Endrigo, comen
tat grafic de Cik Da- 
madian.
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Ba-PROGRAMUL I : 7,00 
diojurnal. Sport; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Odă limbii ro
mâne: 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară din 
Banat: 10,30 Clubul călători
lor; 11,00 Buletin de știri;
11,05 Cîntă George Enache; 
11,15 Din țările socialiste;
11,30 Cîntece: 12,00 Muzică 
ușoară: 12,10 Un interpret și 
rolurile sale: 12,30 Inlîlnire 
cu melodia populară și .in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14.00 Compozi-

torul săptămînii; 14,40 Din 
cele mai îndrăgite cîntece și 
jocuri populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Curente și idei. 
Marxismul și gîndirea filo
zofică contemporană: 15,25 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă: 16,00 
Radiojurnal: 16,30 Melodii de 
Remus Teodorescu și Ion Sta- 
văr; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 17,30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară de Pop Simion; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Albumul interpreților de 
muzică populară; 20,55 Știin
ța la zi: 21,00 Bijuterii mu
zicale: '21,30 Revista șlagăre
lor: 22.00 Radiojurnal. Sport: 
22,30 Pentru magnetofonul 
dumneavoastră: 22, 
jîoetic: 23j 
|e; '24,00 
0,03—G.'OO

,55 Moment 
.00 Concert de noap- 

Buletin de știri; 
Estrada nocturnă.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Secretul din Santa Vit
toria (20—23 mai); Republica :

Patricia și 
mai); LONEA 
brie : Prea 
război atît de mare (20—22 
mai); Minerul : 100 de cara
bine (20—23 mai): VULCAN : 
Cîntecele mării (20—23 mai); 
BARBĂTENI : Castelul con- 
damnaților (22—23 mai): LU- 
PENI — Cultural : Clanul si
cilienilor (20—24 mai).

muzica (20—23
7 Noiem- 

mic pentru un

■

■

Pentatlon
atletic
școlar

Tn orașul Hunedoara se vor 
desfășura sîmbătă și duminică 
întrecerile de atletism din ca
drul fazei județene a Pentatlo
nului atletic școlar. Valea Jiu
lui va fi reprezentată de două 
echipe de fete de la liceele de 
cultură generală din Petroșani 
și Vulcan și o echipă de bă
ieți de la Liceul industrial mi
nier Petroșani, conduse de pro
fesorii Gheorghe Pop, Teodora 
Curtavenco și Xenia David, ca
re s-au clasificat pentru această 
fază Ia întrecerile ce au avut 
loc pe municipiu.

RĂSPUNDEM

O IOAN BARBU, PETRILA. 
Treceți pe la redacție pentru 
a discuta posibilitatea colabo
rării.

0 IOAN IONAȘC, VULCAN. 
Conducerea E. M. Vulcan ne 
informează că întrucît ați re
fuzat să întocmiți declarația tip 
privind alocația de stal pen
tru copilul dv. legitim, a pro
cedat, in conformitate cu nor
mele legale, la întocmirea, față 
de doi martori, 
verbal în baza 
rile la alocație 
mamei copilului.

absolvire a școlii de tractoriști 
din Alba Iulia, prilej cu care, 
după ce ne veli da relatările 
necesare, necuprinse în scri
soarea adresată redacției, vă 
vom răspunde.

PE ECRANE
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a unui proces 
căruia dreptu- 
vor fi remise

N VERGES, U- 
M.

0 BENEDEK
RJCANI. Prezentat i-vă la E 
Uricani de unde, în baza unei 
cereri, puteți ridica suma de 
284 lei.

0 IOAN COJOCARU, URI- 
CAN1. Cele relatate de dv. au 
fost aduse la cunoștința condu
cerii O.C.L. Alimentara Petro
șani pentru cercetare și măsuri.

0 TRAIAN SAFTA, LU
PENI. Treceți pe la redacție 
cu certificatul, sau diplonia, de

0 UN NUMĂR DE CITI
TOARE, PETROȘANI. Problema 
ridicată de dv. este în atenția 
conducerii cooperativei „Unirea" 
din Petroșani, urmînd să fie re
zolvată pe măsură ce se vor 
crea condițiile necesare.

0 LAIOȘ MATEI, LUPENI. 
Certificatul de calfă anexat de 
dv., în traducere, la scrisoarea 
adresată redacției, nu vă dă 
dreptul la recunoașterea vechi
mii in muncă. Legea permite 
să vi se considere perioada de 
ucenicie ca vechime în eîmpul 
muncii numai în cazul că pu
teți dovedi că ați cotizat la 
fostele case de asigurări sociale, 
sau, dacă obțineți o adeverință 
eliberată de organele finan
ciare din care să rezulte plata 
impozitului pe salariu, cu in
dicarea patronului în serviciul 
căruia ați fost angajat în peri
oada 1931—1911. —

însănătoșirii
La începutul acestui an, în 

localitatea noastră, s-au ter
minai ultimele lucrări de fi
nisare la noul spital. Ca fie
care cetățean al orașului, am 
simțit o legitimă mîndrie pen
tru noua și importanta reali
zare în domeniul sanitar din 
orașul nostru. Pe atunci nu 
bănuiam că soțul meu, inginer 
la EJW, Vulcan, va fi internat 
în nou] spital cu o gravă a- 
fecțiune renală. După 13 zile 
de Ja internare a fost operat. 
Acum se simte bine, depă
șind momentele critice ale 
bolii. De aceea țin să mul
țumesc pe această cale me
dicilor loan Bîlteanu, Corne) 
Vasil ca și Petre Navrady 
cit și sorei Irina Orban 
pentru interesul și conștiin
ciozitatea cu care înțeleg să-și 
exercite meseria.

Inițiativa
a fost buna dar...

ince- 
anul

Povestea cu Jinul a 
put in luna octombrie 
trecut. Venind in sprijinul 
acțiunii de asigurare a fura
jelor necesare hrănirii vite
lor din regiunile inundate, 
deputatul Gheorghe Hand din 
circumscripția electorală nr. 
10, orașul Vulcan, a stal de 
vorbă cu țăranii solicilindu-le 
să doneze fin.

— Dăm bucuros — au spus 
mulți dintre ei.

Și au donat țăranii peste

Vor înflori
tranda firi

A

UNITATE
MODEL

Toate gospodinele din noul 
cartier de blocuri 
în Coroești cumpără 
de la măcelăria din 
plexul comercial. Le 
modul de deservire aî 
jarului Iosif Bacs, produsele 
frumos expuse și curățenia 
de farmacie ce domnește a- 
ici. Iată prin urmare o uni
tate de la care tre
buie să ia exem- 
piu 
din 
tru

toate unitățile 
comerțul nos- 
socialist.

• e •

construit 
came 
com- 

atrage 
mice-

Locatarii din blocurile
61, B 6J C 61, D 61 și O 61 
au ținut ca pe zonele verzi 
pe care le întrețin să înflo
rească trandafiri. Pentru a- 
ceasta au adus măceși și î-au 
plantat în jurul blocurilor. 
După ce se prind măceșii 
urmează să fie altoiți cu 
trandafiri de diferite -nlori. 
Ștefan Mărcuș, loan Șandor 
Carol Medeși, Ștefan Slavici, 
loan Dreghici, Francisc Șe- 
prodi, loan Fodor, Margare
ta Micloș și loan Borodi. 
sînt doar cîțiva din partici- 
panții la acțiunea de înfru
musețare dar numărul lor es
te mult mai mare.

Vilma BUCURICA 
deputată

î h

SECRETUL DIN SANTA VITTORIA11
țtx

y

1

t.

Acest film
american _..... ...
(Procesul maimuțelor 
sul dc la Nurenberj 
bia 
vine
bază o poveste, ce se afirmi 
a fi adevărată, din Italia a- 
nilor 1945.

Sătenii din Santa Vittoria 
primesc cu bucurie vestea 
morții lui Mussolini. Bogăția 
satului o formează vinul. Un

al regizorului 
Stanley Kramer 

Proce- 
Cora- 

nebunilor, Ghici cine 
la cină ? etc.) are la

mentale și bine selec
tate, vizînd probleme 
majore. Astfel, pe drept 
cuvint este criticat un 
director de mină care 

promovarea 
calificării

neglijează 
și ridicarea 
tineretului. Nu sînt ier
tați birocrații din prici
na cărora se face o apro
vizionare defectuoasă 
în alimentarea munci
torilor forestieri, nici 
brutarii fabricii de pîi- 
ue, care livrează pro-

detașament german se în
dreaptă spre sat pentru a 
confisca un milion de sticle 
cu vin. Reacția localnicilor 
este plină de mîndrie 
promptă : reușesc să le 
cundă pe toate la inițialiv 
primarului Halo 
(Anthony Quinn), 
atmosferă febrilă 
și o idilă sfîrșită 
ria.

Plin de farmec,

și 
as-

Bombolini
In această 
se petrece 
cu căsăto-

romantism

și suspens, „Secretul din 
Santa Vittoria" stîrnește in
teresul spectatorului. In dis
tribuția filmului se află ac
tori binccunoscuți publicului 
— Anthony Quinn, Anna 
Magnani, Virna Lisi. Come
die cu semnificații generoa
se, filmul ..Secretul din Santa 
Vittoria1* a fost distins cu 
premiul „Globul de aur" în 
1969. Rulează la cinemato
graful „7 Noiembrie11 din Pe
troșani începînd de astăzi.

11 000 kilograme de fin, care 
a fost depozitat in grădina 
lui lanoș Drăghiei Hirț din 
Paroșeni. lată insă că a ve
nit iarna, apoi a trecut, fără 
insă ca cineva să se mai in
tereseze de soarta finului. In 
această situație deputatul s-a 
dus la consiliul popular al Or 
roșului.

— Ce facem tovarăși cu fi
nul ? Trebuie balotat și trans
portat.

II balotăm tovarășe, il 
balotăm.

Intr-adevăr, a fost balotat 
și, din nou... depozitat. Apoi 
a fost completamente uitat. 
Baloturile de sus au început 
să putrezească din cauza 
ploii, iar cele de jos din cau
za bălții 
ele.

Și din 
tatul la

— Putrezește finul, tovarășn.
— Se t ransportă. n-ai nici 

o grijă.
Și s-a transportat, dar ca 

urmare a neglijenței arătate 
cca. 2 5.......................
mat 
torii <i 
dreptul 
tru faptul că ceea ce au în
țeles să dea din inimă, a fost 
tratat <u atîta indiferență. 
Fapt pentru care se impune 
să se aplice un tratament 
corespunzător celor din vina 
cărora s-au petrecut cele re
latate.

ce s-a format sub

nou s-a dus depu- 
consiliul popular.

kg de fin nu a 
fi folosit. Dona- 

prin urmare tot 
fie supărați pen-
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Amplificarea
ritmurilor

Intr-un mod asemănător se 
impune să acționeze și condu
cerea I.I.T Petroșani, unde maî 
sînt de recuperat restanțe în 
valoare <le 113 000 tei la pro
ducția de mobilă

Analiza critică ■ minusurilor, 
evaluarea tuturor rezervelor si 
posibilităților, stabilirea căilo» 
Și mLi'oacelor <le valorificare 
erabnică a acestora, este n ne
cesitate de nrim ordin în tiecar® 
unitate economică din cadrul 
municipiului. Comitetele de di
recție. sub îndrumarea nemij
locită a organizațiilor dc par
tid, trebuie să stabilească ș» 
să aplice asemenea măsuri in
cit totalitatea indicatorilor de 
plan — cantitativi și calitativi 
— să se realizeze exemplar. 
Fiecare colectiv dispune de con
diții favorabile pentru amplifi
carea ritmurilor producției \- 
ceste condiții trebuie fructifi
cate integral pentru a asigura 
in întreaga Vale a Jiului in a- 
cest prim an al noului cincinal, 
un bilanț industrial de prestigiu
o

TITLUL OBLIGA
duse de slabă calitate.

Sînt ridiculizați fără 
menajamente acei tineri 
care fug de muncă, pre
cum și specula, trîndă- 
veala prin cafenele, ten
dința de căpătuială prin 
mijloace necinstite ele.

l.G.L. are rezervat un 
tablou special, și pe bu
nă dreptate, mai ales in 
privința felului în care 
fiși face (sau mai pre-

cis nu-și face) datoria 
în deservirea cu apă 
caldă a locatarilor noi
lor blocuri, lată un frag
ment edificator în a- 
ceaslă privință : 
„Vrei să-ți faci și tu o 
scaldă
Iți țir rînd la apă caldă. 
Pui familia, concret,
De planton, la robinet 
Apa caldă s-o pindvști 
Piăînmț ș-o

împărțești...*
Autorul acestor rîn

duri, instructorul — re
gizor — interpret Gh. 
Negraru, are o bogată 
experiență în această 
activitate. Pînă in pre
zent, 3 brigăzi pe cure 
Je-a instruit au ajuns la 
fa/a finală a concursu
rilor republicane. Cu 
10 am in mmă obținea 
.0 mențiune pe țară,

pentru ca azi să eîștige 
cea mai înaltă distinc
ție. Alaiuri de ctmuRi 
înterpieți — Gh. Szeres» 
Ion Velica, Porumb.țu 
Belgun, Stela Badea, 
Mariana Falosi și Lilia
na Hiszcm, în prezent 
instructorul Gh. Negru* 
ru pregătește un pro- 
gțuni n >u de brigadă. 
Se pare că este chiar 
mai bun decît cel an
terior. N-ar fi exclus.., 
.Titlul obl . î 1
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La Moscova a fosi semnai
PROTOCOLUL 

SOVIETO-CANADIAN
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Alexei Kosîghin și Pierre El
liott Trudeau au semnat 
miercuri la Moscova un proto
col oare prevede lărgirea și a- 
dîncirea, prin intermediul în
tâlnirilor periodice, a consultă
rilor în probleme internaționa
le importante, care prezintă in
teres reciproc, precum și în 
probleme privind relațiile bila
terale. Aceste consultări se vor 
referi la : probleme politice, e-

★

românești

BERLIN 19. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: La Casa de Cul-

vieții de astăzi a poporului 
român, ca și cele mai fru
moase obiective turistice.

Conomice și cu 
înconjurător și 
gate de relațiile bilaterale 
blemc internaționale, inclusiv 
situații ce generează încordare 
în diverse regiuni ale lumii : 
chestiuni caro constituie obiec
tul tratativelor multilaterale, in
clusiv cele examinate la Orga
nizația Națiunilor Unite : orice 
alte aspecte asupra cărora păr
țile vor considera util să facă 
un schimb de vederi.

Convorbiri între reprezentanții 
P.C. din Spania și ai U.C.I.

BELGRAD 19 (Agerpres) — 
La sediul Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, anunță agenția 
Taniug, au avut loc convorbiri 
între Dolores Ibarruri, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carillo.

secretar general al P.C. din 
Spania, și Veliko Vlahovici, 
președintele Biroului Executiv 
al Prezidiului U.CJÎ.. Kroste 
Țrvenkovski și Stane Dolanț. 
membri ai Biroului executiv al 
Prezidiului U.C.I.

Prima reuniune a noului cabinet egiptean
CAIRO 19 (Agerpres). — La 

Cairo a avut loc miercuri, sub 
conducerea președintelui An
war Sadat și în prezența vice
președintelui Hussein el Shafei, 
prima reuniune a noului cabinet 
egiptean — anunță agenția 
M.E.N. In cadrul reuniunii, pre
ședintele Sadat a definit poli
tica internă a R.A.U. în mo
mentul actual și £n etapele vi
itoare și s-a referit la recen
tele evenimente care au surve
nit în țară, precizează agenția.

Vorbind despre politica exter
nă, adaugă M.E.N., președinte
le Sadat a reafirmat hotărîrea 
Republicii Arabe Unite de a nu 
face nici o concesie teritorială

sau în ceea ce privește dreptu
rile poporului palestinian. El 
s-a referit, de asemenea, la mă
surile care au fost luate sau 
urmează a fi luate pentru rea
lizarea Federației Republicilor 
Arabe.

In cadrul reuniunii de mi
ercuri, membrii cabinetului au 
hotărât crearea a șase comitete 
ministeriale, printre care i Co
mitetul pentru problemele pla
nificării, condus de premierul 
Mahmud Fawzy: Comitetul 
pentru producție și comerț, con
dus de vicepremierul Aziz Sid- 
ky și Comitetul pentru proble
mele agriculturii și ale irigării, 
condus de vicepremierul Saved 
Marei.

HAVANA 19 — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamale, 
transmite; Delegația guverna
mentală română condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care va participa la 
lucrările celei de-a doua sesi
uni a Comisiei mixte româno 
cubaneze de colaborare econo 
mică și tehnico-științifică, a 
sosit la Havana. Pc acroportu 
internațional „Jose Marii", de
legația română a fost în timpi 
nată de Carlos Rafael Rodri
guez, președintele Comisiei na
ționale cubaneze de colabora
re economică și tehnico-știin 
țifică, Raul Roa Garcia, minis 
trul afacerilor externe, Marcelo 
Fernandez, ministrul comerțu
lui exterior, Pedro Miret, mi
nistrul industriei minelor, com

bustibilului și metalurgiei, și 
dc alte persoane oficiale cu
baneze. Au fost prezenți de a- 
semenca. Vasile Mușat, amba
sadorul României în Cuba, 
membri ai ambasadei și ai a- 
genției economice române din 
Havana.

HAVANA 19. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sțama- 
tc, transmite: La Havana au 
început lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte ro- 
măno-cubaneze de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică. 
Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi 
niștri, iar delegația cubaneză, de 
tovarășul Carlos Rafael Rodri-

® Expoziția cărții ro
mânești la Padova

ROMA 19. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : La „Librăria cen
trală" din Padova a fost inau
gurată o expozifie a cărții 
românești, care prezintă nu
meroase lucrări dc autori 
clasici și contemporani ro
mâni, proză și versuri, opere 
din diferite domenii, precum 
și traduceri in italiana și in 
alte limbi. Tot aici, prin grija 
„Seminarului de limba și li
teratură română" de la Uni
versitatea din Padova, s-a or
ganizat o expoziție de foto
grafii despre România, care 
ilustrează momente semnifi
cative ale dezvoltării multi
laterale a țării noastre, ale

Prezente

® ,,Imagini din Româ
nia", la Casa de 
cultură a Combina
tului chimic Buna 
din R. D. Germană

Combinatului chimic 
Buna din regiunea Hale 
(R.D.G.) a avut loc vernisa
jul expoziției „Imagini din 
România". In cuvîntul rostit 
cu acest prilej, Werner Ege- 
ralh, vicepreședinte al Aso
ciației pentru relații culturale 
cu străinătatea, a evocat rea
lizările obținute in construc
ția socialistă in țara noastră 
și relațiile de prietenie care 
există intre P.S.U.G. și P.C.R., 
intre popoarele R D.G. și Ro 
mâniei.

Au fost prezenți primarul 
orașului, reprezentanți ai con
ducerii locale a P.S.U.G., ai 
organizației de tineret, orga 
nizației sindicale, conducerea 
combinatului chimic.

Asistenta a ascultat o ex
punere a ambasadorului ro
mân Nicolae Ghenca și a vi
zionat un film românesc.
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In legătură cu criza monetară
inferoccidentală

Mișcarea studențească» t

de protest din Venezuela
CARACAS 19 (Agerpres). — 

Mișcarea studențească de pro
test din Venezuela împotriva 
hotărîrii guvernamentale pri
vind închiderea instituțiilor dc 
învățămînt superior ia amploa
re. In orașele San Cristobal, 
Valencia, San Juan. Barcelona 
și altele au avut loc ciocniri 
între studenți și poliție care 
s-au soldat cu zeci de răniți. 
Au fost operate arestări în rîn- 
durile manifestanților. De ase
menea, în orașul Merida poli-

ția a ocupat clădirea universi
tății și a arestat peste 200 de 
studenți. Străzile orașului sînt 
patrulate în permanență de ma
șinile organelor de ordine.

Pe de altă parte, se anunță 
că în localitatea Maracaibo pes
te 20 000 de elevi și cadre di
dactice au declarat grevă în 
semn de solidaritate cu mișca
rea studenților pentru reforma 
sistemului de învățămînt și îm
potriva represiunilor poliție
nești.

LUXEMBURG 19 (Agerpres). 
— Dacă marca vest-germană și 
gulderul olandez vor continua 
să aibă un curs flotant un timp 
îndelungat se- va ajunge la o 
„revizuire profundă' a Pieței 
comune, a declarat marți la 
Luxemburg Raymond Barre, 
vicepreședinte al Comisiei C.E.E

Referindu-se la actuala criză 
monetară occidentală Raymond 
Barre a opinat că aceasta este 
generația de „dificultăți croni
ce" ale sistemului monetar in- 
teroccidental ca urmare a defi
citului ..masiv și persistent" al 
balanței de plăți americane, 
precum și afluxului de capi
taluri speculative.

PARIS 19 (Agerpres). — Con
siliul Național al Creditului a

anunțat că, în viitor, Banca 
Franței va avea posibilitatea 
să ridice de la 9,25 la sută, la 
100 la sută taxa rezervelor o- 
bligatorii pentru depunerile de 
capital străin. Această măsură, 
a menționat Consiliul Național 
al Creditului, a fost luată pen
tru a permite, în cazul declan
șării unor noi fluctuații mone
tare occidentale, ca Banca Fran
ței să acționeze rapid și eficace 
împotriva ieșirilor de capital 
francez, în eventualitatea unei 
slăbiri a cursului francului. A- 
utoritățile monetare franceze au 
reafirmat că paritatea francu
lui rămîne neschimbată, măsu
ra adoptată avînd și menirea 
de a anihila speculațiile valu-

guez, președintele Comisiei na
ționale de colaborare economică 
și tehnico-științifică, ministru 
de stat. Pe ordinea de zi figu
rează prezentarea rapoartelor 
celor două părți privind înde
plinirea prevederilor înscrise în 
documentele adoptate la pi 
sesiune a Comisiei mixte, 
a avut loc la București, 
1969. Vor fi examinate, de a- 
semenea, posibilitățile de dez
voltare u colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Ro
mânia și Cuba.

★

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu a fost primit, la Palatul Re
voluției, de președintele Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos 
Torrado. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor româno-cuba- 
neze în diferite domenii și alte 
aspeote de interes comun.

Șeful delegației țării noastre 
a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un 
cordial salut adresat tovarăși
lor Fidel Castro, Osvaldo Dor
ticos și celorlalți membri ai con
ducerii de partid și de stat a 
Cubei. Președintele Dorticos a 
mulțumit pentru salutul primit.

La convorbire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, au fost prezenți Car
los Rafael Rodriguez, Pedro Mî- 
ret, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul industriei mi
nelor, metalurgiei și combusti
bilului, precum și Vasile Mu- 
șat, ambasadorul României la 
Havana.
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Interzicerea grevei 
feroviarilor din S.U.A

WASHINGTON 19 (AgerprtM. 
— Congresul american a făcut 
marți primul pas spre interzi
cerea grevei generale a per
sonalului de mișcare de la că
ile ferate ale cărei efecte au 
și început să fie resimțite de 
ramurile-cheie ale industriei 
din S.U.A. Sub presiunea Casei 
Albe, Comisia senatorială pen
tru problemele muncii a apro
bat un proiect de lege de ur
gență care interzice orice grevă 
în acest sector pînă la 1 octom
brie 1971. In același timp, 
proiectul acordă un anumit spor 
de salarii personalului de miș
care. paralel cu desfășurarea 
negocierilor în vederea încheie
rii unui nou contract de mun
că.

Un proiect similar a fost dez
bătut și de Comisia pentru co
merț a Camerei Reprezentant:- 
lor. Dună cum transmite agen
ția U.P.I.. discuțiile în această

comisie au fost violente, 
rneroși congresmeni exprimîn- 
du-și nemulțumirea ..pentru 
faptul că au fost transformați 
în spărgători de grevă". „Sîn- 
tem sătui de asemenea inter
venții în conflictele de muncă", 
a declarat congresmanul Sa
muel Devine, în timp ce era a- 
udiat ministrul muncii, James 
Hodgson.

Cele două proiecte urmează 
să fie dezbătute în plenul Se
natului și Camerei Reprezen
tanților.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a semnat marți 
legea adoptată anterior de Se
nat și Camera Reprezentanților 
prin care se ordonă lucrătorilor 
feroviari să-și reia activitatea, 
punîndu-se astfel capăt în mod 
forțat grevei de două zile ce a 
paralizat transportul pe căile 
ferate americane.

• O delegație comercială a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de Ion Stoian, minis
tru adjunct al comerțului 
terior, a sosit Ia Phenian, 
latează agenția A.C.T.C.

ex- 
re-

al•' Ministrul de interne 
Republicii Arabe Unite, Mam- 
douh Salem, a emis un decret 
în baza căruia au fost inter
zise, începînd de miercuri, de
monstrațiile și procesiunile — 
informează ziarul egiptean „Al 
Ahram", citat de agenția M.E.N.

dezvoltării relațiilor comerciale 
sovicto-canadiene cu J. H. War
ren, adjunctul ministrului in
dustriei și comerțului al Cana
dei, care îl însoțește pe pre
mierul canadian Pierre Elliott 
Trudeau în vizita sa în Uniunea 
Sovietică. relatează agenția 
TASS.

Carlos Rafael Rodriguez a o- 
ferit în salonul Tuquino al ma
relui hotel „Habana Libre“ un 
dineu în cinstea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu și a mem
brilor delegației guvernamenta
le române.

Puternică
manifestație 

unitară
la Torino

• Președintele Vecei Execu
tive a Serbiei, Milenko Boiu- 
nici, a sosit marți la Budapesta 
într-o vizită de cinci zile, la 
invitația vicepreședintelui gu
vernului ungar. Matyas Timar. 
In aceeași zi, la sediul Parla
mentului ungar au început con
vorbirile între Matya^ Timar și 
Milenko Boianici.

• O delegație de anchetare 
a crimelor de război comise de 
americani în Indochina a sosit 
la Hanoi, anunță agenția V.N.A.

Delegația va strînge documen
te pentru pregătirea celei de-a 
11-a sesiuni a Comisiei inter
naționale de anchetă, care va 
avea loc la Oslo între 20 și 25 
iunie a. c.

© Persoane necunoscute au 
deschis focul marți seara in ca
pitala nord-irlandeză asupra u- 
nei patrule britanice. Atacul nu 
a produs victime Este al doilea 
incident de acest gen din ulti
mele trei zile. O ciocnire pro
dusă sîmbătă s-a soldat cu uci
derea unui civil și rănirea a 
doi militari englezi.

Vicepremierul Turcie 
Sadi Kocas, a anunțat marți 
seara, în Senat, că poliția a 
arestat pe Ayhan Yalîn, iden
tificat ca fiind unul dintre par- 
ticipanții la răpirea consulului 
general israelian din Istambul. 
Ephraim Elrom. El a indicat, 
totodată, că ..alte persoane care 
au luat parte la această răpire 
urmează să fie arestate în scurt 
timp".

Săptâmînalul „L’Espresso" ob
serva că, de mai multe luni, 
producția industrială italiană 
s-a oprit la nivelul atins Ia 
începutul anului trecut, iar um
bra recesiunii în sectorul pro
ductiv a devenit o realitate 
tulburătoare Și alarmantă. Po
trivit primelor calcule ale 
I.S.C.O., indicele la producția 
industrială este chiar mai mic 
decît cu un an în urmă, re- 
prezentînd în februarie 1971 cu 
1,5 la sută mai puțin decît în 
1970. In aceeași 
vieții a crescut 
0,3 la sută față 
1971 și cu 4,8 la 
februarie 1970.

Procentul de creștere a ve
nitului național al Ttaliei — 
de peste 5 la sută — luat în 
sine și fără a- fi comparat cu 
alte cifre ar putea da unei per
soane neavizate impresia unei 
situații pozitive a economiei ță
rii. Problemele sînt însă cu 
mult mai complexe decît apar 
la prima vedere. Astfel, dacă în 
1969 venitul național brut a 
crescut în Italia cu 5,9 la sută, 
£n 1970 ritmul de creștere a 
scăzut, atingîndu-se cifra de 
5,1 la sută. Pe de altă parte, 
sporirea prețurilor a înregis
trat anul trecut un procent de
6.4 la sută. Chestiunea care se 
pune este că obiectivele poli
tice și economice pe care și 
le-a stabilit guvernul de centru- 
stînga pentru perioada actuală 
și pentru cea imediat următoa
re nu pot fi realizate în cazul 
unei creșteri a venitului națio
nal cu 5 la sută, pentru aces
tea fiind necesar un procent de
6.5 pînă la 7 la sută. Intre o- 
biectivele despre care amin
team se află relansarea pro-

lună, costul 
în Italia cu 

de ianuarie 
sută față de

ducției și sporirea nivelului de 
folosire a brațelor de muncă, 
dezvoltarea în ritm rapid a e- 
conomiei sudului țării — il Mez- 
zogiorno —, crearea unei agri
culturi moderne, toate acestea 
necesitând un spor de investi
ții atît din partea statului, dar, 
mai ales, a particularilor, stag
narea fiind îngrijorătoare în
deosebi în sectorul privat. Or, 
după cum a pornit anul 1971, 
mulți consideră încă de pe a- 
cum că nu va putea fi atinsă

prilie prin care se revendica 
accelerarea de către guvern a 
aplicării reformelor economico- 
sociale, între care și cea a 
construcțiilor. Sînt de relevat, 
în context, și repetatele întîl-. 
niri ale reprezentanților celor 
trei mari centre sindicale cu 
membrii guvernului, întîlniri în 
care se dezbat probleme pri
vind transformarea sistemului 
de asistență sanitară, reforma 
învățămîntului public și uni
versitar, a transportului și, cu
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cifra de 14 000 miliarde lire 
investiții pe anul în curs, cifră 
propusă în programul de dez
voltare economică. Dificultățile 
sînt resimțite cu deosebire de 
întreprinderile mici și mijlocii 
și de sectorul construcțiilor.

Presa italiană, care apreciază 
sectorul construcțiilor ca fac- 
tor-cheie al conjuncturii eco
nomice actuale, consideră că el 
ar trebui 6ă beneficieze de un 
ajutor deosebit de urgent. A- 
cesta este, de altfel, domeniul 
care a provocat cele mai mari 
nemulțumiri ale oamenilor mun
cii în ultimele luni. Este de 
ajuns să amintim greva gene
rală de la începutul lunii a-

precădere, reforma urbanistică 
și a construcției de locuințe 
populare. Cit despre agricultu
ră, expansiunea productivă a 
fost nulă și, deși cererea de per
sonal în industrie este relativ 
redusă, se remarcă un exod 
continuu, în ritm elevat, de la 
sate datorită situației îngrijo
rătoare din acest sector. Nu
mai anul trecut, 340 000 de per
soane au părăsit zonele rurale, 
mai ales din Mezzogiorno, în- 
dreptîndu-se spre nordul indus
trializat 
tare.

Italia 
cum se 
privind

ai Italiei și peste ho-

are de curînd — după 
știe — o Carte albă 

situația finanțelor pu-

blice, așa-numitul Decretone ca
re prevede momentele necesare 
utilizării fondurilor destinate 
fiecărui proiect în parte din 
cele caro compun programul de 
dezvoltare economică pe cinci 
ani. Acesta este însă un docu
ment ce privește nu perioada 
prezentă sau viitorul apropiat, 
iar pericolul recesiunii planea
ză acum asupra economiei... A- 
paratul guvernamental a hotă- 
rît, în consecință, să pregăteas
că o intervenție pentru a salva 
economia, intervenție pe care 
unele ziare italiene au și nu
mit-o „II Decretone nr. 2". Se 
menționează chiar că, deși e- 
xistă încă semne aparente, dez
baterile au atins o temperatură 
ridicată, comparabilă celor din 
perioada crizei economice din 
1963—1964 și din vara anului 
1970 (care a dus la demisia 
guvernului Rumor). Părerea ge
nerală este că dacă nu vor fi 
adoptate imediat măsurile ne
cesare, va fi dificil de evitat 
o serioasă reducere a nivelului 
ocupării în producție și a veni
tului. In ce privește conținutul 
măsurilor, la Roma se subli
niază că, dacă în criza econo
mică din anii 1963—1964, duș
manul ce trebuia învins era 
inflația, iar terapia aplioată a 
fost limitarea investițiilor, de 
data aceasta pericolul îl con
stituie recesiunea, iar răspun
sul logic ar fi expansiunea pro
ductivă. De notat, în plus, că 
apropierea alegerilor adminis
trative din luna iunie consti
tuie încă un element de pre
siune asupra autorităților italie
ne în încercarea lor de a găsi 
o cale pentru rezolvarea situa
ției.

ROMA 19 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite ; O puternică mani
festație unitară, organizată de 
cele trei mari centrale sindi
cale italiene — C. G. I. L., 
C. I. S. L. și U. I. L. — s-a 
desfășurat marți, la Torino, 
concomitent cu greva de șa
se ore a muncitorilor de la 
uzinele Fiat. Aproximativ 
15 000 de persoane, sosite în 
Piazza San Carlo de la sediul 
întreprinderilor Fiat, precum 
și reprezentanți ai muncito
rilor de la fabricile de auto
mobile Autobianchi. „O. M.", 
Bertone, Webwr, Ipra, au 
participat la o adunare !a 
care au luat cuvîntul cei trei 
•secretari generali ai organi
zațiilor sindicale din sectorul 
construcțiilor de mașini.

Cei trei lideri sindicali au 
subliniat că platforma reven
dicativă a muncitorilor de 
la Fiat reliefează necesitatea 
modificării condițiilor de 
muncă de la această între
prindere. „Dorim să ajungem 
la soluții corespunzătoare 
prin tratative, a declarat u- 
nul dintre vorbitori, dar da
că administrația uzinelor nu 
va adopta o poziție construc
tivă, vom da o ripostă fermă, 
cu toate mijloacele de care 
dispunem, inclusiv greva ge
nerală a constructorilor de 
mașini din Italia". S-a su
bliniat, totodată, intenția or
ganizatorilor grevei de a asi
gura o mai strînșă legătură 
între muncitorii de la Fiat 
și cei de la alte întreprin
deri similare italiene, precum 
,și cu oamenii muncii din 
celelalte sectoare de activi-

• Marți a plecat în Brazilia 
o delegație economică și comer
cială guvernamentală bulgară, 
pentru a purta convorbiri în 
problemele colaborării economi
ce dintre cele două țări, rela
tează agenția B.T.A.

•> La Praga a fost șemncA 
acordul privind schimbul do 
mărfuri și plățile pe anul 1971 
între R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Chineză. Noul acord, relatează 
agenția C.T.K., va contribui la 
sporirea volumului schimburilor 
comerciale dintre Cehoslovacia 
și B.P. Chineză.

® Intr-un cadru festiv, la mina Chuquicamata — cea 
mai mare exploatare de cupru din lume — a fost instalat 
un nou sistem de transportare, pe bandă rulantă, a mine
reului. După naționalizarea acestei mine de către guvernul 
Unității Populare, conducerea și asistența tehnică sînt asi
gurate, în exclusivitate, de specialiști chilieni. Noua instala
ție de transportare a minereului, lungă de 2 090 metri, este 
o creație a inginerilor și

O O delegație a sindicatelor 
din industria metalurgică vest- 
germană,, „I. G. Metall", cea 
mai mare organizație sindicală 
de ramură din R.F.G., a plecat 
la Belgrad, transmite corespon
dentul Agerpres la Bonn. Dele
gația va vizita timp de 5 zile 
diferite întreprinderi din Iugo
slavia și va purta convorbiri 
cu conducătorii sindicatelor iu
goslave în vederea stabilirii 
unor legături strînse de infor
mare și colaborare reciprocă.

@ O delegație chiliana con
dusă de Alfonso Inostroza, pre
ședintele Băncii centrale din 
Chile, a plecat într-o vizită în 
R. F. a Germaniei, Italia, Bel
gia și Olanda. In timpul vizi
tei, delegația va aborda cu o- 
ficialitățile din țările respective 
probleme legate de intensifica
rea schimburilor economice și 
financiare cu băncile de stat și 
particulare.

Silvia COMAN

tehnicienilor chilieni.

@ Funcționarii de la institu
țiile guvernamentale și cadrele 
didactice din provinciile argen
tinieni' Chaco, San ' Juan, La 
Roja, Mendoza și Santa Fe au 
declarat grevă în sprijinul re
vendicărilor lor de majorare a 
salariilor. Agențiile internațio
nale de presă relatează că în 
provincia Santa Fe, peste 2 500 
de profesori și învățători au or
ganizat o manifestație de pro
test in fața reședinței guver
natorului.

Q Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al U- 
niunii Sovietice, a examinat 
marți la Moscova problemele

® In capitala R.P. Chineze 
a sosit o delegație guverna
mentală economică italiană, con
dusă de Mario Zagari, minis
trul comerțului exterior, anun
ță agenția China Noua. Delega
ția, compusă din 76 de persoa
ne — oficialități ale guvernului 
italian, reprezentanți ai cercu
rilor economice, industriale, 
bancare și ziaristice — vizitea
ză China la invitația ministru- 
lu comerțului exterior, 
Sian-kuo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I mda, * 

Nor- I
și xjuxem- 

loc informea- I 
Mondială a •

I
I
I

...un sondaj național, efec
tuat dc Institutul Gallup la 
cererea postului de radio 
New York, a relevat ca 56 
Ia sută din americani se 
pronunță pentru retragerea 
trupelor din Vietnam pînă 
la sfîrșitul acestui an. Son
dajul a indicat, de aseme
nea, că 67 la sută din popu
lația țării nu crede că actu
ala administrație spune tot 
adevărul în privința războ
iului din Vietnam, iar 11 la 
sută acuză ziarele și televi
ziunea 
lor în 
biect.

de deformarea faple- 
legătură cu acest su-

★

...în fața pericolului cres
cut de piraterie aeriană, ad
ministrația aeroportului din 
Copenhaga a plasat in 30 de 
puncte ale incintei un sem
nal prohibitiv care reprezin
tă un pistol 
oblică.

tăiat de o bară

la
...numărul

i New York în 1970
crimelor comise 

fost
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mai mare decît cel înregistrat 
în Marea Britanie, Olanda, 
Elveția, Spania, Suedia, > 
vegia, Danemarca și Luxem
burg luate la un 1 
ză Organizația Mondială a 
Sănătății

...cele două mari partide 
din S.U.A. angajate in com
petiție electorală. Partidul De
mocrat și, respectiv, cel Re- I 
publican, au convenit să a- ■ 
corde fiecărui candidat la I 
președinția S.U.A. suma de I 
80 cenți pe alegător, ceea ce | 
înseamnă 110 milioane de do- | 
lari (se știe că, în 1968, par- | 
ticlui Republican a depășit . 
suma de 70 milioane dolari I 
pentru propaganda radio-te- 
levizată). I
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t*a generalului de | 

proiect de cons- |I
gricultori a fost pus la punct I 
de curînd. după ce. în pre- •
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...în urma unei anchete s-a 
dovedit că aeroportul cel mai 
exact din Europa occidentală 
este cel din orașul vest-ger- 
man Hamburg. Anul trecut, 
în plin sezon estival, au fost 
înregistrate 58 de minute în- 
tîrziere la 1 775 zboruri. Ur
mează în ordine aeroporturile 
din Copenhaga. Amsterdam, 
Paris, care au cunoscut întîr- 
zieri între cinci și treizeci o- 
re.

încheierea vizitei în R.A.U. a delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. Coreene

PIIENIAN 19 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei în R.A.U. 
a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
condusă de Pak Sen Cer, 
membru al Comitetului Poli
tic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
a fost dat publicității un co
municat comun, anunță agen
ția A.C.T.C.

Membrii delegației coreene 
au fost primiți de președin
tele Republicii Arabe Unite, 
Anwar Sadat, și au avut în
trevederi cu premierul egip
tean, Mahmud Fawzi. Delega
ția de partid și guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, se a-

rată în comunicat, a purtat 
convorbiri cu o delegație a 
Uniunii Socialiste Arabe și a 
guvernului Republicii Arabe 
Unite în probleme de interes 
comun, ajungînd la o deplină 
identitate de păreri.

Partea egipteană, relevă co
municatul, și-a exprimat spri
jinul deplin față de progra
mul în opt puncte în vederea 
reunificării Coreei, asupra că
ruia s-au făcut noi clarifi
cări cu prilejul recentei se
siuni a Adunării Supreme a 
R.P.D. Coreene. Republica A- 
rabă Unită denunță imperia
lismul american și regimul 
marionetă din Coreea de sud 
pentru manevrele lor război-

nice și cere retragerea tutu
ror trupelor americane din 
Coreea de sud. La rîndul său, 
R.P.D. Coreeană cere retra
gerea trupelor israeliene de 
pe toate teritoriile arabe o- 
cupate și își afirmă spriji
nul deplin față Je lupta po
porului egiptean pentru eli
berarea teritoriului să«.

Republica Arabă Unită și 
R.P.D. Coreeană își exprimă 
satisfacția față de dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
cooperare în diverse domenii 
și sînt de acord să întărească 
prietenia și cooperarea din
tre cele două popoare și țări, 
se arată în încheierea comu
nicatului.

...dată fiind marca afluență 
de vizitatori înregistrată de 
Colombey - Ies deux Eglises 
după moartea 
Gaulle, un f.------- — -.....
truire a unui hotel în aceas
tă patriarhală așezare de a-

alabil doamna de Gaulle și-a 
dat asentimentul Lucrările 
de construcție au fost înce
pute în luna martie : se pre
supune că hotelul va fi pus 
la dispoziția vizitatorilor la 
sfîrșitul lui noiembrie.

A

...la Londra. Camera Lorzi
lor a adoptat un proiect de 
lege conform căruia fiecare 
meteorit căzut pe teritoriul 
Angliei aparține reginei La 
întrebarea și dacă meteoritul, 
în cădere, rănește pe ci
neva regina este sau nu res
ponsabilă ?' s-a specificat că 
proiectul do lege trebuie să 
o absolve pe regină do orice 
responsabilitate.
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