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proiect de lege

CONTROLUL
OBȘTESC
un factor
activ, orientat
spre eficiență

Crearea unui cadru instituțio- 
nalizat care să permită și să 
determine atragerea unui mare 
număr de cetățeni la condu
cerea treburilor de stat și ob
ștești, la îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață și 
transpunerea în fapt, prin a- 
ceasta, a politicii partidului 
constituie — după cum se des
prinde și din argumentele caro 
explică rațiunea recentului 
proiect de lege — o măsură de
osebit de utilă, capabilă să 
prilejuiască exercitarea unui 
control obștesc eficient, situat 
la cotele actualelor exigențe. 
Utilitatea măsurii derivă din 
rolul de factor activ ce se a- 
cordă acestei forme de îndru
mare. supraveghere și control 
care, acționând într-un peri
metru larg, trebuie să devină 
un stimulent eficace, un real 
sprijin al activității desfășura
te în toate domeniile vieții so
ciale. Aceeași utilitate mai de
rivă totodată din prevederile 
actualului proiect, de a asigu
ra lărgirea vechiului cadru de 
influențare, stabilind 
concrete, preocupări 
determinând prin aceasta 
plus de autoritate controlului 
exercitat de opinia maselor. O 
simplă înșiruire a obiectivelor 
pe care le cuprinde proiectul 
de lege este, socotim, edifica
toare pentru a ilustra lărgi
rea cadrului de lucru, a sferei 
sa c de influențare: realizarea 
calității produselor și diversi
ficarea sortimentelor, extinde
rea și îmbunătățirea prestărilor 
de servicii și executării de lu 
cran pentru populație, asigu
rarea la desfacere a sortimen
telor de mărfuri 
sarcina fiecărei unități comer
ciale, aplicarea cu strictețe a 
prețurilor, respectarea grama- 
jelor. asigurarea asistenței me
dicale și aplicarea normelor 
igienico-sanitare, întreținerea 
fondului locativ și a mijloace
lor dc transport în comun — 
toate acestea, ca și numeroase 
alte obiective cuprinse în pro
iect vor fi supuse permanent 
atenției opiniei publice, vor fi 
trecute prin sita exigențelor 
masei de cetățeni interesată 
tot mai mult de îmbunătățirea, 
perfecționarea și ridicarea 
noi trepte a vieții sociale.

criterii 
majore, 

un

pentru populație, asigu-

stabilite in

laOrientat să contribuie 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere, a respectului, solici
tudinii și promptitudinii lu
crătorilor din toate unitățile de 
servire publică în relațiile cu 
populația, controlul obștesc 
capătă, prin legiferarea acestei 
meniri, un caracter de vie ac
tivizare a opiniei cetățenilor în 
direcția educării lucrătorilor, a 
ridicării comportamentului lor 
la un nivel de civilizație și ur
banitate superior. Activînd pe 
acest plan, al înlăturării for
melor de manifestare a vechiu
lui într-o orânduire nouă care 
și-a 
bază 
liste, 
țeles

înscris ca principiu de 
întronarea echității socia- 
controlul obștesc este în
că un pilon de bază 

complexitatea activităților 
fășurate pentru 
cietății.

Practica vieții 
lă și pînă acum 
ficiența acestei 
trol, exercitat de reprezentanții 
cetățenilor constituiți în echi
pe de lucru, îndrumate cu com
petență de organizațiile de sin
dicat din sinul cărora au luat 
ființă. Rodul activității celor 
86 echipe de control obștesc 
din Valea Jiului care activea
ză în ramura comerț, și a ce
lor 10 echipe din ramura me- 
dico-sanitară a ieșit de multe 
ori. în mod pregnant, la ivea
lă, prin controlul competent 
exercitat, prin răspunderea cu 
care membrii lor au înțeles 
să-și exercite atribuțiile. Desi
gur, au existat pe alocuri, și 
unele neajunsuri, determinate 
uneori de lipsa sprijinului da
tor să-l acorde echipelor prin 
antrenarea în acțiunile de con
trol a unor specialiști, alteori 
din însăși nesoluționarea ope
rativă a deficiențelor semnala
te. Tocmai în acest sens, legi
ferarea îndatoririlor ce revin 
unităților supuse controlului 
obștesc vine în sprijinul repre
zentanților opiniei publice, con
tribuind nemijlocit .’a întărirea 
autorității acestora, la spori
rea eficienței fiecărei acțiuni 
de control.

progresul

a scos ia 
utilitatea 

forme de

;n 
des- 

so-

ivea- 
și e- 
con-

de cei de la mina Lonea cu 2 500 
peste plan, Vulcan cu 1 200 tone, 
cu aproape 500 tone, Petrila cu

Q Peste 4 000 tone cărbune brut extrase peste planul pe luna mai de minerii Văii Jiu
lui; peste 13 000 tone depășire la producția netă: 2 700 tone de cărbune spălat pentru cocs fur
nizat suplimentar siderurgici.

0 Colectivul minerilor de la Paroșeni — exponentul nr. 1 al succesului pe ansamblul 
bazinului, printr-un volum record — 10 200 tone — de producție realizat peste prevederi.

KS

PE DRUMUL
ÎMPLINIRII

începută in contextul puternicului avînt 
al întrecerii socialiste și al rezultatelor bo
gate, mobilizatoare dobindite în toate dome
niile de activitate, cu care oamenii muncii 
din patria noastră au cinstit gloriosul semi
centenar al partidului — luna mai s-a în
cheiat cu un bilanț pozitiv la minele și uni
tățile de preparare din Valea Jiului. Colec
tivele de mineri, ingineri și tehnicieni, în
drumate de organizațiile de partid, au ma
terializat strădaniile lor din fronturile aba
tajelor intr-un spor la producția de cărbune 
brut de 4 300 tone. In acest fel, cantitatea de 
cărbune brut realizată suplimentar preve
derilor totalizează, de la începutul anului, 
peste 32 000 tone.

Succesul înscris în bilanțul încheiat pe 
cea de-a cincea lună poartă amprenta hăr-

niciei multor colective minerești din bazin, 
bine cunoscute pentru capacitatea lor de 
dăruire plenară în muncă, de organizare a 
producției și muncii la cotele înalte ale do
tării moderne, de valorificare a acestei po
sibilități în beneficiul creșterii productivi
tății muncii la extracția cărbunelui. In frun
tea tuturor se situează minerii de la Paro
șeni cu o depășire-record a planului pe luna 
trecută dc peste 10 200 tone cărbune, urmați 
în ordine 
tone date 
Bărbăteni 
430 tone.

Cu rezultate bune s-a soldat pe luna mai 
și activitatea de preparare a cărbunelui. Prin 
strădaniile preparatorilor din municipiu, pla
nul la producția netei de cărbune a fost de
pășit cu 13 300 tone.
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Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane : redactor șef — 1638: redactor 
șef adjunct și secretariat dc redacție — 
1662; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221): viața de partid — interior 71; 
social — interior 71; economică — interior 
32; cultură-invâțăinint — interior 11; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
ărbuneiui - 269. După ora 16, telefon 

de serviciu — 1663.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Și GUVERNAMENTALE ROMÂNE,

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN

REPUBLICA POPULARA CHINEZA
Vibrante manifestări de prietenie, 

prețuire și stimă reciprocă

Cine se aseamănă se adună... 
E o zicală care mi-a venit în 
minte de cum am auzit că o 
nouă brigadă de la mina Pa
roșeni extrage cărbunele adîn- 
cului sub... scutul protector al 
complexului de abataj 2 MK... 
Un utilaj modern își începea, 
sub cele mai bune auspicii, 
existența, alăturând u-se „ru
dei" sale apropiate — în aspect 
și performanțe — OMKT-ul, 
care funcționa, deja, din toam
na anului trecut, la același o- 
rizont 575, în miezul aceluiași 
strat 15. Ortacii lui George 
Deak — egali în vrednicie și 
dăruire în muncă cu ccj. ai 
lui Constantin Zaharia, „ve
terani" în ale complexului — 
s-au adunat lingă semenii lor, 
în același „front lung" al teh
nicii înaintate, în perpetuă ex
pansiune...

Vasilc Căuș, Petru Ciubota
rii, Liviu Urzică și ceilalți știu 
că vecinii lor realizaseră, încă 
din prima lună, o avansare de 
51 ml, cu o producție maximă 
de 1 020 de tone pe zi, la un 
randament mediu de 20 de to
ne pe post. Așa că, o leacă de 
temere le cam bântuia suflete- 
tele. Oare — gîndeau ei — 
vom porni așa cum trebuie, ne 
vom situa la înălțimea așteptă
rilor 7 De pregătit ne-am pre- 
gătit, de însușit ne-am însușit 
noi tainele instalației, de o 
reală complexitate, dar rodul 
va fi de elocvența la care i-ar 
da dreptul investiția făcută?

...Se împlinește mai bine de 
o lună de cînd complexul de 
abataj 2 MK merge în pl:n. 
Și toate îndoielile lui George 
Deak și ale minerilor din bri
gada sa s-au spulberat ca roca 
sub tăria explozivului... Năzu
ințele lor au prins viață, tot 
ceea ce purta un contur estom
pat, a cîștigat linia luminoasă 
a certitudinii. Nici mai mult 
nici mai puțin, decît 68 ml dc 
înaintare a frontului în luna 
mai, cu o producție care a a- 
tins chiar 1 496 tone pe zi, și 
cu un randament maxim zilnic 
pur și simplu uluitor i 46,7 tone 
pe post ! Pașii mineritului 

marilor 
sînt de o siguranță 

fermitate care nu se 
nu bucure inimile

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Manea Măncscu, Du
mitru Popa. Ion Iliescu, George 
Macovescu și Aurel Duma, mem
bri ai delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România, au vizitat U- 
niversitatea politehnică Cinhua 
din Pekin, important centru de 
pregătire a viitorilor specia
liști.

Oaspeții au fost însoțiți de 
l-Iuan Iun-șen, membru al Bi
roului Politic a] Comitetului 
Central al P.C. Chinez, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze dc Eliberare, 
Ken Biao, membru al C.C., șe
ful Secției pentru relații ex
terne din cadrul Comitetului 
Central, Cian Hai-fun, ambasa-

dorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Oaspeții români s-au bucurat 
de aceleași vibrante manifes
tări de prietenie, prețuire și 
stimă pentru conducătorii parti
dului și statului nostru, pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru poporul român.

De la intrarea în incinta u- 
niversității și pînă Ia clădirea 
principală, de-a 
alei de aproape 
mii de studenți, 
tice, funcționari
de învățământ superior salută 
cu deosebită căldură, cu înde
lungi urale și ovații pe oaspe
ții români.

In fața clădirii, unde se află 
sala de primire a invitaților. 
de seamă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu soția și membrii

lungul unei 
un kilometru, 
cadre didac- 

ai institutului

delegației sînt întîmpinați da 
Si Ciun, locțiitorul secretarul 
lui de partid, membru prin
cipal al Comitetului Permanent 
al Comitetului Revoluționar și 
al conducerii universității, Sie 
Tiu-i, membru al Comitetului 
Permanent al Comitetului mu
nicipal Pekin al P.C. Chinez, 
și membru al Comitetului Per
manent al Comitetului de Par
tid, vicepreședinte al Comite
tului Revoluționar al Universi
tății, Liu Pin, membru de con
ducere al Comitetului Revolu
ționar, Ui Sien-iun, membru al 
conducerii Comitetului Revolu
ționar al Universității.

In timp ce urcă scările care 
duc spre sala de recepție, - 
oaspeții și gazdele străbat cu

(Continuare in pag. a 4-a)

între delegația de partidConvorbiri
și guvernamentală română și delegația 

de partid și guvernamentală chineză
Miercuri după-amiază, la pa

latul Adunării Reprezentanților. 
Populari din întreaga Chină au 
avut loc convorbiri oficiale in
tre delegația de partid și gu
vernamentală română condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și dele
gația de partid și guverna
mentală chineză, condusă de 
tovarășul Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat,

La convorbiri, din partea ro
mână au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Manea Măncscu.

prim-secretar al Comi- 
municipal București al 
primarul general al Ca- 
Ion Iliescu, membru su- 
al Comitetului Executiv,

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., 
tetului 
P.C.R., 
pitalei, 
pleant
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Au
rel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
la Pekin, consilieri și experți.

Din partea chineză au parti
cipat tovarășii Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
lao Ven-iuan, membru al Bi-

roului Politic, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic, vi-< 
cepremier al Consiliului de 
Stat, Ciu Ui-tzo, membru al Bi
roului Politic, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major, Ken 
Biao, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim a| afacerilor externe, 
Fan I. președintele Comitetu
lui pentru relații economice cu 
străinătatea. Li Cian, membru 
al C.C al P.C. Chinez, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior. Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la Bu
curești, precum și Li Lien-cin, 
Liu Ka-min și Han Su.

Convorbirile, care au avut 
loc cu acest prilej, s-au des
fășurat într-o atmosferă deose
bit de cordială.

post ! Pașii 
Văii Jiului pe artera 
împliniri 
Și de o 
poate să 
tuturor.

„Zilele
In întreaga țară se desfă

șoară „Zilele cărții pentru 
copii" — manifestare prevă
zută să dureze aproape trei 
săptămâni, răstimp în care 
sînt organizate — în libră
rii, școli, case ale pionieri
lor, biblioteci — expoziții, 
simpozioane literare, întâlniri 
cu scriitori etc.

(Continuare in pag. a 3-a) Traian MULLER
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JiuluiPerspectiva

Consfătuire
meșteșugărești

Răspunzînd propunerilor 
făcute de cetățenii din Cim- 
pa pentru ca și localitatea 
lor să beneficieze de 
rea unor servicii ale 
rației meșteșugărești, 
au fost înființate aici 
unități cu program

presta- 
coope- 
recent 

două 
perma-

nenti o secție de frizerie și 
una de cizmărie.

Unitățile amintite satisfac 
cerințele populației din Cim- 
pa. Răscoala și ale muncila
rilor care lucrează la exploa
tările forestiere din acest 
sector.

cărții pentru
Această sărbătoare a mici

lor cititori ilustrează — o 
dată mai mult — grija deo
sebită ce se manifestă in 
țara noastră față de edita
rea, popularizarea și răspîn- 
direa cărții destinate copiilor. 
După cum se știe, la Bucu
rești ființează o editură spe-

copii" I AUTOTURISMELE

cu populația
Cetățenii și deputății din 

cartierul Aeroport ss întîl- 
nesc vineri, 4 iunie, ora 
la Școala generală nr. 5, 
tr-o consfătuire de lucru 
organele administrative 
municipiului Petroșani 
conducătorii unităților 
deservire și prestații

17,
în- 
cu 
ale

Și 
do

către

populație. Organizată în ca
drul consultărilor directe cu 
masele de cetățeni, consfătu
irea prilejuiește organelor 
municipale un schimb fruc
tuos de opinii, precum 
rezolvarea unor probleme 
interes obștesc ridicate de 
cuitorii acestui cartier,

Și 
de 
lo-

cializată — Editura „Ion 
Creangă-', Ea a tipărit, nu
mai în cursul anului 1970, 
aproape- 190 de titluri, într-un 
tiraj de peste 
exemplare, în 
și în limbile 
conlocuitoare.

5 milioane de 
limba română 
naționalităților

Am trăit, cu ani în urmă, o mare dezamăgire aflind 
despre un accident — stupid, ca mai toate accidentele — 
care s-a soldat in mod tragic, cu pierderea unei vieți ome
nești, determinată de o împrejurare și mai stupidă: vic
tima și-a sfirșit zilele înconjurată de mulți oameni, dornici 
cu toții să o ajute, care așteptau cu înfrigurare mașina 
„Salvării". Minutele se scurgeau neiertătoare, situația se 
agrava. Iar cînd, cu chiu cu vai intr-un tirziu, a sosit mult 
așteptata mașină, ca nu și-a mai putut îndeplini nici pe 
departe menirea...

Ce a urmat ?
Au urmat discuții. Justificări. Explicații. învinovățiri. 

Dezvinovățiri. Din nou justificări și explicații, rostite cu

Transportul în comun
pe traseele turistice

An de an, numărul amato
rilor de drumeții, dornici să-și 
petreacă sfîrșitul săptămînii la 
cabanele din împrejurimi, spo
rește tot mai mult. Ne-am in
teresat la întreprinderea de 
gospodărie comunală despre po
sibilitățile de care dispun tu
riștii pentru a ajunge la aceste 
cabane, deci despre transportul 
asigurat pe traseele turistice în 
sezonul estival. Interlocutorul 
nostru a fost inginerul șef al 
întreprinderii, tovarășul Nicolae 
Clătici.

— Tovarășe inginer șef, vă 
rugăm să vă referiți pe scurt 
la organizarea 
comun la și de 
împrejurimi.

— Pentru a 
țelor exprimate de numeroși 
cetățeni, la indicația organelor 
locale de partid și de stat, am 
înființat cîteva trasee noi, 
plimentare, pentru întreaga pe
rioadă a sezonului turistic 
vară. Autobuzele puse la dis-

poziția turiștilor vor circula în 
fiecare sâmbătă, după-amiază, 
și duminică, toată ziua, avînd 
stația de plecare în Piața Vic
toriei din Petroșani.

— Iar stațiile de sosire ?
— In apropierea cabanelor 

Voievodul, Lunca Florii, Peș
tera Bolii și Rusu.

— Vă propunem 
revistă. Deci, pe 
troșani — cabana

— Vor circula

transportului în 
la cabanele din

răspunde cerin- 
de

su-

de

o trecere in 
traseul • Pc- 
Voievodul... 

autobuze în
fiecare simbătă avînd plecarea 
din Piața Victoriei la orele 16, 
17,30 și 19, iar duminica la o- 
rele 6,30, 8, 9,30, 16, 17,30 și 19. 
Autobuzele vor opri pe traseu 
în stațiile i 
trila, Liceu 
linie Lonea.

— Traseul

cap de linie 
Petrila și cap

Fe
ll o

Pe-următor este 
troșani — cabana Lunca Florii.

— Plecarea autobuzelor pe

I. M.

(Continuare în pag. a 3-a) |

competență, rostite printre lacrimi, răstite — eu de la su
periorul vinovat la subalternul și mai vinovat, dar și ca de 
la subalternul învinovățit la superiorul răspunzător. In cele 
din urmă a trebuit să se accepte unica justificare ce parca 
plauzibilă, venită din partea șoferului:

— Domnu’ doctor, nu a pornit mașina, carburatorul e 
la pămint, vedeți și dumneavoastră... De cite ori nu am 
cerut sa i se facă revizia. să fie o dată pusă la punct...

Nepriceput in ale carburatorului, superiorul s-a resem
nat in fața unei atit de capricioase piese, a cărei funcțiune 
a încetat atit de inoportun, neștiind — poate nici pînă 
in ziua de astăzi — cit la sută din vină aparținea omului 
și cit aparținea fatalității, neglijenței, dezinteresului, nepri
ceperii ș.a.m.d.

Aceasta a fost, cum spuneam, cu ani in urmă...
Recent, am trăit o mare satisfacție ascultind un‘pri

ceput medic, care rostea cu competentă acolo unde trebuia, 
plauzibile argumente în sprijinul unei propuneri:

— Avem nevoie de o „Salvare" corespunzătoare. Ac
tuala mașină care ne deservește e pur și simplu un con
glomerat dc defecțiuni... Pistoanele sînt uzate, motorul ale
zat. carburatorul hirbuit, direcția... Ne-ar fi utilă, dacă s-ar 
putea o „Salvare" prevăzută chiar cu un eficace sistem 
de suspensie...

Și, tot așa, medicul, continuindu-și pledoaria, 
oprit pînă cînd nu a oferit celor dc față o foarte
sântă disecție asupra motorului, rejerindu-se la amănunte 
dintre cele mai neașteptate pentru o profesie total opusă 
aceleia de mecanic. Mai poate acum șoferul — m-am în
trebat, satisfăcut — să inventeze scuze imaginare, să arunce 
vina pe negrăitoarea mașină, cum probabil a făcut-o dc 
cine știe cite ori ?

In timp ce tot eu îmi răspundeam, gândul mă ducea 
la o altă concluzie ce se desprinde din miezul faptelor, și 
care, spusă mai pe șleau, ar suna cam așa :

— Bune sînt ele, autoturismele! De cind le-avem, în 
sfirșit, nc pricepem și Ia „Salvări"...

nu s-a 
intere-
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copiilor
trebuie
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noștri ?
Cel pe prezentăm

sucanl în rindurile dc mai 
jos este profesorul de ed 
<‘ofie fizică Dan Cocor de 
Școala generală nr. I Petrii
Angajat 
din 1951

I rind să dcvma 
structurala

TU C 
sale d 
t de 

ori prilejul să le 
anii pelrecuți la catedră 
intea facultății. .4 absolvit 
apoi Institutul de educație fi
zică ji sport, titularizindu-se 
la școala unde funcționează 
și astăzi, iar reușitele la 
xamenul de definitivat, la 
locviul pentru gradul 11
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uu fost fără îndoială

Steagul roșu «Ol J 1VNIF. 19711

Cum îndrumăm pașii

1963)
trepte iot mai ridicate spre 
dobindirea măiestriei profe
sionale. In anul 1965 a deve
nit membru de partid. „A fost 
una din cele mai mari sa
tisfacții spirituale pe care 
le-am avut" ne declara prof. 
Cocor. Activitatea sa cu pio
nierii și școlarii, atît in orele 
de clasă cit și in cadrul nu
meroaselor acțiuni in afara 
școlii i-au adus mai multe 
distincții ce au confirmat de 
fiecare dată bunul renume 
de care se bucură rezulta
tele dobindite din partea or
ganelor superioare. Astfel în 
1967 i s-a conferit distincția 

iar cit va 
Itimp mai tirziu Diploma de 

onoare a Consiliului Națio
nal al Organizației pionieri- 

| lor.
li Cu totul remarcabil este și 
B ' l că prof. Dan Cocor 

■a mulțumit să depună 
o activitate profesională mai 
mult decît meritorie, ci a în
cercat, a reușit chiar, să-și 
sintetizeze experiența pe care 
a deprins-o in numeroase lu
crări științifice originale, pre
zentate la sesiunile de refe- 

'i cadrul municipiu
lui, la sesiunile de comuni
cări științifice de la Pitești, 
in anul 1966, și Deva in a- 
cest an. în plenarele Consi
liului Național al Organiza- 

I ției Pionierilor etc. Dozate pe 
I o bibliografie densă, dar mai ) 

observații personale
--------le, scrise și argu- 1 

mentate intr-un riguros lim- I 
baj științific aceste 
s-au impus in fața 
celor care le-au 
citit. De altfel, una dii 

crări a căi

teresată și școala și. fără nici 
o exagerare, întreaga societate. 
Tineretul trebuie îndrumat spre 
profesiuni în care-și poale va
lorifica în întregime aptitudi
nile, punîndu-le în slujba so
cietății noastre. De modul în 
care se alege profesiunea nu 
depinde numai succesul în via
ță al tineretului nostru ci și 
progresul economic și cultural 
al țării.

La alegerea profesiunii în 
concordanță cu aptitudinile ti
nerilor și interesele generale ale 
țârii, sînt chemați să contribuie 
toți factorii și anume : școala, 
familia, organizațiile de copii 
și U.T.C.

Să vedem mai întîi care sînt 
sarcinile părinților în legătură 
cu orientarea profesională a co
piilor. Ce au de făcut pentru a 
pregăti o alegere potrivită a 
profesiunii și ce mijloace au la 
indemînă ? Este ușor de înțe-

calitățile proprii, 
să le corespundă.

In această evoluție a prefe
rințelor pentru profesie, părin
ții au un cuvînt hotărîtor de 
spus. Și dacă își cunosc bine 
copilul și intervin cu tact, îi 
voi- da un ajutor real de care 
are multă nevoie în asemenea 
momente de răscruce. Sugerăm 
părinților un plan de observa
ție a copilului, în vederea u- 
nei cunoașteri cît mai obiective. 
In legătură cu învățătura pă
rinții trebuie să observe : la 
ce obiecte învață copilul cu 
mai multă plăcere ? La ce o- 
biecte își face temele cu totul 
independent? La ce obiecte tre
buie îndrumat și ajutat ? In 

■ legătură cu preocupările extra- 
școlare: Ce preocupări are în 
timpul liber (inteleotuale, fizi
ce, artistice) ? In ce mod și-a 
ales aceste preocupări (singur, 
cu ajutorul părinților, sub in
fluența prietenilor) ? Care este 
calitatea realizărilor și ce suc
cese a avut ? In legătură cu 
posibilitățile generale ale co-

c, ( u «ii înaintam 
truirca socialismului, 

(pe foaie (Arimu-
i porc'Ic In proce-

tnictiv-cdiicntiv elevii sînt 
pregătiți pentru viață, modelați 

rt cu cerințele actuale 
ele de perspectivă. Noi 

elevi nu pentru azi- 
i pentru 40—50 de ani 

înainte ; ei trebuie să știe să 
învețe, să se auloinstruias» ă, 
folosindu-se de temelia ce o 
clădește școala azi. Deci ne
cesitatea perfecționării și mo
dernizării permanente a invă- 
țămintului se impune și pentru 
această perspectivă. Instruit» 

n tineri care trebuie 
5 se adapteze rapid 
audiții, să fie capa- 
insușească, cu relativă 

ușurință, volumul mereu cres- 
cind de noutăți științifice ofe
rit de societate și să-l folo
sească activ, eficient, in orice 
împrejurări. Luind in consi
derare ritmul dezvoltării știin
ței, se presupune că în anul 
2000 va participa activ la cer
cetarea științifică 20% din 
populația globului. Este enorm 
de mult. Dar oare această 
dezvoltare a științei nu afec- 

invățămîntul ? El 
line în afara acestui 

dezvoltare? Nu, 
pentru că și azi și in viitor 
școala va fi, după cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„principalul focar de cultură 
și civilizație". Revoluția teh- 
nico-ș(iințifică afectează și in- 
vățămîntul. Ca urmare a ten
dinței mereu sporite de folo
sire a științei in producție este 
evidentă necesitatea transmite
rii unui volum de cunoștințe 
mereu împrospătat, mărit — 
lucru ce impune modernizarea 
continuă a invățămîntului.

In aceste condiții școala, noi. 
;i, trebuie să fim preo- 

celor mai 
pentru a 
randamen- 

să 
o-

ln «ele ce urmează ne vom 
referi In cifeva aspecte alo 
modernizării lecțiilor «le știin
țe sociale, cu precădere ntiin- 
(> rind ele nu pot fi însoțilo 
do material didactic intuitiv — 
filme, proiecții, diagrame. Ase
menea lecții sînt la filozofie, 
economic politică, istorie (și 
chiar la alte discipline ca li
teratura română, geografie ele).

(elevul motivează do ce).
lată cifeva din aceste pro

cedee prin care am urmărit 
trezirea interesului, participa
rea activă și conștientă, edu
carea formativă.

In verificare, elevul e lăsat 
să-și expună întregul conținut 
de idei, clasa fiind solicitată 
să fie atentă jicntru a face 
obiecții, completuri de formă

o expus ce 1 s-a cerul, pentru 
n verific» temeinicia celor în
vățate, i-am prelins explicarea 
unei noțiuni din recapitulare 
folosite «Ic el in răspunsul dat. 
Dc exemplu, după ce a vorbit 
despre filozofia materialistă 
antică i-am zis: „ai întrebuin
țat noțiuni ca „filozofic", ma
terialism", „idealism obiectiv, 
subiectiv', cxplică-le!’ Elevul

Consultații
pentru părinți

dascălii ci. 
cupați dc găsirea 
eficiente mijloace 
asigura creșterea 
tu Iui instructiv-cducativ,
dezvoltăm gindirca activă, 
perativă, independentă și crea
toare a elevilor, imaginația 
lor reproductivă și creatoare, 
atenția și memoria lor.

t faptul
l nu s-<
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lucrări 
tuturor 

ascultat sau 
in a- 

irei temă este 
structura și utilizarea timpu
lui liber al' elevilor din Va
lea Jiului ia vedea in cu- 
": id lumina tiparului in co- 

paginii noastre, „Școa- 
lă-educație*.

.Ce satisfacții pedagogice 
mai deosebite ați încercat 
pînă acum ?“ îl întrebăm pe 
prof. Dan Cocor. .La această 
întrebare aș putea să-ți răs
pund că fiecare zi îmi adu- 

I ce astfel dc satisfacții. Pe 
| un plan mai înalt însă ar tre- 
. bui să-ți mărturisesc că in- 
• cerc o mulțumire pe care nu- 
| mai un dascăl poate s-o sim- 
| tă, atunci cind am prilejul 
I să verific „pe viu" prin foștii | 
!mei elevi că truda mea de | 

două decenii a dat vlăstare 
Iviquroase. Dar. dă-mi voie 

să folosesc o comparație din 
domeniul specialității mele, 
sportul Mă simt ca după o 

’ suită de meciuri cîștigate, fă
ră să uit că înaintea mea 

I se află alte nenumărate „com- 
I petiții" pedagogice pe care 
I trebuie să le cîștig. De aceea, 
i îmi doresc să fac în așa fel 
I incit să nu-mi pierd niciodată 

antrenamentul „dobîndit".
Ar trebui să vorbim în , 

continuare despre numeroase
le acțiuni gindite, inițiate, 
realizate de prof. Cocor, des
pre rezultatele multiple ale I 
acestor acțiuni dar spațiul nu 
ne ingăduie. Avem însă cer- I 
titudinea că toți cei care il I 
cunosc vor completa cele | 
scrise de noi cu propriile i 
lor cunoștințe și impresii po- | 
zitive legate de activitatea ■

Ies că nu poți îndruma copiii 
în vederea alegerii unei pro
fesiuni fără să-i cunoști bine. 
Cunoașterea particularităților fi
zice și psihice ale copiilor și 
respectarea lor constituie punc
tul de plecare și condiția prin
cipală a orientării profesionale. 
De aceea, ea trebuie socotită 
și o sarcină esențială a părin
ților. Majoritatea părinților cu
nosc destul de bine particula
ritățile individuale ale copiilor. 
Ei știu ce pot și ce nu pot face 
copiii, ce le place sau ce nu 
le place să învețe, ce preocupări 
au și ce visuri urzesc în anii 
adolescenței. Părinții care reu
șesc să devină și prieteni ai 
copiilor lor și să-i cunoască 
temeinic au posibilitatea să-i 
ajute să-și dezvolte aptitudi
nile, să-i îndrume către o pro
fesiune potrivită cu posibilită
țile lor.

în adolescență, de pildă, pla
nurile despre profesiunea viitoa
re sînt romantice și uneori ne- 
realistc; carierele preferate sînt 
acelea care par mai ieșite din 
comun, cu o doză de specta
culos, care ațîță imaginația 
multora. Să fii marinar, avia
tor. chimist, fizician, cercetă
tor, artist de teatru sau de 
cinema e foarte atrăgător, dar 
să fii cosmonaut sau explo
rator polar e admirabil, ine
galabil de frumos. Vîrsta ro
mantică își spune cuvîntul și 
noi nu trebuie să risipim ado
lescentului entuziasmul, mai ales 
?ă acesta poate fi folosit atît 
de eficace pentru însușirea u- 
nor cunoștințe variate și lăr
girea culturii generale. Cu tim
pul însă, tinerii adoptă o ati
tudine mai realistă și mai cri
tică în legătură cu alegerea 
profesiunii; ei țin seama de 
specificul profesiunilor, pe care 
încearcă să le cunoască și de

pilului i Ce însușiri deosebite are 
copilul, ce aptitudini (intelec
tuale, artistice, sportive) ? s-au 
dezvoltat cu trecerea timpului, 
au stagnat sau au regresat ? 
Ce deficiențe are copilul (de 
ordin fizic sau intelectual) și 
care a fost evoluția lor ?

Preocupările pentru cunoaște
rea propriei persoane apa-f la 
elevi în preadolescență (pe la 
12—15 ani, adică în clasele V— 
VIII) și devin mai intense și 
mai eficace în adolescență (în
tre 15—17 ani) și tinerețe. A- 
legerea profesiunii necesită un 
minimum de informații în le
gătură cu profesiunile, care a- 
jung la copii pe mai multe căi. 
Școala deține cele mai multe 
posibilități în această privință. 
Dar și familia poate contribui 
substanțial la informarea copi
ilor. Cu o condiție însă i să se 
documenteze mai întîi părin
ții. Ca să poți indica tînărului 
profesiunea cea mai potrivită 
cu interesele și înclinațiile lui. 
trebuie să cunoști — pe lingă 
particularitățile lui fizice și psi
hice — și anumite date des
pre profesiuni (mai ales pro
filul acestora și cerințele de or
din fizic, fiziologic și psiholo
gic). Concordanța nu se poate 
stabili decît între doi termeni 
cunoscuți i tînărul și profesiu
nea.

Pedagogii și psihologii con
sideră că educarea unor inte
rese profesionale variate — dar 
grupate pînă la urmă în jurul 
unui interes central — este o 
altă sarcină importantă în mun
ca de orientare profesională. 
Educarea intereselor profesio
nale înseamnă în esență pre
gătirea copilului sau lînărului 
pentru o alegere conștientă a 
profesiunii.

Ana CORNEA
Școala generală 

Petroșani
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lecțiilor de stiinte sociale
««>

in ultimii doi ani de școa
lă am experimental unele pro
cedee și metode care au găsit 
ecou și în masa de elevi dar, 
mai ales, au sporit, credem, 
eficiența activității prin pris
ma educării și instrurii for
mative a pregătirii lor pentru 
un continuu studiu indepen
dent. în vederea formării ca 
viitori intelectuali, oameni ai 
muncii. De la bun început m-a 
preocupat varietatea metode
lor. procedeelor, tipurilor și 
structurilor de lecții pentru 
a reuși să trezesc un interes 
permanent clasei. Printr-un 
chestionar (nesemnat) dat 
vilor, ei au remarcat că, 
fiecare oră constatăm 
«lă schimbată, 
amănunt" sau 
psihologie și 
niciodată ce te 
reu trebuie să 
tit, mereu cu 
trată în timpul

ele- 
„cu 

o meto- 
măcar intr-un 
„la orele de 
filozofie nu ști 
așteaptă — îne- 
fîi bine pregă- 
atenția concen- 

întregii

și conținut. Elevul expune cam 
cinci minute o parte din lecție. 
Interesant că la început obiec
țiile erau evitate, făcindu-se 
doar completări. Le-am atras 
atenția că a nu evidenția con
fuziile, omisiunile, înseamnă 
a nu cunoaște lecția; aceasta 
arată și că nu am fost atenți 
la expunerea colegului, iar po 
el îl lăsăm cu impresia că a 
spus tot și bine. stimulind 
astfel lipsurile în loc să dez
voltăm simțul răspunderii, 
spiritul critic, curajul. Ajutin- 
du-1 sincer, tovărășește pe cel 
ce răspunde, el va observa 
ce, cit și cum a învățat, ajutîn- 
du-I să se pregătească pentru 
viață. Chiar a doua oară după 
această discuție s-a remarcat 
o schimbare totală de atitudine. 
Completările și obiecțiile țiș- 
neau din întreaga clasă, iar 
atenția a sporit considerabil.

altă oră, după ce elevul

le-a definit pe unei» sau pe 
toate (aceasta și in funcție de 
timp). La următoarea oră am 
cerut celui ce a răspuns : „în
cearcă să ne spui ce noțiuni 
vechi ai folosit in răspunsul 
dumitale și explică-le!" A fost 
mai greu la început să remar
ce singur acest lucru, să-l poa
tă spune repede, fără pierdere 
de timp și de aceea, dacă nu 
și-a amintit prompt, am apciat 
și la clasă. După'două aseme
nea ore le-am indicat ca, 
atunci cînd învață acasă o lec
ție nouă să sublinieze pentru 
a-și repeta toate noțiunile 
vechi înainte de a trece Ia în
vățarea lecției noi. Dc ce ? 
Procedînd astfel, se consolidea
ză noțiunile, limbajul specific 
filozofiei, se însușește apoi lo
gic, po bază de înțelegere și 
asociații, lecția nouă, preve
nind însușirea mecanică. Păs
trarea cunoștințelor fixate ast
fel este mai trainică, iar re-

darea și folosirea lor in viață 
mai ușoară și concretă. Noile 
cunoștințe sc încadrează cu 
ușurință intr-un sistem «Ic cu
noștințe.

Iată opinii ale elevilor in 
legătură cu aceste procedee> 
,An» găsit foarte folositor pro- 
redeul de a face singur legă
tura iu cunoștințele învățata 
în lecțiile precedente. La iin-e- 
put mi se părea că este foarte 
greu să completez, sau să fao 
obiecții Ia răspunsul unui co
leg. Acum insă consider că 
această metodă este bineveni
tă. Atunci cînd elevul iși <15 
scama despre ce noțiuni «lin 
recapitulare a vorbit și le ex
plică. aceasta duce la o mai 
mare aprofundare a cunoștin
țelor și la o mai largă păstra
re a lor'. Și altele asemănă
toare.

Am incercat și lecții-scinina» 
deși mă așteptam la manifes
tările negative ce s-ar putea 
ivi : nestudicrea materialului 
«le către toți elevii, speculații 
din partea altora. Dar exclu- 
zind aceste aspecte negative 
mi-am propus să le dau posi
bilitatea să-și lărgească orizon
tul de cunoștințe și prin stu
dierea bibliografiei indicate, 
posibilitatea afirmării in semi
nar, stimularea unora, mai ale’ 
să le arăt un aspect al mun
cii independente acasă, care-i 
așteaptă pc cei care vor deveni 
studenți sau pe cei care «lupă 
liceu vor fi preocupați de auto- 
perfecționare, autoeducare. Pri
mul seminar a avut o temă do 
psihologie : „Memoria și în
vățarea'' Le-am predat «loan 
memoria, iar despre învățare 
le-am schițat ideile care tre
buie să le urmărească «lin bo
gata bibliografie indicată (plus 
experiența lor de viață școlă
rească). De ce am ales tocmai 
această temă pentru primul 
seminar ? Pentru importanța 
ei practică in viața lor pre
zentă și viitoare. Efectul a fost 
in două clase pozitiv, în una 
negativ — privind pregătirea 
si participarea la seminar. Op
țiunile pentru acest procedeu 
însă au fost unanime.

Prof.
Viceul

iai

I lorica MUȘTEA N. 
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1. — ORDINUL .VINA 
BI1 DE MUNTE- — Un 

caracter militar care, 
pregătit și „serios" 

fășurat, poate deveni 
morabil pentru copii, tl 
comandăm pentru vacan 
de vară și pentru o intri

LOCUL DE
ZARE: un teren 
și împădurit neapărat dii 
apropierea taberei, școlii, 
re va ji marcat cu 

ificiale
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profesorului petrilean de e- I

Iducație fizică, Dan

C.

Responsabilitatea cetățenească
a profesorului de limba română

Recenta hotârîre a Ministe
rului Invățămîntului privitoare 
la înlocuirea limbii române cu 
o disciplină pozitivă la exa
menul de admitere în școli
le cu profil tehnic, licee de 
specialitate, școli profesionale 
— poate alimenta mentalități 
false mai ales în rîndul ele
vilor aflați în pragul absolvi
rii, diminuîndu-le evident in
teresul pentru materia substi
tuită. De aceea, atît profeso
rilor de limba și literatura 
română cit și dirigintelui cla
sei a VIII-a îi revine delicata 
și dificila obligativitate de a 
găsi cele mai adecvate soluții 
in ceea ce privește motivarea 
acestei inițiative și menținerea 
indicelui cunoștințelor gramaj

ticale, ortografice și literare de 
către elevj. Această necesitate 
este reclamată de conturul cul
tural tot mai larg care se im
pune viitoruluii muncilor în 
fața căruia se ridică mereu, 
gradat probleme complexe.

Constructorul de 
comunismului, pe 
meinică pregătire 
trebuie să fie un 
cărții, capabil de 
re corectă scrisă

De un real sprijin în acest 
sens este ora de compuneri 
afectată clasei a V-a, începînd 
cu anul acesta școlar. De a- 
cum, rolul celor cincizeci de 
minute săptăminale primește 
noi dimensiuni și ele trebuie 
(oloșile cu toată grițepeiea și

inline al 
lingă o te- 
profesiomlă 
prieten al 
o exprima

și vorbită.

atenția de profesorul de lim
ba română nevoit astfel sâ-și 
mobilizeze forțele în evi targa 
oricăror momente mai relevau- 
te ale tematicilor complemen
tare lecturii ori gramaticii, 

inițierea elevului în întoc
mirea actelor oficiale și fami
liale, în felul de lecturare și 
comentare a unei opere bele
tristice, în înțelegerea unor 
spectacole cinematografice ori 
de teatru, sensibilizarea în 
contact cu frumosul artistic și 
natura], dobîndirea priceperi
lor, deprinderilor corecte de 
exprimare scrisă și orală își 
au punctul de plecare din a- 
ceastă oră. De bună scamă 
acestor acumulări inițiale va 
jrebuj să Ji se alăture și altele

pe care le oferă orele de lectu
ră și gramatică din anii urmă
tori și în felul acesta pregă
tirea absolventului clasei a 
VIII-a a școlii generale să nu 
cunoască minusuri.

Dacă ne gîndim și la faptul 
că în perspectivă se află redu
cerea treptată a numărului o- 
relor de limba română la șco
lile cu profil tehnic vom înțe
lege sporita 
nească și profesională ce 
apăsa de acum înainte 
umerii profesorilor de la 
Iile generale, în mîinile 
mai ales aflîndu-se cheia . 
mădirii spirituale a elevului 
chemat peste ani pe ogoarele 
și în uzinele patriei.

Prof. Mircea MUNTEANU

răspundere cetățe- 
va 
pe 

șco- 
lor 

pla

ORGAN1- 
accidentat

ca- 
marcat cu semne 

convenționale oficiale sau 
anume stabilite (înainte, la 
stingă, 100 m. împrejur, etc.).

— PREGĂTIREA : O echi
pă specială, de preferință co
mandantul unității și cițiva 
pionieri care, din anumite 
motive nu put participa la 
joc, trasează cu o zi înainte 
și în mare taină (răsciti care 
urmează să fie parcurs. Pe 
traseu vor ascunde (în scor
buri. sub pietre, în copaci) 
plicuri cu întrebări și dife
rite teme de istețime sau 
practice (să acorde primul 
ajutor, să amenajeze o punte, 
să gătească, să einte, etc.).

— ORGANIZAREA : Uni
tatea se împarte în mai mul
te echipe (se poate respecta 
și structura detașamentelor) 
de forțe egale. Fiecare echi
pă își alege comandamen
tul și acordă grade (general, 
colonel, maiori, căpitani ele. 
Startul de plecare se dă la 
intervale de 15‘ — 20‘ pentru 
fiecare echipă după ce, in 
prealabil, i se inminează pri
mul plic. Respectind indi
cațiile din plic echipa tre
buie să parcurgă terenul 
orientindu-se după semnele 
convenționale pină la plictil 
al doilea, pe care, dacă il 
găsește, execută ■ indicațiile 
cuprinse in el, il așeară la 
loc și pornește mai departe.

După ce toate 
parcurs terenul, 
la întrebări, au 
rade, careuri de 
trecut probele

anumite mișcări, să rosteas
că anumite cuvinte. Cei care 
execută fără ca 
să fie rostită formula 
eliminați din joc. De exem
plu : Jak a 
ți-vă jos ! Toți se așează. In
să pentru a le încerca aten
ția poruncește imediat : ri- 
dicați-vă! Firește că unii 
vor sări imediat, fără să se 
fi rostit formula și vor fi 
eliminați din joc. In felul 

continuă.
PLACE MUZ1- 
alege o bucată 
ritm îndrăcit, 

in cerc. La 
cea mai bună 

gim-

echipele au 
au răspuns 
rezolvat ju
re bus și au 

practice ju-

decătorii (sau observatorii) 
ascunși la jiecare punct de 
control analizează și acordă 
punctajul, premiile.

Premiile și festivitatea de 
premiere trebuie să fie, de 
asemenea, originale, intere
sante : decorații confecțio
nate din scoarță de copaci 
și frunze, avansări in grad 
etc.

2. — COTCA — Este, un 
joc nou, un joc combinat 
care poate fi practicat in a- 
ceeași măsură și cu aceeași 
plăcere de băieți și fete !

— LOCUI. DE DESFĂȘU
RARE : Terenul de sport dar 
mai ales un teren accidentat, 
un platou, o poieniță.

— PREGĂTIREA :
marchează terenul — un he
xagon cu laturile de 25 — 30 
m., marcate la punctele de 
intilnire printr-o grămadă de 
pietre.

— DESFĂȘURAREA : ju
cătorii se împart în două 
echipe (de 8—10. 15. 20
de jucători) — o echipă 
la bătaie și cealaltă Ia apă
rare. ~ 
xează la fiecare pune 
hexagon un 
ți se împart 
a reuși să 
(de fotbal, 
și s-o aducă

Primul jucător „de la băta
ie" aruncă mingea sau o lo
vește cu piciorul pentru a o 
trimite cit mai departe, în 
afara terenului și fuge pină 
cind cei din ațjărare o re
cuperează și o aruncă in te
ren. Dacă reușește să încon
joare terenul primește 60 de 
puncte, dacă aleargă doar 
distanța unei laturi 10 ș.a.m.d. 
Urmează al doilea, care a- 
runeînd mingea fuge și el 
și dă colegului posibilitatea 
să se deplaseze. Cind toți „au 
bătut mingea" cei din apă
rare trec in atac. La sfirșit 
se face punctajul și premie
rea.

3. — JAK A SPUS .' — (joc 
de atenție) — Conducătorul 
jocului, folosind aceasta for
mulă cu ton de poruncă, in
dică jucătorilor să execute

Eehipa în apărare fi- 
ct din 

jucător. Ceilal- 
peste tot pentru 
prindă mingea 
handbal, volei) 
in joc.

din 
acesta jocul i

4. — VA 
CA? — Se < 
muzicală cu 
Participanții fac u\ 
mijloc intră 
dansatoare (dansator), 
naslă (gimnast) din tabără 
(sau școală) și execută, în 
ritmul muzicii diferite miș
cări (improvizează figuri cit 
mai complicate, dificile ji 
grațioase in același timp). 
La un moment dat înceti
nește ritmul (și magnetofo
nul este dat mai. încet) se 
așează jos, ceilalți il imită 
și ii întreabă: vă place ma
tematica ? Ei răspund : în 
cor : Nuuu ! (este vacanță și 
au pentru prima oară voie 
s-o spună). Vă place... în
viorarea ? Nuuu ! Vă place 
spălatul de dimineață ? 
Nuuu ! Vă place muzica ? 
Daaa! Melodia se auae mai 
tare și dansul începe mai 
aprins.

5. — ITS LIAN—FRANCEZ. 
— (joc din folclorul copiilor).

Se trasează un 
raza de 10—12 m. 
se face 
care să 
mingea de oină. Jucătorii (in 
număr de 10, 15, 20) se așea
ză împrejurul cercului, du
pă ce și-au ales fiecare un 
nume: italian, francez, in
dian, olandez, suedez, iugos
lav. etc Cînd conducătorul 
jocului strigă : suedez, de 
exemplu, acesta aleargă, ia 
mingea din cerc aruncă du
pă unul din jucători, 
lovește, acesta intră in 
dacă nu va conduce in 
tinuare jocul. Același 
poate să conducă jocul 
la sfirșit. In acest caz, 
torul lovit il va purta 
circă, de la locul respectiv 
pină la <-erc, pe eel care a 
lovit și invers.

Prof. Gligor 1IAȘA 
Președintele Consiliului ju
dețean al Organizației pio
nierilor

o mică 
poată fi 

de

cerc eu 
La mijloc 

groapă in 
introdusă

Dacă 
cerc, 
con- 
elev 
pină 

jucă- 
în
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avea loc din Piața Victoriej,CONTROLUL 
OBȘTESC

(Urmare din pag. 1)

Vn sumar bilanț al activită
ții controlului jbștesc ne arată 
ca, în primele patru luni ale 
acestui an, cu prilejul acțiuni
lor întreprinse, echipele de ce
tățeni au făcut un număr de 
630 de propuneri. In majorita
te lor, propunerile s-au referit 
L> deficiențe de natură internă 

cu caracter subiectiv care 
e-au manifestat la nivelul uni
tăților comerciale. Astfel, la 
Lonea. Petrila și Vulcan echi
pele de control obștesc au fă- 
< ut sesizări legate de slaba ca
litate a produselor lactate, de 
Insuficienta preocupare a unor 
lucrători din comerț ptr.tru 
depozitarea și conservarea co
respunzătoare a mărfurilor. E- 
chipele de control obștesc din 
cadrul sindicalelor mmiere ale 
E M. Lupeni și E. M. Aninoa
sa au sesizat atitudinea neci- 
.vilizată a unor lucrători față 
<Se populație, aspectul neigi%nic 
existent în unele unități ale 
JT.A.P.L., insuficienta preocupa
re a unor gestionari față de 
aprovizionarea cu mărfurile 
solicita te de cumpărători și e- 
«istenle din abundență în de
pozite. Interesate de a asigura 
eficiența acestor controale, co
mitetele sindicatelor de la uni
tățile Viscoza și mina Lupeni, 
mina Diija. l'.U.M.P. și altele 
^u urmărit cu multă regulari
tate remedierea deficiențelor 
constatate, sesizând biroul exe
cutiv al consiliului municipal 
si sindicatelor despre neajun
surile pc caro le intîmpină e- 
chipele, în relațiile cu între
prinderile comerciale. Pornind 
«Se la interosul de a elimina 
«ceste neajunsuri, biroul exe
cutiv și-a înscris ca practică 
frecventă de lucru organizarea 
enor discuții cu conducerile 
■tnităților comerciale și a altor 
«mități supuse controlului ob
ștesc, cu prilejul cărora sini 
analizate propunerile și sesi
zările făcute, sporind preocu
parea acestor conduceri pen
tru îmbunătățirea activității 
In unitățile lor. aducînd pe 
această cale un real spri
jin îndeplinirii sarcinilor de 
Flan privind aprovizionarea 
ț» deserx irea oamenilor mun
cii. Cu toate măsurile lua
te, unele abateri continuă însă

D
D 
0 
0 
D 
0 
D 
0 

ni

— Maistru miner
— Maistru transport
— Maistru electrician

Concursul se va ține în ziua de 7 
a.c., ora 9, la sediul exploatării.

0
0
g

D

Pot participa la concurs și angajați ai altor unități care îndeplinesc condițiile cerute de 
către reglementările in vigoare.

Condițiile de salarizare sint cele prevăzute de către II.C.M. nr. 914/1968.
Actele pentru concurs se vor depune pină in ziua ținerii concursului la bir >ul personal 

al exploatării.
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7—15 de la biroul personal al 

exploatării cu sediul in Petroșani, str. Cărbunelui nr. 2, telefon automat 294.
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să persiste. Astfel, după cum 
a reieșit din sesizările repeta
te ale unor echipe de control 
la restaurantele „Cărbunele" 
din Lonea, „Cina" din Lupeni 
și „Minerul" din Petroșani, 
responsabilii-gestionari lipsesc 
deseori din mijlocul salariați- 
lor, din care cauză unitățile 
au un aspect neigienic, iar de
servirea preferențială se face 
simțită. La unele unități ale 
C.L.F. se mai produc deser
virea preferențială și vîn- 
zarea cu lipsă la gramaj. In 
Petroșani. Cimpa și Aninoasa 
s-a constatat lipsa din unități 
a unor produse agro-alimenta
re cum sint uleiul, untul, ouă
le. margarina care se găsesc 
în cantități suficiente in depo
zite. La Uricani și Petrila mai 
sint magazine unde mărfurile 
sint expuse fără prețuri, iar la 
Lonea, Vulcan și Lupeni ges
tionarii de la măcelării nu 
tranșează carnea cu corectitu
dine, pe calități și prețuri. De
ficiențele acestea au fost sesi
zate cu promptitudine de că
tre echipele de control obștesc 
dar nu s-a acționat suficient 
de către conducerile unităților 
comerciale pentru sancționarea 
și înlăturarea lor. In acest spi
rit, al sporirii eficienței con
trolului obștesc, prevederile 
proiectului de lege referitoare 
la îndatoririle unităților con
trolate vor sprijini mai mult 
activitatea obștească desfășura
tă de numeroșii cetățeni care-și 
consacră o bună parte a tim
pului lor liber în sprijinul 
unei cauze a progresului gene
ral.

Ținînd cont de experiența 
acumulată, de prevederile ju
dicioase ale proiectului de lege, 
in viitor, activitatea echipelor 
de control abștesc va putea ti 
organizată la un nivel calita
tiv superior, pentru a spori pe 
această cale contribuția masei 
largi a cetățenilor la înlătura
rea unor neajunsuri, la rezol
varea operativă și cu o eficien
ță sporită a dezideratelor pri
vind îmbunătățirea activității, 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere. a respectului și seli- 
ciludinii lucrătorilor din uni
tățile de servire publică pen
tru perfecționarea și ridicarea 
vieții sociale pe noi trepte ale 
bunăstării.

(Urmare din pag. 1)

acest traseu va avea loc tot din 
Piața Victoriei la orele 16, 17,30 
ți 19, în fiecare sîmbătă, și la 
orele 6,30, 8, 9,30, 16,30, 18 și
19.30, în fiecare duminică. Au
tobuzele vor mai opri în sta
țiile cap de linie Petrila și 
Liceul Petrila. Pe același tra
seu, respectiv, spre cabana 
Lunca Florii va mai circula 
incă un autobuz avind pleca
rea din Petrila (de la stația 
cap de linie) numai în zilele de 
duminică, la orele 7,30, 8,30,
9.30, 17, 18, 19 Și 20. Acest al 
doilea traseu spre aceeași .ca
bană a luat ființă pentru a răs
punde astfel amatorilor din o- 
rașul Petrila dornici cu pre
dilecție să-și petreacă dumini
cile la Lunca Florii.

— Ce ne spuneți despre tra
seul Petroșani — cabana Peș
tera Bolii ?

— Plecarea autobuzelor va

Iar plouă !...
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— Punctul de plecare — tot

sîmbătă la orele 16,30, 17.39,
18,30 și 19,30, iar duminica la
orele 7, 8, 9, 10, 16,30, 17,30,
18,30 și 19,30.

— In sfirșit, ultima cabană,
ultimul traseu : Petroșani —
cabana Rusu.

TRANSPORTUL 
IN COMUN

Piața Victoriei, la orele 16,30, 
18 și 19,30 în fiecare sîmbătă, 
și 6,30. 8, 9,30, 16,30, 18, 19,30 
și 20,30 în fiecare duminică. 
Menționăm că, datorită drumu
lui impracticabil, autobuzele nu 
vor circula pe acest traseu pî- 
nă la cabană, punctul terminus 
și stația de întoarcere aflîn- 
du-sc la ultimul pod (aproxi
mativ 200 metri de cabană).

Sirop eu sifon 
Tara... sirop

Cam in felul acesta poate 
fi numită licoarea răcoritoa
re care se vinde la ionelele 
de pe străzile Petroșaniului. 
Ridicarea mercurului termo
metrelor, in ultimele săptă- 
mini, a provocat sporirea con
siderabilă a numărului tre
cătorilor dornici să se răco
rească cu un sirop cu sifon.t 
Dar, spre surprinderea lor, 
deși plătesc prețul unei ase
menea băuturi, constată că 
intre sifonul curat și acela 
cu sirop nu prea axistă deo
sebiri (doar ca preț). Vinză- 
torii de la aceste tonele sint 
obligați să adauge fiecărui 
pahar cu sifon o anumită 
cantitate de sirop. Or, după 
cele constatate, măsurile res
pective, cantitățile prevăzute 
în gramaj, nu sint respec
tate. Altfel siropul cu sifon 
ar avea și sirop.

N. ANDREI
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17.30 Deschiderea emisiunii.

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Timp și anotimp în agri
cultură.

19,15 Publicitate.

19,20 1001 dc seri.

19,30 Telejurnalul dc seară. 
Sport.

20,10 Ateneu. Emisiune de ao-
tualitate niuzicală.

20,25 Ant-bda TV. Un .zimbet"
pe tablă

La Lupeni nu se mai poate

Cititorul nostru Constantin 
Pop ne-a semnalat printr-o 
scrisoare că in orașul Lupeni 
nu se produce sifon. Sesizarea 
a fost trimisă Consiliului popu
lar al orașului Lupeni, care, 
referind u-se la problema in 
cauză, ne confirmă că cele 
relatate ziarului sint intr-ade
văr juste.

Cum s-a ajuns la o aseme
nea situație, o aflăm tot din 
scrisoarea de răspuns a ace
luiași consiliu popular care ne 
arată că, pînă în septembrie 
1970 sifonăria era administra
tă de către cooperativa mește
șugărească „Deservirea" din 
Lupeni, căreia i s-a acordat 
aprobarea pentru fabricarea 
sifonului datorită faptului că 
conducerea T. A. I’. L., ini 
de zile, nu și-a pus la 
punct sifonăriile proprii. 
Cooperativa meșteșugărească 
producea, spre mulțumi
rea consumatorilor, sifon și 
răcoritoare de bună calitate nu

De asemenea, mai menționăm 
că pe traseele Petroșani — Peș
tera Bolii și Petroșani — Rusu 
nu vor exista stații de oprire. 
Cu toate acestea, conducătorii 
auto au primit indicații de a 
răspunde cerințelor unor gru
puri de persoane întîlnite pe 
traseu, acolo unde circulația le 
permite.

— Ce se va întâmpla în caz 
de timp nefavorabil ?

— Din lipsă de călători au
tobuzele nu vor circula, cursele 
fiind suspendate în întregime, 
sau programate în funcție de 
necesități și de îndreptarea 
vremii. Cu alte cuvinte, dacă 
duminică dimineața a fost 
transportat spre una din ca
bane un grup, chiar dacă tim
pul va deveni după aceea ne
favorabil, acel autobuz va asi
gura și înapoierea grupului la 
Petroșani, anunțînd ora plecă
rii fie conducătorului de grup, 
fie . cabanierului.

Campionatul 
municipal 

școlar 
de fotbal

merge 
anevoios

PARTID

B 
B 

■■■■■■■■■■■■■■■BBEBBBBBBBBBBBBBSB

Ca și în anii precedent, 
campionatul municipal de fot
bal al școlilor generale s-a or
ganizat pe patru centre (Lu
peni, Vulcan, Pelușani, Pe
trila), la care au fost angrena
te 23 de echipe. Pe centru] E»- 
peni (6 echipe), primul loc a 
revenit formației Școlii gene
rale nr. 3 (prof. Nicolae Como- 
iu).care. în cele 5 partide dis
putate. a obținut tot atîtea 
victorii. Locul secund a fost 
ocupat de echipa Liceului Uri- 
carâ — cu patru victorii, iar 
locpl III de reprezentativa 
Școlii generale nr. 1.

Dar dacă la Lupeni campio
natul a decurs normal, datorită 
preocupării profesorului coor
donator Vasile Nițescu, în cele
lalte centre el s-a desfășurat 
anevoios. La Vulcan și Petri
la, programarea și desfășurarea 
meciurilor s-au făcut cu întîr- 
ziere, astfel că nici pînă acum 
competiția nu s-a terminat, iar 
Ia Petroșani, s-au semnalat u- 
nele neprezentărj (Școala gene
rală Iscroni nu a participat Ir. 
aici un joc), multe aminări do 
meciuri, îneît el continuă, dar 
destul de greu.

Avind în vedere că pînă la 
încheierea anului școlar a» 
mai rămas puține zile, se im
pune mai multă preocupare 
din partea profesorilor coor
donatori pentru terminarea 
competiției pe centre, îneît să 
se treacă la disputarea clapelor 
semifinale și finală, în vede
rea desemnării echipei campi
oană pe anul 1971.

Staicu BALOI

20,55 Urmărirea cea mare. Film 
de montaj.

22,05 Cadran internațional.
22,50 Telejurnalul de noapte.
£3,00 închiderea emisiunii.

JOI 3 IUNIE

PROGRAMUL I i 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Odă limbii române; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Flori 
alese din folclorul maramure- 
șan; 10,30 Clubul călătorilor; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Gin
tă Luminița Cosmin; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Formații 
corale de cameră românești} 
12^00 Microrecital Ro^ glackj

produce sifon
numai pentru orașul Lupeni, 
ci și pentru Vulcan și Uricani.

Dai iată că împotriva acestei 
activități s-a ridicat conduce
rea T.A.P.L. care, în repetate 
rinduri, a făcut, la Consiliul 
popular județean, sesizări și 
reclamații pc motivul că oro- 

NOTĂ
ducerea și punerea în vînzare 
a sifonului și răcoritoarelor nu 
intră în profilul cooperației, 
rcvendicindu-și acest drept.

Ca urmare, s-a dispus ca 
cooperativa să nu se mai pre
ocupe de aceste produse, stabl- 
lindu-se un termen scurt In 
care sifonăria să fie preluată 
și pusă în funcțiune de către 
T.A.P.E. Asupra termenului |X“ 
care conducerea T.A.P.L. nu 
l-a respectat s-a revenit fixîn- 
du-se, la nivelul municipiului,
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„PROBLEME
ECONOMICE"

DIN CUPRINS
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1971—1975 — ORIENTĂRI, STRUCTURI, RITMURI
Cincinalul transformărilor calitative.
Dr. A. Rosen — Venitul național — c’"__  LI / ,__ t.
Dr. I. Bold și E. Șerban — Judiciozitate în folosirea 

durilor pentru zootehnie.
CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICA
Miron Constantinescu — Unele observații cu privire la 

luția științelor sociale și a științelor matematice.
Dr. Ion Trăistaru — Relația eficiență economică — 

greș tehnic.
I’. Bașturea — Acțiuni pentru lichidarea stocurilor. 
INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE 
ȘI PLANIFICARE ECONOMICA
Dr. Gli. Siclovan — Criterii de fundamentare a eficienței 

investițiilor.
D. Agapescu — Cum gîndim structura organizatorică? 
EFICIENȚA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Nicoară Ioncscu și Vasile Poriimbescu — Valorificarea crea

ției tehnico-științifice românești — imperativ al progre
sului economic și social (pe marginea anchetei).

DEZBATERI
Anchetă privitoare la sistemul indicatorilor de plan. Con-" 0 

vorbire cu conf. univ. G. Lazaride (1).
REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
Economisirea resurselor materiale — necesitate vitală a ridi

cării calitative a activității de producție (continuarea 
anchetei).

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ECONOMICE
(materiale pentru 6 dezbatere)

Dr. M. C. Demetrescu — Experimentele statistice in mar
keting.

CONSULTAȚII
Andrei A. Popper — Contabilitatea națională.
TERMENI ȘI DEFINIȚII
Dr. C. Pintilie — Ce este managementul ?
RECOMANDĂRI PENTRU INVAțAMÎNTUL DE 
ECONOMIA MONDIALĂ
Dr. E. Praboveanu — Interferența ștîință-producție și im

plicațiile ei economice.
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„LITORAL"
la o nouă

„Litoral" al ziarului „Dobrogca 
nouă" din Constanța. Apărută 
pentru prima dată la începutul 
trecutului sezon estival, ediția 
„Litoral" a fost primită și de 
cititorii din Valea Jiului care 
au vizitat litoralul cu plăcere 
și interes Și in noua sa ediție, 
„Litoral" va oferi tuturor oame
nilor muncii care vor vizita in 
această vară stațiunile balnea
re de pe țărmul Mării Negre 
posibilitatea unei informări cu
prinzătoare, la zi, asupra ma
nifestărilor cultural-artistice și 
sportive, a gamei extrem de va
riate de servicii puse la dis
poziția vilegiaturiștilor, asupra 
celor mai diverse evenimente, 
precum și posibilitatea unei lec
turi ușoare, amuzante și in a- 
celași timp utile.

12,10 Un interpret și rolurile 
sale; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
Soliști de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 Cu
rente și idei; 15,25 Pagini vo
cale și orchestrale din muzica 
de estradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Cîntece patriotice; 16,30 
Muzică populară cu Ti ta Băr- 
bulescu, Achim Nica și Constan
tin Bordeianu; 16,50 Publicitate 
radio; 17,00 Antena tineretu
lui; 17,30 Radiorecording; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Interpreți dc sca
mă ai muzicii populare t Gri- 
goraș Dinicuj 20,55 Știința la

2■
alte șl alte date, care au ră
mas doar simple formalități. 
Populația și unitățile de des
facere sint în continuare lip- 
site de sifon și răcoritoare.

Scrisoarea tic răspuns a 
Comitetului executiv al Consi
liului popular a) orașului Eu- 
peni, semnată de tovarășul 
prim-viceprcședinte V. Brașo- 
veanu și secretar Iosif Micruț, 
se încheia astfel i „Sînlcm în 
așteptarea concretizării dc că
tre conducerea T.A.P.L. a mă
surilor stabilite dc către or
ganele municipale în problema 
sesizată",

N. R. Vara a intrat în drep
turile sale. Consumatorii ou se 
mai pot lipsi de produsele atit de 
mult wjlicitatc în anotimpul 
călduros. Se impun măsuri 
grabnice, care să nu se mai 
lase „așteptate".

D. IOSIF
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zi; 21,00 Bijuterii muzicale; 21.30 
Revista șlagărelor: 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Pentru magneto
fonul dumneavoastră: 22,55 Mo
ment poetic; 23,00 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

----♦-----

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Trandafiri roșii pentru 
Angelica (3 — 6 iunie) i 
Republica: Omul din Sierra 
(3—6 iunie); PETRILA : Tă
cerea bărbaților (2—4 iunie); 
LONEA — 7 Noiembrie : 
Comisarul X și Panterele al
bastre (3—5 iunie) ; Minerul : 
Mihai Viteazul, seriile 1 și II 
(3—6 iunie); ANINOASA: 
Circul fără frontieră ț3—4

Concursul 
profesional 
al tinerilor 

șoferi

Creșterea de la an an 
a parcurilor dc autovehicule 
a determinat sporirea conti
nuă a numărului de tineri 
care au îmbrățișat meseria 
dc conducător auto. In do
meniul acestei meserii, prac
tica vieții a demonstrat că 
tainele ei nu pot fi însușite 
intr-un timp scurt ci, abia 
după o experiență îndelun
gată la volan, experiență 
completat^ cu o permanentă 
instruire teoretică. Pentru a 
veni in Jprijinu) tinerilor, 
pe lingă obișnuitele forme și 
metode utilizate de conduce
rile întreprinderilor care pre
gătesc, sau angajează condu
cători auto, se preconizează 
și organizarea unui concurs 
de stimulare a măiestriei 
profesionale. Intitulat suges
tiv „Slăpîn pe volan", con
cursul va reuni un mare 
număr de tineri — peste 300 
numai din municipul nostru 
— care se pregătesc de start

Comitetul municipal al 
U.T.C.. în colaborare cu con
ducerile Autobazei Petroșani, 
I.G.C., S.T.R.A. și I.P.S.P., a- 
vînd sprijinul organelor de 
miliție a stabilit un complex 
de măsuri în vederea bunei 
desfășurări a concursului. In 
prima fază a concursului 
(proba practică) care se va 
desfășura între 1 iunie — 15 
octombrie, participant i vor 
trebui să-și dovedească mă
iestria profesională la unele 
obiective bine stabilite, cum 

. ar fi : realizarea indicatori
lor de tone/kilometri. respec
tarea programului și trase
elor de circulație. încadra
rea în consumurile planifi
cate (carburanți și lubrifiant) 
și în cheltuielile medii pen- 

vtru întreținere ți reparații 
curente etc. Nu vor fi uitate, 
bineînțeles. îndemlnarea la 
volan și cunoașterea legilor 
circulației. Abaterile de la în
datoririle profesionale, acci
dente și alte lipsuri vor atra
ge după sine penalizările de 
rigoare.

■^aza municipală a con- 
■ ursului se va desfășura în
tre 24—31 octombrie, după 
care vor urma faza județea
nă (1—20-noiembrie) și cea 
finală, pe țară. în cursul lu
nii decembrie.

La fiecare din fazele con
cursului, cîștîgătorilor li se 
vor atribui frumoase premii 
în obiecte.

Ioan BARB 
activist U.T.C.

iunie ): BAKBATEN1: Pe 
teren propriu (3—1 iunie) ; 
VULCAN : ('lanul sicilienilor 
(3—6 iunie) ; LUPENI — Cul
tura) : Fantasme (4—6 iunie); 
URICANI : 100 de carabine 
(4—5 iunie).

----4----

Rezultatele concursului
Pronoexpres nr. 22

din 2 iunie 1971
Extragerea 1 : 32, 34 . 27, 23^ 

36. 4.
Fond de premii: 1 742 247 let, 
Extragerea a II-a : 21, 28, 2t\ 

10 18.
Fund de premii < 837 06.1 JeL
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN 

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Vibrante manifestări de prietenie,

prețuire și stimă reciprocă
(Urinare din pag. 1)

greu prin mulțimea dornică să 
fie cit mai aproape, să adre
seze un cuvînt de salut, să o- 
fere flori.

In sala de primire, Si Ciun 
adresează, în numele conduce
rii universității, al studenților 
și profesorilor, al comitetului 
revoluționar și al comitetului 
de partid, un cuvînt de bun so
sit. El arată cu bucurie că 
mulți din cei ce lucrează la 
universitate păstrează vie în a- 
mintire vizita făcută aici, în 
1964, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, el a prezentat 
oaspeților date privind activi
tatea universității. întemeiată 
In 1911, universitatea cunoaște 
o puternică dezvoltare abia în 
ultimii ani, avînd astăzi 11 fa
cultăți — printre care de e- 
lectronică, energetică, construc
ții de mașini, mecanică — cu 
peste 50 de specialități. Aici 
învață 2 800 de studenți pro- 
veniți din rîndurile muncito
rilor, țăranilor și militarilor. Ei 
sînt selecționați dintre oame
nii cu o bogată experiență în 
activitatea practică, ceea ce îi 
ajută la însușirea mai rapidă 
a cunoștințelor teoretice. După 
absolvire, ei se reîntorc la locu
rile de muncă de unde au ve
nit. Sistemul de învățămînt 
este, în etapa actuală, în plin 
proces de reorganizare, avînd 
drept scop împletirea a trei 
preocupări : studiul, cercetarea 
științifică și activitatea directă, 
nemijlocită, în producție. Prin 
aplicarea acestui principiu, uni
versitatea s-a transformat în- 
tr-un complex care, în afară 
de amfiteatre și săli de cursuri, 
include cinci fabrici, numeroa
se ateliere de producție, o ba
ză de cercetări științifice și o 
fermă agricolă. In același timp, 
ea întreține legături contractua
le cu 45 de întreprinderi din 
diverse regiuni ale țării, unde 
studenții lucrează efectiv anu
mite perioade. Scopul nostru 
— a spus Si Ciun — este pre
gătirea unor cadre cu înaltă 
conștiință socialistă și cu un 
grad ridicat de civilizație și 
cultură. Noul sistem de învă- 

•Jămînt este în curs de experi
mentare. Am dori să arătăm 
sincer tovarășilor români — a 
spus vorbitorul — că mai e- 
xistă unele greutăți și lipsuri, 
dar sîntem hotărîți să căutăm 
căile cele mai potrivite pen
tru perfecționarea lui.

In cadrul discuției care a 
avut loc. studenți, cadre di
dactice, reprezentanți ai orga
nizației de partid și ai comi
tetului revoluționar au relatat 

‘despre preocupările lor, despre 
bogata activitate care se des
fășoară aici pentru educarea 
comunistă a tineretului, în sco-' 
pul pregătirii lui temeinice pen
tru muncă și viață, pentru a 
fi cît mai util societății.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, după 
ce a mulțumit pentru primi
rea făcută, a salutat călduros 
gazdele în numele întregii de
legații de partid și guverna
mentale române, precum și din 
partea studenților și cadrelor 
didactice din țara noastră. Du
pă cum știți, a spus vorbito
rul, ne aflăm într-o vizită de 
prietenie, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez și a guvernului 
Republicii Populare C.hineze. 
Sintem deosebit de satisfăcuți 
de faptul că, în cadrul acestei 
vizite, avem posibilitatea să cu
noaștem activitatea universită
ții dv., preocupările privind 
dezvoltarea învățămîntului și le
garea sa de viață, de practică.

Am auzit despre Universita
tea Cinhua, care este renumită 
prin preocuparea de a desfă
șura întreaga activitate în strîn- 
să legătură cu interesele po
porului, ale construirii socia
lismului. Desigur, dezvoltarea 
învățămîntului, a științei este 
o problemă de bază a societății 
socialiste, a spus tovarășul

Ceaușescu, Numai slujirea in
tereselor clasei muncitoare, ale 
maselor revoluționare le asigu
ră acest rol important, așa cum 
ați arătat, de altfel, și în ex
punerile dv.

împărtășind celor prezenți 
preocupările existente în țara 
noastră în vederea îmbinării 
studiului cu activitatea practi
că de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
aceasta contribuie, totodată, la 
strînsa unitate între clasa mun
citoare și intelectualitate.

In încheiere, secretarul gene
ral al P.C.R. a menționat uti
litatea unor contacte strînse în
tre Universitaea Cinhua și U- 
niversitatea din București, a 
urat studenților și corpului di
dactic succese în activitatea pe 
care o desfășoară in însușirea 
și aplicarea marxism-leninismu- 
lui.

Toți cei prezenți aplaudă cu 
însuflețire.

In continuare, oaspeții ro
mâni sînt invitați să viziteze 
cîteva din facultățile universi
tății. Pe un platou din apro
pierea facultății de construc
ții auto se află mai multe ca
mioane de patru tone, în sta
diu de prototip. Ele au fost 
concepute și realizate în în
tregime de studenți și cadre di
dactice, în colaborare cu mun
citorii. Membrilor delegației le 
sînt prezentate principalele ca
racteristici tehnico-funcționale 
ale acestor prototipuri.

In timpul discuției dintre 
membrii delegației și gazde, un 
student, adresîndu-se tovarășu
lui Ceaușescu, spune j „Știm că 
industria constructoare de auto
camioane din România a atins 
un înalt nivel de dezvoltare și 
am dori să ne împărtășim reci
proc experiența”.

Este o propunere bună — re
marcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Intr-adevăr, putem 
stabili o fructuoasă colaborare.

La facultatea de mecanică 
fină, oaspeților le este prezen
tată o mașină de așchiere cu 
comandă program, realizată 
prin mijloace proprii. Datorită 
caracteristicilor sale tehnice 
superioare, s-a putut obține un 
spor al productivității de peste 
10 ori.

„Cînd ne-ați vizitat prima 
dată, în 1964, dragă tovarășe 
Ceaușescu — spune unul din 
cei de față — ne aflam în sta
diul experiențelor. Acum, sîn
tem fericiți să vă arătăm că 
am înfăptuit ce ne-am propus".

In semn de omagiu, tovară
șului Nicolae Ceaușescu i se ofe
ră in dar un cilindru din cris
tal organic pe care mașina cu 
comandă program gravează pe 
loc, în limbile română și chi
neză, cuvintele „Trăiască prie
tenia dintre poporul chinez și 
poporul român".

La intrarea în facultatea de 
electronică, oaspeților le sînt 
prezentate semiconductoare și 
circuite integrate miniaturiza
te. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa sînt invitați să exa
mineze la microscop aceste mi
niaturi ale tehnicii.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost centrul de calcul al fa
cultății, unde oaspeții români 
asistă la o demonstrație prac
tică cu un. calculator de tip 
mic, proiectat și realizat de 
profesori, studenți și muncitori 
în scopuri practice. In cinstea 
oaspeților, calculatorul este 
programat să execute o melo
die românească.

Pe lot parcusul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, Elena Ceaușescu, mem
brii delegației se opresc în re
petate rînduri pentru a sta de 
vorbă cu studenții, profesorii 
și muncitorii veniți să-i întîm- 
pine, pentru a răspunde salu
tului lor, pentru a se fotografia 
împreună cu ei.

La încheierea vizitei, mii de 
studenți s-au adunat în fața 
clădirii principale pentru a sa
luta din nou pe solii poporului 
român.

Adresîndu-se celor prezenți, 
care ovaționau și aclamau cu 
însuflețire, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, după ce le-a a- 
dresat un călduros salut din 
partea delegației române, a ex
primat deosebita satisfacție 
pentru vizita făcută la univer
sitate, puternic centru de edu
cație revoluționară, de dezvol
tare a științei și culturii pro
letare, socialiste.

Ni s-a vorbit despre succese
le pe care le-ați obținut în ul
timii ani — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — despre 
preocupările privind legarea 
învățămîntului de producție, de 
practică, de viață, pentru ca, 
într-adevăr, intelectualitatea să 
meargă strins unită cu clasa 
muncitoare, cu țărănimea, cu 
poporul, astfel ca cei ce învață 
să slujească într-adevăr cauza 
socialismului. x

După cum știți intre parti
dele noastre, între poporul ro
mân și chinez sînt relații de 
strînsă prietenie. Noi am dori 
ca, urmînd exemplul acestor 
relații, tineretul și studenții, 
intelectualitatea din universita
tea dumneavoastră și studenții 
și cadrele didactice din Bucu
rești, din România să dezvolte 
strînse legături de prietenie.

Cunoașteți că forța revoluți
onarilor constă in solidaritate, 
in unitate, a arătat conducăto
rul delegației române. De aceea, 
trebuie să facem totul pentru 
a întări prietenia dintre parti
dele și popoarele noastre, din
tre toate forțele antiimperialis- 
te. Uniți, noi putem să în- 
frîngem imperialismul și să a- 
sigurăm victoria socialismului 
in întreaga lume, victoria pă
cii.

Vă urez din toată inima suc
cese tot mai mari in activita
tea dv. Să învățați și să mun
ciți pentru a ridica tot mai 
sus steagul luptei revoluționa
re, al luptei pentru socialism.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost subliniate cu 
îndelungi ovații, cu urări în 
cinstea prieteniei dintre cele 
două partide și popoare.

In numele întregului colectiv 
al universității, tovarășul Si 
Ciun a exprimat încă o dată 
sentimentele de profundă recu
noștință ale studenților, cadre
lor didactice și muncitorilor 
pentru vizita delegației române 
conduse de tovarășul Ceaușescu. 
Vizita dumneavoastră, aprecie
rile și urările pe care ni le-ați 
adresat, a spus vorbitorul, con
stituie pentru noi un imbold 
spre a munci mai bine, în ve
derea înfăptuirii obiectivelor 
de mare importanță care ne 
stau în față.

In încheiere, el a exprimat 
urarea ca prietenia revoluționa
ră dintre cele două partide și 
popoare să dăinuiască în veci.

In timpul vizitei la Univer
sitatea Cinhua, numeroși stu
denți și cadre didactice au ți
nut să împărtășească ziariștilor 
români bucuria de a avea în 
mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
oaspeți români, admirația 
fa’ță de înfăptuirile poporului 
român în edificarea unei eco-. 
nomii socialiste puternice, în 
dezvoltarea științei și- culturii.

Deosebit de emoționată, stu
denta Tzao Fan a arătat că. 
acest eveniment însemnat al 
prieteniei chino-române i-a in
spirat o poezie pe care a închi
nat-o oaspeților. Versurile sale 
exprimă bucuria însuflețită a 
studenților la vestea că vor 
primi vizita conducătorilor ro
mâni, trăinicia legăturilor care 
unesc cele două popoare și care 
fac să dispară distanțele, pre
țuirea pentru trecutul eroic al 
poporului român și pentru pre
zentul său plin de măreție. Ea 
își încheie versurile cu urarea 
ca „Prietenia dintre cele două 
popoare să fie tot atît de înaltă 
cum sînt Carpații și Himalaia".

Ion MARGINEANU 
Romulus CAPLESCU 

Ion GALAȚEANU

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk

Miercuri seara, au avut loc, 
la reședința oficială a delega
ției române, convorbiri între 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
'Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și No
rodom Sianuk, șeful statului și 
președintele Frontului național 
unit al Gambodgiei.

Din partea română au parti
cipat : Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
George Macovescu și ambasa
dorul României la Pekin, Aurel 
Duma, iar din partea cambod- 
giană — Penn Nouth, premie
rul guvernului regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei,

T’Khhon și Thiounn Prasith, 
miniștri. Sisowath Methavi, di
rector de cabinet, și Ker Meas, 
ambasadorul Cambodgiei în 
R. P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

VIAȚA INTERNAȚIONALA
In prezența lui Kun Ir Sen

FAPTULla Phenian a început

Adunarea națională
a lucrătorilor

din domeniul ocrotirii
sănătății

PHENIAN 2 (Agerpres). — 
In prezența lui Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coi'eea, pre
ședintele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, la Phe
nian s-a deschis adunarea na
țională a lucrătorilor din do
meniul ocrotirii sănătății, 
formează agenția A.C.T.C. La 
adunare participă reprezentanți 
ai organelor Partidului Muncii 
și ai guvernului la toate ni
velele, lucrători din domeniul 
ocrotirii sănătății, reprezentanți

in-

----▲----

privind 
dezvoltarea
schimburilor
comerciale

intre
Berlinul

occidental
Șl 

Polonia
VARȘOVIA 2 — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite : Camera po
loneză de comerț exterior orga
nizează, eșalonat în două eta
pe, întîlniri ale reprezentanți
lor comerțului și industriei dîn 
Berlinul occidental cu specia
liști polonezi din sfera comer
țului exterior și a industriei. 
La aceste întîlniri cu caracter 
consultativ și de 
și-au confirmat 
reprezentanții unui număr de 
40 de firme vest-berlineze in
teresate în stabilirea de con
tacte cu partea poloneză. Prima 
parte a cestor întîlniri, desfă
șurată la Varșovia în zilele 
de 27 și 28 mai, a dovedit, po
trivit aprecierii publicației 
„Rynki Zagraniczne", că exis
tă posibili.’ rți de dezvoltare a 
schimburilor comerciale dintre 
Berlinul occidental și Polonia. 
Următoarea rundă a acestor 
întîlniri, care constituie o con
tinuare a unei manifestări si
milare organizate la sfîrșitul 
lunii mai în Berlinul occiden
tal, va avea loc în zilele de 
28 și 29 iunie, tot la Varșovia.

informare, 
participarea

ai unor ministere și organe 
centrale.

Ten Diun Theak, vicepremi- 
cr al Cabinetului de Miniștri, 
a prezentat raportul la aduna
re.

Luînd apoi cuvîntul, Kim Ir 
Sen s-a referit la sarcinile lu
crătorilor din domeniul ocroti
rii sănătății în vederea îndepli
nirii prevederilor Congresului 
al V-lea al Partidului Muncii 
din Coreea.

Participanții la adunare și-au 
exprimat hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru înfăptu
irea acestor sarcini.

PNOM PENH 2 (Agerpres) 
— Surprinse de puternicile a- 
tacuri ale forțelor de rezisten
ță populară din Cambodgia, 
trupele regimului de la Pnom 
Penh și cele ale agresorilor 
saigonezj s-au retras în derută 
din zona localității Snoul, pro
vincia Kratie, înregistrînd pier
deri atît în oameni, cît și în 
echipament de luptă.

Făcînd un bilanț al luptelor 
pentru localitatea Snoul, agen
ția VNA relata -la 1 iunie că 
din rîndul trupelor lui Lon 
Noi—Sirik Matak și ale saigo- 
nezilor au fost uciși sau răniți 
aproximativ 1 500 de militari 
și au fost făcuți prizonieri alți 
300. Patrioții cambodgieni au 
capturat, în cursul acelorași 
lupte, numeroase arme grele, 
printre care 10 tunuri, precam 
și 500 tone muniție, peste 100

stații do radio-cmisie și au do- 
borît cinci avioane inamice — 
relatează agenția VNA.

Referindu-sc la actuala situ
ație militară din Cambodgia, 
corespondentul de război al a- 
genției UPI a făcut cunoscut 
că operațiuni împotriva tru
pelor autorităților de la Pnom 
Penh „au 
alte zone 
apropiere 
giană“.

O știre 
agenția France Presse în legă
tură cu situația militară de pe 
frontul cambodgian relata că 
forțele de rezistență populară 
au declanșat atacuri masive și 
prin surprindere „pe două 
fronturi, de-a lungul frontier 
rei între Laos și Vietnamul de 
sud".

DIVERS 
ÎN LUME

AVIATOAREA SHEILA SCOTT

IN ZBOR IN JURUL

GLOBULUI

fost declanșate și în 
ale țării și chiar în 
de capitala cambod-

transmisă marți de

„Dorim 
să transformăm

cuceririle politice
în cuceriri sociale"

SANTIAGO DE CHILE 2 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite.’ 
tr-o cuvîntare rostită în 
studenților Universității 
Concepcion, președintele 
vador Allende a relevat 
turizarea procesului politic 
prin care trece Chile și a 
atras atenția asupra necesi
tății înțelegerii particulari
tăților specifice în care se 
desfășoară lupta populară 
transformarea revoluționară 
a țării. „Fiecare țară, a spus 
vorbitorul, are propria sa re
alitate, propria ei istorie, și 
numai ținînd cont de toate 
acestea trebuie să se acțio
neze în conducerea revolu
ționară a poporului". „Dorim 
să transformăm cuceririle 
politice în cuceriri sociale", 
a spus președintele, adău
gind : „Fără îndoială, fapte
le demonstrează că în 
noastră am folosit un drum 
pe care realitatea 
ne-a îngăduit să-1 urmăm".

In-

Sal- 
ma-

țara

proprie

ANGLIA

Declarația președintelui
QUITO 2 (Agerpres). 

actualele circumstanțe, 
putea ca plebiscitul propus de 
către guvern pentru revenirea 
la un regim constituțional să 
nu mai aibă loc", a declarat 
la o conferință de presă preșe
dintele Ecuadorului, Velasco 
Ibarra. El și-a exprimat, în 
acest sens, nemulțumirea față 
de hotărîrea Partidului libe
ral de a forma un așanumit 
„Front al Restaurării Naționa
le", care să negocieze cu ele
mentele extremiste din cadrul 
armatei formarea unui guvern

de dreapta. Velasco Ibarra a 
cerut concetățenilor săi să spri
jine gruparea oficială condusă 
de ministrul Jaime Nebot ca 
fiind o „formulă rezonabilă 
pentru restabilirea ordinii con
stituționale cît mai curînd po
sibil".

La Quito declarația preșe
dintelui Ibarra este apreciată 
de observatorii politici ca o 
intervenție prematură în cam
pania electorală privind alege
rile prezidențiale care ar ar
ma să se desfășoare în cursul 
anului viitor.

LONDRA 2 (Agerpres). — 
Campioana engleză Sheila 
Scott a părăsit marți dimi
neața aeroportul Heathrow 
din Londra, la bordul avio
nului său „Piper Aztec" pen
tru a efectua un zbor de 
34 000 de mile in jurul glo
bului, in timpul căruia in
tenționează să doboare o se
rie de recorduri. In cursul a- 
cestui zbor, celebra aviatoa
re va ocoli Pămîntul o dată 
și jumătate. In cazul in care 
expediția va reuși, Sheila 
Scott va deveni primul pilot 
din lume care a zburat de 
la' Ecuator la Ecuator, peste 
Polul Nord, intr-un avion 
ușor.

Avionul, denumit „Mythre", 
este dotat cu aparatură com
plexă, printre care instru
mente de măsurat bătăile ini-, 
mii, temperatura corpului, 
precum și alte date, care vor 
fi transmise permanent unui 
centru de control, prin in
termediul satelitului artificial 
„Nimbus".

EPILOGUL DRAMEI

DE LA SALLEN

Președintele Republicii Cipru 
la Moscova

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
— La invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem și al gu
vernului sovietic, miercuri a 
sosit la Moscova președinte
le Republicii Cipru, arhiepis
copul Makarios. El a fost 
întimpinat de Nikolai Pod-

gornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, de 
Vladimir Novikov și Ignati 
Novikov, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, do 
alte persoane oficiale, pre
cum și de mitropolitul Pi
men.

PARIS 2 (Agerpres). — 
Drama petrecută la 13 mai 
in mica localitate franceză 
Sallen, unde 13 persoane din
tre invitații la o petrecere 
de nuntă au pierit, ca ur-t 
mare a prăbușirii planșeului 
sălii unde s-a desfășurat fes
tivitatea, a avut un epilog 
trăgic. Primarul localității, 
Rene Auvray, s-a sinucis cu 
o armă de vînătoare.

Auvray a fost profund a- 
fectat de această tragedie, 
considerindu-se vinovat că a 
acceptat să închirieze sala. 
El fusese suspendat din func
ție de prefectura regiunii, 
care apreciase că acesta dă
duse dovadă de imprudență.

ACCIDENT DE AVION

LONDRA 2 (Ager
pres). — In vocabula
rul economiștilor en
glezi a apărut o nouă 
noțiune — „Stagfla
tion". Este de fapt o 
expresie derivată din 
cuvintele „stagnation11 
și „inflation11 și este 
folosită la caracteri
zarea actualei situații 
economice a Marii 
Britanii. La 30 mar
tie, ministrul Trezo
reriei, Anthony Bar
ber, cu prilejul împli- 

de gu-

IN „STAGFLATION"
vernare conservatoa
re, înfățișa Parlamen
tului o prognoză opti
mistă privind evoluția 
economiei, care în a- 
cel moment nu pre
zenta un tablou prea 
favorabil. De atunci 
însă, situația nu s-a 
schimbat. Ritmul de 
creștere a producției 
se menține la un ni
vel scăzut-, fenomene
le inflaționiste prind 
contururi tot mai 
precise, iar șomajul

continuă să crească. 
Relațiile dintre gu
vern și sindicate ră- 
mîn încordate. Sindi
catele reproșează gu
vernului că, în loc să 
adopte măsuri eficien
te de redresaie a e- 
conomiei, au ales ca
lea recomandării onor 
reduceri de personal 
ca mijloc de combate
re a inflației.

Paralel cu reven
dicările de îmbunătă
țire a situației ecano-

mice ale salariaților, 
care determină greve 
succesive intr-un sec
tor sau altul, pre
țurile cu amănuntul 
în comerț au crescut 
în primul trimestru 
cu 9 la sută, o cifră 
unică în analele eco
nomiei britanice in 
timp de pace.

Potrivit datelor sta
tistice oficiale, șoma
jul afectează 775 000 
de persoane, ceea ce 
înseamnă 3,4 la sută 
din populația activă.

NEW YORK. 2 (Agerpres). 
— A încetat din viață, ca 
urmare a unui accident de 
avion, Audie Murphy — sol
datul american care a primit 
cele mai multe decorații în 
ultimul război mondial. Epa
va avionului în care se afla 
Murphy, împreună cu alte pa
tru persoane, a fost locali
zată de un aparat de recu
noaștere in apropierea orașu
lui Roanoke, statul Virginia. 
Cauzele accidentului nu se 
cunosc.

ASASINAT IN MASA

Demisia cabinetului
columbian

In capitala Costa Ri- 
căi, San Jose, au avut loc 
mari demonstrații organiza
te de studenți în semn de 
solidaritate cu greva celor 
7 500 de muncitori de pe 
plantațiile companiei ameri
cane „United Fruit11. Intre 
demonstranți și forțele de 
poliție s-au produs inciden
te violente, în cursul cărora 
mai multe persoane au fost 
rănite. Cîteva sute de tineri 
au fost arestați. Greva mun
citorilor de pe plantații a in
trat în cea de-a zecea 2i.

Marți seara, a avut loc 
la Sofia, în piața „9 Sep
tembrie11, un mare miting 
organizat de Comitetul Oră
șenesc al Partidului Comu
nist Bulgar Sofia, consacrat 
memoriei lui Hristo Botev și 
a celor căzuți în lupta îm
potriva jugului otoman, a 
capitalismului și fascismului, 
în războiul pentru eliberarea 
Bulgariei.
• O delegație iugoslavă, 

condusă de Loize Skok, ad
junct al secretarului federal 
pentru informații, și o dele
gație sovietică condusă de 
Nikolai Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
au purtat în intervalul 27—31 
mai, la Belgrad, convorbiri 
in problemele colaborării in 
domeniul activității informa
ționale între cele două țări, 
relatează agenția TASS. De
legația sovietică a părăsit 
marți Belgradul.

ț Artiști ai teatrelor de 
păpuși din Bacău și Boto
șani, aflați intr-un turneu in 
R. P. Albania, au dat o se
rie de spectacole la Tirana, 
informează agenția A.T.A. 
Ziarul albanez „Bașkimi" re
levă nivelul ridicat al spec
tacolelor.

® Cursul dolarului a atins 
marți pe piața de devize de 
la Frankfurt cel mai înalt 
nivel de cînd autoritățile 
R. F. a Germaniei au hotă- 
rît, la 10 mai, să instituie 
un curs flotant al mărcii 
vest-germane. Cotat la des
chiderea tranzacțiilor 
3,5500 mărci, dolarul 
schimbat la închiderea ope
rațiunilor pentru 3,5680 mărci, 
rămînînd totuși sensibil sub 
nivelul parității sale oficiale 
(3,66 mărci pentru un dolar).

cu 
era

• Președintele Camerei 
Populare a Republicii Demo
crate Germane, Gerald Goet- 
ting, a primit delegația Sena
tului și a Camerei Deputa- 
ților din Columbia, condusă 
de președintele Comisiei se
natoriale de politică externă, 
Ciro Rios Nieto. In cursul 
convorbirii, care a avut loc 
cu acest prilej, au fost tre
cute în revistă relațiile prie
tenești care există de mai 
mulți ani între parlamentele 
R.D.G. și Columbiei.

BOGOTA 2 (Agerpres). — 
Cabinetul columbian și-a pre
zentat marți seară 
președintelui Misael Pastrana, 
informează agenția “ 
Presse, citind un. comunicat o- 
ficial dat publicității la 
gota. In 
demisie 
țării, al 
publicat,

demisia

France

Bo- 
scrisoarea comună de 
adresată președintelui 
cărei text nu a fost 

miniștri

șase liberali, șase conservatori 
și un general — au precizat 
că hotărîrea lor- lasă șefului 
statului latitudinea de a pro
ceda la schimbările pe care le 
va considera necesare. Agen
ția precizează că președintele 
columbian a început de marți 
seara consultările în vederea 
formării unui nou guvern.

NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Un bizar asasinat în ma
să, ale cârtii mobiluri nu au 
putut fi stabilite pînă în pre
zent, a avut loc în urmă cu 
cîteva luni în localitatea a- 
mericană Yuba City, din sta
tul California. Intr-o livadă 
de pomi fructiferi au fost 
dezgropate 23 cadavre și e- 
xistă temeri serioase că nu
mărul lor ar putea crește în 
zilele următoare. Este vorba, 
se apreciază, de muncitori a- 
gricoli sezonieri, înjunghiați 
sau loviți cu securea. In le
gătură cu aceste crime, po
liția a arestat un anume 
Juan Corona. Se precizează 
că acesta a petrecut, in 1956, 
mai multe luni intr-un spital 
de boli mintale.
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