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O nouă lumină în salba de lumini a Văii Jiului: Școala 
generală nr. 5 din Petroșani — cartierul Livezeni, dată în fo
losință la începutul acestui an școlar.
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CUM ORIENTĂM

r ANCHETA' 
JHOAtTRÂt

LECTURA 
CITITORILOR î

Vîrsta și profesia constituie 
două elemente de primă im
portanță care determină atît 
intensitatea lecturii, cit și o- 
rientarea ei către anumite arii 
tematice, dictează preferința u- 
nor autori în detrimentul alto
ra. De aici, se desprinde îdeea 
că orice metodă de recoman
dare a cărților care nu ține 
seama de gustul cititorului, 
nu-i stârnește interesul pentru 
citit, nu-și atinge scopul dorit. 
Fișele cititorilor ne-au permis 
să constatăm că dezordinea și 
caracterul întâmplător al lec
turii sînt determinate de sla- 

> ba cunoaștere a valorii unor 
lucrări literare, de lipsa spiri
tului de discernămînt în ale
gerea lecturilor. Despre orien
tarea lecturii cititorilor ne-au 
vorbit cîteva bibliotecare cu 
experiență din Valea Jiului.

Răbdare și tact
— Orientarea lecturii cititorilor, 

ne-a relevat tovarășa Boda Lenuța, 
bibliotecara clubului sindicatelor din 
Vulcan, depinde în bună măsură de 
.noi, cei care lucrăm la biblioteci. 
Prin fața rafturilor cu cărți ale bi- 
'tliotecilor se perindă zilnic zeci de 
cititori de vîrste și profesii diferite. 
Cu oamenii aceștia trebuie să lucrăm 
cu răbdare și tact atunci cînd le re
comandăm cărțile. Dacă cercetăm cu 
atenție fișele cititorilor vedem că 
există o unilateralitate în lectura 
unora, mai ales a tinerilor, care pre
feră în exclusivitate cărțile de aven
turi. Este adevărat că atunci cînd 
cititorul solicită o carte de aventuri, 
biblioteca nu-i poate oferi una de 
Sadoveanu, Agîrbiceanu sau Dumas. 
Nu mai puțin adevărat e faptul că, 
uneori, omul simte nevoia de a'citi 
o lectură ușoară, captivantă. Totuși, 
este inexplicabil că majoritatea tine
rilor obișnuiesc să solicite întot
deauna numai cărți de aventuri. In 
asemenea cazuri o discuție cu citi
torul ne înlesnește cunoașterea po
sibilităților Iui intelectuale, preocu

pârilor lui și cauzele care i-au de
terminat să citească mai mult cărți 
de aventuri.

Bineînțeles că toate aceste inves
tigații se cer făcute cu multă răb
dare și tact. ,

Biblioteca noastră numără peste 
26 000 volume și are aproape 3 000 de 
cititori. La noi există preocupare 
pentru orientarea lecturii cititorilor, 
in acest sens voi da un exemplu. La 
bibliotecă s-a prezentat într-o zi mi
nerul Cornea Iordache și a cerut să 
i se împrumute cartea „Succesul" de 
L. Feuchtwanger, o lucrare bună, dar 
greu de înțeles fără a avea cunoș
tințe istorice corespunzătoare. Mi s-a 
părut nepotrivită cererea și l-am în
trebat ce l-a determinat s-o împru
mute ? Din discuția avută cu el am 
aflat că vrea s-o citească pentru că 
i s-a părut că are... o copertă mai 
arătoasă decît altele. Cu acea oca
zie i-am recomandat tovarășului 
Cornea să citească „M-am făcut bă, 
iat mare" de Nicuță Tănase expli- 
cîndu-i că, spre deosebire de cealal
tă, este mai accesibilă. Ulterior i-am 
recomandat „Baltagul" de M. Sado
veanu, „Omu 1. cu pătuD'.cărunt'V de, 
D." Ignett, „Tinerețe/fără, bătrînețe" 
și altele.

Brbhotecara 
trebi e să cunoască 
și cartea și cititorul

Pentru a recomanda o carte, bi
bliotecara trebuie să cunoască bine 
cititorul, să-i știe preferințele. In 
legătură cu acest aspect al mun
cii, tov. Moraru Dochița biblioteca
ra clubului sindicatelor din Lonea 
ne-a spus următoarele :

— Nu este ușor să recomanzi o 
carte. Aceasta presupune să cunoști 
atît conținutul lucrării cît și citito
rul. Numai ținînd seama de aceste 
două. condiții poate fi recoman
dată cartea potrivită unui cititor sau 
altuia. Săptămânile trecute s-a pre
zentat Lp bibliotecă tov. Lungu Va- 
sile, un cititor activ al bibliotecii 
noastre. Cercetîndu-i fișa am consta
tat că n-avea o preferință anume. 
Citea tot ce-i cădea în mină. Am 
stat de vorbă cu el căutând 
să-i cunosc preocupările. Am

Anchetă realizată 
de

M. CHIOREANU

(Continuare în pag. a 3-a) |

TIMPUL
UN BUN DEOSEBIT DE PREȚIOS

Pe cînd eram student, 
cu ocazia unui curs, 
unul din profesori ne-a 
spus: „Educați® omului 
începe încă ' din vi® ta 
sa 'intra-uterină.,.'1. Lai 
început,. această remar
că • ne-a făcut să: zim- 
bim dar, reflectând mai 
odlînc, ne-am dat sea
ma cît- de multă drep
tate a avut veneratul 
nostru profesor. Intr-a
devăr, felul de viață al 
mamei, ordonat sau nu. 
alimentația ei — rațio
nală sau nu — balan
ța funcțională a siste
mului ei, nervos ca re
zultat al unei vieți fa
miliale și sociale co
respunzătoare, precum 
și mulți a-lți factori,' in
fluențează nemijlocit a- 
supra dezvoltării făta-„ 
iui.

Pedagogi cu experi
ență afirmă categoric 
că educația copilului 
începe chiar din pri
mele săptămâni ale naș
terii sale. Cum poate fi 
vorba de educație la 
un copil nou născut, 
sau în primele 'sale luni 
de viață, cînd gradul 
său de cunoștință este 
aproape inexistent ? Și 
de data aceasta peda
gogii răspund : educa
ția pe care părinții o 
clatoresc copiilor lor în
cepe o dată cu naște
rea copilului și trebuie' 
să se exercite neîntre
rupt până la. maturitate.

Felul de alimentație, 
atmosfera vieții de fa
milie, respectarea regu
lilor de igienă, a som
nului, sînt numai unif din; 
factorii ' care -contribuie' 
la .educația copilului, 
încă de la începutul e- 
xistenței sale. Mergînd 
pe firul acestei idei, 
cred că sp poate afir
ma că savantul, specia
listul. tehnicianul de 
mâine, se pregătește și 
se- califică încă din 
primele clase elemen
tare.

Pare curios faptul ca 
există la unii tineri pă
rerea total greșită că 
„au timp pentru învă
țătură", că eforturile 
mai deosebite trebuie 
depuse doar în preaj
ma examenelor, a ba
calaureatului, a exame
nului de admitere la 
faicuiltiate, a unor con
cursuri etc. Este *o con
cepție fundamental gre
șită. In realitate, pen
tru a reuși 1® exame
nele și concursurile de 
toate gradele este ne
cesar un lung și înde
lungat , antrenament ai 

, creierului, obișnpirea 
cu efortul intelectual, 
o antrenare continuă a 
proceselor de memori
zare, de analiză și sin
teză, fără de care nu e 
posibilă însușirea, no
țiunilor noi, desfășura
rea procesului de cu

noaștere, pătrunderea 
esenței fenomenelor.

Nobila competiție 
pentru a obține califi
cări- • superioare începe 
intr-adavăr- din primele 
cfâsei ale școlii. încă 
de pe atunci, copilul 
trebuie obișnuit să fie 
conștiincios, să pună 
mai presus de toate în
deplinirea corectă a o- 
bligațiilor sqIc de elev, 
să fie ordonat în ceea 
ce privește felul în ca
re muncește și se com
portă la școală și în 
afara ei, să fie perse
verent și să aibă am
biția de a fi printre e- 
lomentele fruntașe. în
că din primii ani de 
școală, copilul- să-și în
sușească Treptat o me
todică proprie, o teh
nică a' învățatului, să 
fie stimulat și ajutat 
să se obișnuiască să 
sintetizeze ideile prin
cipale ale materiilor ce 
le parcurge și, pe ba
za unei sistematizări 
logice în suita lor; să 
se obișnuiască să me
morizeze, i să rețină a- 
ceste idei, să fie stimu
lat să-și însușească o 
cultură generală, să se 
obișnuiască a găsi o 
adevărată plăcere în 
lectură.

I. EȘANU
doctor în medicină

(Continuare in pag. a 2-a)

De la cabinetul 
de partid Petroșani

Cabinetul de partid din Pe
troșani, anunță că în ziua de 
24 octombrie a. c. orele 17 se 
vor ține cursurile Universității 
serale de marxism-leninism, 
secția economie, anii I și III. 
Studenții din anul I vor fi pre- 
zenți la Școala generală nr; 1 
din Petroșani, iar cei'din anul 
III în sala Clubului C.C.V.J.

Studenții anului II se vor 
prezenta în ziua de 24 octom
brie la aceeași oră în sala Clu
bului C.C.V.J.

FAPTE LA ZI
• Teatrul de stat „Valea 

Jiului" prezintă mâine, 1a ora 
19,30, în sala sa din Petroșani, 
un spectacol cu piesa „Visul 
unei nopți de iarnă" de Tudor 
Mușatescu.

G Filiala din Petroșani a 
O.N.T. Carpați organizează du
minică o excursie la Timișoa
ra pentru vizionarea meciului 
de fotbal U.T.A. — Jiul.

CONSFĂTUIRE 
CU CITITORII 
REVISTEI 
.OCROTIREA 
NATURII"

Editura Academiei Republicii So
cialiste România, în colaborare cu 
Comisia pentru ocrotirea monumen
telor naturii de pe lingă Academie 
organizează în orașul Petroșani o 
consfătuire cu cititorii revistei „O- 
crotirea naturii". La consfătuire 
sînt invitați să ia parte și alți iu
bitori ai frumuseților naturii.

Consfătuirea va avea loc în sala 
mică a Casei de cultură,- astăzi 21 
octombrie ora 17,30.

1

lin sciM ile wW 
rti

Un ' grup de muncitori de 1® 
preipferâțiia Corcești au fost zi
lele trecute într-un, schimb .de 
experiență ia preparați® Lu
peni. ' *

Schimbul de experiența a 
constituit un bun prilej de a 
face cunoștință cu instalațiile 
de preparare cărora li s-au a- 
dus însemnate îmbunătățiri,' cu 
mare eficiență în producție.

Schimbul de experiență s-a 
efectuat pe secțlf- -și grupuri. 
Așa de exemplu, grupul for
mat din lăcătușii de la Coro- 
ești a efectuat un schimb, de 
experiență cu echipa lăcătușu
lui Drotzinger Andrei de la 
Lupeni.

La întrebările puse de vizi
tatori, gazdele au dat răspun
suri ample, pline de învățămin
te pentru muncitorii tinerei 
preparați!

Cei care au participat la a- 
cest schimb de experiență a- 
dresează pe această cale mul
țumiri tovarășilor de la prepa
rați® Lupeni pentru atenția cu 
care i-au înconjurat, pentru ex
plicațiile date, într-un cuvînt 
pentru rodnicia schimbului de 
experiență.

CETEAN SIMION 
prepa rația Corcești



Ș C OALA EDUCAȚIE
TRIBUNA 
DIRIGINTELUI

Clasa pe care 
o conduc 1

lit momentul în care mi s-n în !
CftediHțât clasa a X-a B de la Liceul 
Vulcan, am avut o oarecare ezitare. 
Era prima clasă de umanistică în* 
fllHțăiă la liedul nostru și acest fapt 
ittîpur.ea o răspundere sporită. De 
ademenea, colectivul noii clase îmi 
teta dOar în parlc cunoscut. Acum, 
dUpă 0 lună dd școală, am reușit în ] 
ban» măsură Să-mi apropii elevii și I 
a&4 cunosc. Și rezultatele acestui fapt 
îiU eu întîrZiat sâ se întrevadă. Ele
vii Clasei răspund cu conștiinciozi- 
laid lâ acțiunile organizate de școală 
și dte organizația U,T.C. Astfel, ei 
participă la realizarea materialului 
dîfitectic necesar procesului instruc- 
tiv-educativ, la acțiunile de muncă 
patriotică, de înfrumusețare a școlii 
și â Clasei. Majoritatea elevilor cla
sei participă Ca membri său simpa 
tizanti la ședințele cercului de litera
tură română din școală. De aserne- 
hia, alături de Ceilalți elevi ai șco
lii, eî își vor aduce contribuția Ia 
realizarea unei reviste literare șco
lare.

Acțiunile întreprinse au dus la o- 
mbgenizaiea colectivului clasei pre
misa ți la crearea unul curent sănă
tos de opinii.

Există 0 emulație spre învățătură 
$1 disciplină, care tiu poate decîi 
sâ-tfll provoace o deosebită satis
facție Ca diriginte și ca profesor. Pț- 
bă în prezent, rezultate fbarte bune 
la învățătură și disciplină au obținui 
teldVii Gănghihă A., Mocanu Lidia, 
Mir Za Ileana, Sziberna A. și alții. Ră- 
ffiîhe îft sarcină mea și a celorlalți 
profesori, sa păstrăm nivelul atins 
plnă acum și chiar să-l ridicăm.

Pentru viitef mi-am propus să 
organizez cu elevii mei cîteva ex
cursii duminicale prin localitățile șt 
împf Utimile Văii Jiului, pentru 
dezvoltarea patriotismului și a dra- 
jjbȘței de natură a elevilor. De ase- 
Sabfiea, vom orctaniza vizionări de 
filme și spectacole în comun urmate 
de discuții, vizite la întreprinderi 
etc. .

Petilru sfîrșitul anului școlar am 
fibtărlt organizarea unei excursii 
Pfih țară în vederea căreia elevii 
«U început să cotizeze cu mici su
me de bani, în-că de pe acum.

In acțiunile întreprinse ne bucu
răm de sprijinul efectiv al condu
cerii școlii, al comisiei metodice de 
Iftâba Și literatura română și al ce- 
Ibrlaite cadre didactice din școală.

Prof. C. PASCU

IONEL „S-A ÎMPĂCAT" 
CU ȘCOALA

Astăzi pu- 
iinișUți: a

„Mai mult I 
tem afirma 
prins dragoste pentru a- 
caastă viață nouă. Nu 
numai penttu colegi și 
pen’tu tovarășa Învăță* 
toare simte, atragere, Bi 
și învățătura îl atrage".

AceiNta apreciere i-ar 
putea Surprinde pe acel 
care l-au cunoscut p* 
Ionel la cîteva zile de 
la festivitatea deschiderii 
noului an școlar.

Colegii din ctâSa I 
J-nu privit uimiți, cînd 
în poarta școlii, bocind, 
s-a ancorat și numai cu 
mari greutăți din partea 
mamei a reușit să-l ur
nească din loc.

Lui Ionel îi eră frică 
marc frică...

Pe tovarășa învățătoa
re, cea cu zîmbeltil me
reu pe buze, o cunoștea 
de la vizita care a fS- 
cut-o la ei acasă, după 
înscrierea la școală. A* 
tund a stîrnlt în Ionel

u.n sentiment de încre
dere. Și despre școală a 
auzit lucruri frumoase 
de la colegii mai mări

și alunei ?...
Pur și simplu n-a vrut 

să devină școlar. Poale 
că suna cam ciudat! Dar 
Ionel ajunSffSe la con
cluzia că e „foarte rău"

mult, uneori furtun® s-a 
continuat Cu cîte 0 pitei* 
niturii.

Ionol a urmărit aceste 
„tecena1’* CU ochii unei 
vrSblOâre speriate, S*a 
țjîndit la școală cu spai
mă, D® aceea s-a anco
rat în primele zile 
poarta școlii, sperînd

părinți șl copil
penttm acei care umblă 

. Mi școală. Oum a ajuns
Ionel la această „cbndU- 
ale" ? Prin fratele său 
care afini acesta este in 
elafca a V-a. Fratele mai 
mare a fost leneș, ne
glijent, dezordonat. De 
multe ori a venit acasă 
cu note de patru în car
netul de elev, în decursul 
anilor. Acestea au stîrait 
în familie n<u o dată fur
tună aprinsă, ba mai

Liceul Vulcan

Stoica Maria și Gurtavenco 
Aîtekantltu țin prim plen) sînt 
doi dintre fruntașii la învăță
tură ai clasei a IX-a Liceul 
Vulcan. Notele de 9 și 10 ob- 
țlbute pînă acum sînt o măr
turie a hărniciei și conștiincio
zității lor In pregătirea școlară.

Ir. ziua aceea de septembrie, pe 
săiile Liceului din Luptehi domnea o 
vie animație. Se aștepta afișarea 
candidațllor reușiți la examenul de 
admitere în clasa a IX-a, cursurile 
fără frecvență. Oameni în toată fi
rea, candidați! erau emoționați. Ele
vii de la cursurile de zi îi priveau 
cu înțelegere. Privirile li se opreau 
mai adesea curioase, cercetătoare a- 
supra unui om ce trecuse de Vîtsta 
tinereții. Se întrebau nedumeriți da
că omul ce fuma încet, privind calm 
împrejur, era candidat și el sau ve
nise să se intereseze dacă i-a reușit 
fiul sau fiica la admitere. Mai de
grabă erau tentați să de-a crezare 
celei de-a doua variante. Cînd S-a a- 
fișat lista cu cei admiși, omul cu 
pricina s-a apropiat tot ia fel de 
oakn de alișier. Ceilalți i-au făcut lese 
politlroși. La prima aruncătură de 
privite pe listă a tresărit bucuros. 
Ochii îi sclipeau de satisfacție și 
mîndrie.

Unul mai tînăr i se adresă.
—- Ei, care-î rezultatul?
— Reușit.
— Cine, dumneavoastră s-all copi

lul dumneavoastră?
— Cutn copilul! Eu am reușit. 

Băiatul meu a trecut mai de mult 
prin aceste emoții.

-*** Și al cîțeiea ați reușit îii ordi* 
nea mediilor ?

Se vedea că întrebarea îl cam de
rutase.

— Al cîtelea? — îi răspunse în
cet. Mi se pare primul.

Tînărul nedumerit se apropie de 
afișier și citește încet: Catchi An 
ton, media 7,83. Apoi se întoarse 
spre interlocutor și i se adresă :

— Deci dumneavoastră sînteți Cat- 
chi Anton ? Intre cei 87 de candidați 
admiși, dumneavoastră sînteți Cap de
listă ?! Felicitări,

în 
că

va putea, rămîne alai a. 
De atunci s-a schimbat 

situația.
Mama, 

-upărilor 
consacră __
acum educării copiilor. 
Greșelile ieșite la Iveală 
în educarea copilului 
mai mare au constituit 
o învățătură pentru ea. 
Celălalt a fost leneș ? Io
nel a fost deprins din 
timp cu simțul datoritei,

în ciuda preo- 
multilaterale, 

îfiai mult timp

Anton Gatchi a plecat mulțumit 
Ortacii de muncă, cînd au aflat de 
rezultat, l-au felicitați „Să trăiești 
nea Antoane și să termini numai cu 
medii mari".

Nea Anton le-a mulțumit.
★

Anton Catchi este bine cunoscu 
la Termocentrala Paroșeni. Lucrează 
aici de mai mulțî ani ca șef de ma
nevră. Acum are 47 de ani. Cu școa
la o încheiase de mai mult tiffip, 
prin 1935 după ce făcuse 3 ani ia 
Șcdăla de arte și meserii din Brăila. 
NU a putut să o termine din cauză 
că tatăl său, pe atunci zidar pe un 
șantier nu a putut să-i mai dea bani de 
întreținere, să-i plătească taxele. 
S-a apucat să lucreze. Apoi a urmat 
o școală de calificare la C.F.R. Au 
treClit anii, vremurile s-au schim
bat. Pafnilia iul nea Anton a cres
cut CU un fiu. Și fiul la rîhdul lui a 
Crescut, a intrat în liceu, l-a termi
nat iar acum urmează o școală de 
ofițeri de aviație.

feui nea Antoh însă i-a rămas încă 
din școală gustul de citit. In multe 
seri rămînea aplecat piuă tîrziu a- 
supra manualelor școlare, de istorie, 
română, geografie... Le citea cu in
teres.

Intr-una din seni, soția Văzln-du-i 
citind cu atenție o carte i-a spus îii 
glumă.

Dacă înveți atîta înerie-te și 
tu la școală...

Lui nea Anton l-a Venit atunci 
Idea să transforme în fapte gluma 
soției. Deși nu a învățat niciodată 
algebra, s-a apucat cu seriozitate de 
ea. Treptat, treptat, a început să 

- prindă tainele formulelor. Apoi au 
venit la rînd istoria, literatura, gra
matica, fizica... A pus multă voință, 
pasiune și sîrgUihță în studiu. S-a 
prezentat în sesiunea de .admitere

I
11

însărcinări 
executării 
celitelt a

prin diferite 
*i control ui 
lor la timp. 
fo»t neglijent, 
nit ? Lui Ionel i 
primat în mod consec
vent punctualitatea, sim
țul datoriei și ordinei.

Și „oboseala" n-a ră
mas fără rezultat. Ionel 
lucrează temele eu plă
cere, cu dreg. Frica a 
dispărut imediat, după 
ce s-a convins că pen
tru muilca bună la școa
lă, acasă recutm lința 
este o recompensă de 
seamă.

Intensificarea preocu
pării părinților 
ane i 
copilului mai măre. Da- . 
că uneori totuși ar sur- J 
veni cîte un eșec, con- • 
socialele furtunoase ale 
acestora nu se mai a- 
ranjează in fața fratelui 
mai mic...

luhasz 7OLTAN 
Fefenczî MlHAI

dezordo- I 
s-a im- I 
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părinților desigur | 
influență și asupra |

pentru clasa a ÎX*a din luna sep
tembrie a.c. A ocupat locul 1 la ad-

I
I
I
i
i

inhere.
Acum nea Anton a început să se I 

pregăt&aocă cu seriozitate pentru prl- ® 
mă sesiune de examene. E he- 1 
tărît să o încheie cu note bune. I 
linii mai glumesc din cînd în cînd « 
cu el. I

—■ Te apucă pensia nea Antoane... • 
Nea Anton le zîmbește însă pr'e- | 

tenos. știe el ne știe» E hotărît să « 
nu se dea bătut. Vrea 8fi-și ridice | 
nivelul profesional și de cultură ge- . 
nerala. Cu siguranță efl*și va atinge | 
scopul propus. Primul pas l-a făcut-» 
deja. J

GH. BOZU .
impiegat de mișcare Termocentrala | 

Paroșeni B

TIMPUL — 
UN BUN 
DEOSEBIT 
DE PREȚIOS

(Urmare din pag, 1)

In acest feL o dată cu trecerea 
anilor, se conturează adolescentul, 
tînărul avansat, Studios, ordonat 
disciplinat, perseverent. El este in
teligent, cult, spirt'iual. are la bază 
un solid antrenament pentru învă
țătură, cunoștințe serioase în majo
ritatea domeniilor, cunoaște de- pe 
acuta multe din comorile literaturii 
.naționale și mondial^ clasice și 
contemporane.

Acest tînăr știe să petreacă, dar 
pentru el noțiunea de a „petrece" 
este total diferită de a unora de o 
vîtetă CU el. A petrece, a se re
crea, aste; pentru el sinonim eu o 
activitate sportivă rațională, lectu
ra unei cărți interesante, discuta
rea într-un colectiv de tineri a u- 
nor probleme de literatură, filozo
fie, artă, audiția Unor discuri nu 
tltimai de m-uzică ușoară... Acestui 
tînăr îi simt complet străine „pe
trecerile" de tip primitiv, stupid, 
nopțile pierdute, consumul exage
rat de alcool, ținuta indecentă, a- 
gresivitatea de maimuțoi. Acest tî
năr este modest; fiind cult și citit 
își dă seama cît de mult trebuie 
să muncească pentru a reuși să cu
noască literatura, știința, arta.

De aceea, cînd un asemenea tî
năr se prezintă la bacalaureat sau 
la concursut de admitere în facul
tate, obține note mari, este apre
ciat,- curînd după absolvire, i se 
încredințează sarcini de răspunde
re de Bare se achită bine.

A avut noroc î A avut „protec
ție” ? Nu! A avut putința să în
țeleagă și să fie îndrumat de la 
început să ‘ priceapă că în condi
țiile societății noastre socialiste va 
învinge și se va bucura de cinste, 
va cuceri primele tinduri ale struc
turii soeiate acela 'care este cei 
mai bun, cel mai valoros, cel mii 
necesar societății noastre. A știut 
să-și întrebuințeze rațional „tim
pul".

AMINTI 
P R O F E S

Pe coridorul proaspăt zugră
vit, cu zidurile netede și albe, 
restmțindu-se fnca miros de 
tencuială, se plimbă un ofii de 
aproape o Jumătate de ofth 
Mulțimea forfotitoare de elevi 
sfinți în pauză nu-1 deton/ea- 
zd deloc. Roate cuutd fim! u- 
nif amintiri ai căței isubiect 
vrea să,-! reîntenteieze. Se o- 
prește in dreptul geamului. 
Privește pe fe- 
reaStra inundată 
de soarele tom
natic ni acestui 
octombrie. Par
că vede in lu
mina lui reflec
tată dorință bă
ieților de atunci. Fusese diri
ginte la clasă a Xf-Q B. Cițiva 
elevi li propuseseră să constru
iască împreună un teren de 
handbal. Au pus toți umărul 
și ideea a fost matermlMs. 
Acum privește cu nostalgie 
tnapoiă anilor. Nu-i nittiic tău 
in aceasta amintire. Ar fi nu 
totul impropriu wf mi-și rea- 
minteascâ de foștii elevi. Qe-1 
drept pe cițiva nu i-a ftmi îti- 
tfmit... Continuă să se plimbe 
E un om robust, îmbrăcat eo- 
eftet. tivind aerul unui tată ca
te șt-a crescut și educat prun
cii, tnmițindu-i mai tltiiu in 
lume eu cartea vtefil deschisă. 
Se. uită pe sitb ascuns la ta
bloul acela de la bacalaureat. 
Trece Ură să trezească vreo 
mpteale elevilor. De ce ? Fe 

'ele timide șt cuffiinfi har do
ini aspru. Se simte vinovat 
etitfu o asemenea despărțite, 
ilvitea-i aluneca mai departe 

leflespdrjiitdu-și pîndutile de 
alte amintiri pe cate le-ar ean- 
teihpfa mai îndelung. $i-i tma- 
gpidse în rața pupntelot, fitnș- 

ț !<i fi' cuminți, tasfoitid filele

PROFIL
CONTEMPORAN

REA
O RUL UI

uotes cărți cu coperți albastre 
care avea sd le devină călă
uză. Cred că a simțit și acei 
„bună ziua" dat Înaintea fie
cărei ore. Dar unde sint ei a 
cum ? Ar culege multe mulțu
miri Se pe fețele lot bucălăte 
S-ar apuca să strige catalogul. 
Ar pronunța Baia Elfsabeta. 
Mterefofu Dumitru, Vrabety AU* 
rora, Burfoi Lucia, Șafidru Vic

tor, Vofcu loan 
ș.a.m.d. Ue fac 
ei ? șt-au ales 
drumul în viața. 
tovarășe profe
sor. Sialufiiedv 
au fost folosite, 
ie-au prins bi

ne. Unui Vă fi în curînd me- 
dm, altui profesor, altul tehni
cian. Știm că asta vă bucură.

...Mai tlrzili mergea solemn, 
mai degrabă tulburat decit fe
ricit, ieșind de pe porțile școlii 
către teren. Avea oră de sport 
cu elevii din clasa a LX-b. 
Simfi dincolo de cadența pa
șilor lui o amintite vie pe ca
re o mai păstrează acest des
toinic profesor. II știa destui 
de aproape, îl cheamă Nichi- 
tescu Mihai, profesor de sport 
la Liceul din Lupeni. își iubeș
te meseria. Mi-a povestit o 
dată întreaga sa biografie. Dai 
mi se pare oarecum ciudat. 
Zimbetul lui, bună dispoziție 
îl fac cind ttifndtu, cînd trist 
și fericit în același timp. Așa 
mi s-a părul' Ei intr-adevăr 
zlrnbește. Aprecierea de cate 
se bucură in școală Întrece ca
lificativul bun. Și azi zlrfibeșie 
Ziua aceasta de amintiri este 
iruiiioasâ și însemnată. De abia 
acum ghicesc de ce se plimbă 
omul acesta pe lingă zidurile 
albe ale coridorului...

Valetlu COANOBAȘ

A
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Nou aparat pentru detectarea metanului MOMENTE HOTĂHITOARE

Mai multe exploatări miniere din Valea Jiului au 
fost dotate de aurind cu noi aparate pentru detec
tarea metalului. Este vorba de detectorul de metan 
cu semnalizare automată de tip Englisc Electric pre
văzut cu o lampă roșie, care la apariția metanului la 
locurile de muncă subterane se aprinde semnalizând 
predehța metanului. Minei Uticani, de exemplu, i-au 
fost repartizate 24 asemenea apaltate. Tovarășul Ca- 
ratnete Vasile, inginer șef adjunct, al exploatării ne-a 
relatat că fiecare loc de muncă, unde s-au constatat

degajări mai mari de metan a fost dotat cu cite un 
asemenea detector. Aparatul, oare la prima vedere 
nu este altceva decât o lampă obișnuită de miner, 
este agățat în apropierea frontului de lucru, iar cînd 
concentrația de metan ajunge pînă la 2 la sută, lampa 
roșie amintită a aparatului se aprinde automat.

In clișeu: inginerii Caramele Vasile și Săbău loan 
de la E. M. Uricani făcînd încercări cu noul aparat,

Text și foto: M. BARBU

Există profesii în ca
re mîna sigură și vi
guroasă a bărbatului 
se dovedește stângace. 
Din vecie, firul și pîn- 
za pentru cămășile băr
baților au fost toarse 
și țesute de mîna gin
gașe a femeii. Civili
zați^ și ordinea nouă 
a lucrurilor au lăsat și 
ele dreptul înnăscut al 
femeii — gingășia — 
să se exercite în pro
fesii; printre care a 
torsului și țesutului, 
care au cunoscut din 
plin prefacerile tehnicii, 
introducerea aceasta 

' pusă alături de lucru
rile despre care vom 
vorbi mai jos poate să 
pară o asociație nepo
trivită. Și totuși... '

Fabrica de fire arti
ficiale „Viscoza" din 
Lupeni are în secțiile 
de producții1 a fibrei 
de mătase, sute de ast
fel de mîini gingașe, 
sensibile, în stare să-ți 
ghicească numai prin 
simțuri grosimea firu
lui, funcția lut, calita
tea. Simțurilor însă, 
ale căror funcții biolo
gice slut cunoscute, li 
se alătură lin alt simț 
— ai datoriei. Despre 
ascuțimea și ascuțirea 
acestui simț vom spu
ne cîtevia cuvinte.

De curfnd, multe or
ganizații de tineret din 
fabrică au trăit un e- 
veniment de seamă — 
adunările de dări de 
seamă și alegeri. S-a 
luat o, hoțărîre mare, 
unanimă proprie spiri
tului de responsabili
tate al tineretului nos
tru : în cinstea alege
rilor nici o tînără fi
latoare nu trebuie să 
țămînă sub planul zil
nic, să nu fie consem
nată din partea lor nici 
o abatere 'de la disci
plina de producție. As
cuțimea simțului dato
riei a început să lu
creze. Ascuțirea lui a 
început de la acea ho- 
tărîne.

Am fost zilele trecu
te prih secția de de
pănat a fabricii, pe ur
mele acestei nobile ho- 
țăirîri. Mi s-a vorbit in 
cuvinte frumoase des
pre roadele ei. Iii 
cursul unei luni de ac
tivitate nici o tînără 
filatoare n-a rămas sub 
plan, nici uneia dintre 
ele nu i s-a adus gra
va acuzație de a fi in- 
diisciplinate. O mînă 
din cele de aici scria 
o dare de seamă ți o 
inimă se bucura că 
mîna trebuie să con

semneze lucruri Îmbu
curătoare. Gă tinere ca 
Simon Nastasia, Valea 
Iilișica, Simo Berta au 
continuat să se menți
nă în plutonul frunta- 
ților,- că Orban lodan- 
da și Bota Viorica au 
pășit nu de mult din
colo de pragul medio
crității și s-au încadrat 
în plutonul fruntașilor. 
Consemnăm constatări 
obișnuite azi ? Poate. 
Dar eîe înglobează 
strădaniile, autoexigen
ță unui tineret entu
ziast și sever în ace
lași timp, cu sine și cu 
cei din jur. Societatea 
noastră progresează toc
mai prin însumarea de 
astfel ds fapte dirijate 
de un dirijor cu mînă 
sigură și gîndire clar
văzătoare.

Femeile noastre au 
tors dintotdeauna firul 
și au. țesut pînza pen
tru cămășile bărbaților 
lor. La Visooza Lupeni, 
se toarce uti fir din ce 
în Ce mai bun. Asta și 
datorită faptului Că în 
momente hotărâtoare 
tineretul fabricii știe 
să fie sever cu sine. 
Și momente hotărâtoa
re sînt în fiecare zi!

I. CIOCLEI

NOTĂ TREC AU IA HÎND...

Cum orientăm lectura cititorilor?
(Urmare din pag. 1)

aflat, cu acest prilej că-1 place isto
ria. Ținînd seama de aceasta K-am 
recomandat cărți de inspirație isto
rică. Pînă în prezent el a Citit deja 
,,Legendele ți miturile Greciei An
tice", „Povestiri istorice" ș.a.

Prin urmare, pentru a orienta lec
tura cititorilor bibliotecarele tre
buie să citească mai mult, să aibă 
la îndemînă recenzii, scurte prezen
tări de cărți pentru ca, atunci cînd 
e nevoie, să poată recomanda cu 
competență cele mai potrivite lucră’ 
celor ce le solicită.

Orice carte este nouă 
ptntru cel care 
n-a citit-o

Deseori în biblioteci auzi că o 
carte este calificată ,,nouă", iar alta 
„veche", uneori, în contrast cu a- 
ceste afirmații constați că lucrările 
declarate „noi" Sînt îh realitate scri
se și tipărite cu ații în urmă și in
trate în istoria literaturii române sau 
universale, iar cele ,,vechi" sînt 
mult mai recente. Iată deci că uneori 
aprecierile €11110.11101 nu sînt cele 
potrivite. Și în această direcție bi
bliotecarele au un CUVînt de spus. 
Ele sînt chemate să ajute cititorii 
să aprecieze cărțile la justa lor va
loare, să-i informeze asupra epocii, 
tnediului și tipologiei eroilor cărți
lor solicitate. Dacă se simte nevoia, 
bibliotecarele trebuie să aibă întot
deauna la îndemînă recenzia cărții' 
sau cronicile ȘI discuțiile apărute îh 
presa de specialitate cu privire la 
Cartea respectivă. In direcția infor
mării cititorilor asupra lucrărilor a- 
flate în bibliotecă, un rol important 
îl au manifestările care se organi
zează la club cu scopul de a popu
lariza cărțile. Este, de asemenea, 
bine ca, pentru a stimula gustul 
pentru lectură, să se organizeze la 
biblioteci discuții pe marginea unor 
Cărți la care să fie solicitați să-și 
dea concursul profesori, medici, in
gineri etc.

— Noi am întreprins multe acțiuni 
Cu cartea în rîndul salariațilot Com- 
plexului G.F.R. Petroșani — ne-a 
declarat tovarășea Popa Ana — bi
bliotecara sindicatului. Muncitorii 
Ceferiști apreciază recenziile și se
rile literare ce le organizăm. Ca 
urmare a popularizării cărților, din 
Cei circa 900 de salariați ai comple
xului aproape 700 se numără prin
tre cititorii bibliotecii noastre.

Tot despre metodele de populari
zare a cărții ne-a vorbit și tovarășa 
StoICulescu Sușana, bibliotecara 
Clubului sindicatelor din Uricani. Ia
tă ce ne-a spus :
~ Printre formele de popularizare 

a cărții se numără și consfătuirile 
cu cititorii. Intîlnirile cu cititorii ne 
permit să cunoaștem părerea lor asu
pra muncii noastre, ne îngăduie să 
îmbogățim biblioteca cii lucrările pe 
care le solicită. Consfătuirile ne 
ajută, de asemenea, să pregătim re
cenzia cărților preferate de cititori. 
In astfel de consfătuiri căutăm să 
recomandăm acele cărți care sînt 
mai rar solicitate de ei pornind de la 
premisa că orice carte pe care nu 
a-i citit-o poate fi interesantă.

Dacă în marea majoritate a biblio
tecilor din Valea Jiului se desfășoară 
acțiuni multilaterale pentru popu
larizarea cărților mai sînt și unele 
excepții. Una dintre ele o constituie 
biblioteca Depoului G.F.R. din Petro
șani. Cu prilejul anchetei de fața am 
cerut bibliotecarei depoului să ne 
vorbească despre acțiunile între
prinse cu cartea. ,Dăm mai jos rela
tarea ei.

—- Biblioteca depoului numără cir
ca 200 de volume —- ne-a spus to
varășa StanciU Viorica, dar ac
tivitatea ei este redusă. Cărțile 
pe care le posedăm sînt vechi din 
care cauză nimeni nu le mai împru
mută. De altfel, la noi, nu s-a orga
nizat nici o acțiune cu cartea...

De un timp apreciabil biblioteca 
Depoului G.F.R. Petroșani n-a fost 
înzestrată cu nici o carte nouă. 
Acest lucru s-â îiitîmplat 'deoarece 
nu se cunoaște cui aparține aceas
tă bibliotecă. Comitetul sindicatu
lui (președinte tov. Gtocîrlan Gri*
gore) susține că ea este a comple
xului G.F.R. și, prin urmare, de aco
lo trebuie aprovizionată cu cărți 
noi. întrebați, cei de la complex 
ne-au spus că n*au nici o cunoș
tință că le-ar aparține biblioteca de
poului... Dat fiind că depoul are un 
număr apreciabil de salariați, dintre 
care majoritatea tineri, dornici să 
citească spre a se instrui, Consiliul 
local al U.G.S. ar trebui să facă lu
mină îh acest „mister" și să stabi
lească cui îi aparține biblioteca res
pectivă, cine are căderea s-0 îm
bogățească cu noi cărți.

Din relatările bibliotecarelor, din 
discuțiile avute cu ele s-a observat 
o deosebită înclinare pentru popu
larizarea cu predilecție a cărților 
noi. Așa cum am arătat;- Orice carie 
este nouă pentru cel Care n-a citit-o. 
Dacă cercetăm bibliotecile din Va
lea Jiului vote găsi sute de cărți ti
părite cit ani în urmă dat nepuse 
îh circuitul împrumulului. Adesea 
în tafturi vezi lucrări beletristice, 
științifice, tehnice pe care numai 
praful le atinge. Ele stau acolo ne
luate în seamă nu pentru că n-at 
fi buhe, interesante, ci pentru că 
nimeri nu s-a ocupat de populari
zarea Ier, de puherea lor la înde* 
mîna cititorilor.

Deși s-au făcut progrese evidente 
în ceea ce privește orientarea lectu
rii cititorilor, acestea sînt încă insu
ficiente. Prea adesea găsim la unele 
biblioteci cititori alegînd din raftutll 
cărți la întîmplare, după pofta ini-' 
mii, fără a beneficia de îndrumarea 
calificată a bibliotecarului.

Strădania de a cunoaște pe cititor, 
de a-i recomanda acele cărți care*i 
oferă perspectiva de a se instrui 
multilateral ridică în fața lucrătoare
lor din biblioteci sarcini importante. 
Ele sînt chemate să îndrume concret, 
individual și diferențiat lectura citi
torilor. In acest scop ele trebuie:

♦ să muncească cu perseverență 
și discernămînt în vederea organiză
rii unor acțiuni variate, bogate în 
conținut pentru popularizarea te
zaurului literaturii naționale șl Uni* 
versate;

♦ să inițieze discuții cu cititorii, 
pe marginea cărților citite, determi- 
nîndu-i să citească și presa de spe
cialitate, ceea ce-i va ajuta să înțe
leagă mai ușor lucrările Citite;

♦ să pună în circuitul de împru
mut al bibliotecii toate lucrările e- 
xistente, popularizîndu-le pe cele 
mai puțin Cunoscute atît prin scurte 
prezentări, recenzii, cît și prin iniție
rea unor concursuri literare.

Sindicatele sînt chemate să e- 
xercite un control permanent asu
pra activității bibliotecilor veghind 
la îmbogățirea lor trimestrială cu 
cele mai noi cărți apărute îh librării.

PROGRAM DE
22 octombrie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,15 Program muzical de 
dimineață,- 6,30 Anunțuri și muzi
că; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 
Marșuri de Barbu Vîfceanu; 7,3C 
Miniaturi muzicale; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Cînțece și jocuri; 8,36 
La microfon, melodia preferată:
9.30 Sfatul medicului: Despre in
somnie; 9,35 Soliști și formații ar
tistice de amatori; 9,45 Ciclul „Cîn 
t-ece din Madagascar" de Ravel; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 
Coruri bărbătești; 10,15 Muzică 
populară; 10,30 Simfonia a VI*a de 
Ludvig van Beethoven. Autor Ada 
Brumaru; 10,55 Muzică de cameră 
preclasică; 11,20 REVISTA LITERA
RĂ RADIO,- 12,00 BU1J-.T1N DE 
ȘTIRI; 12,10 Sfelecțiuni din operete;
12.30 Gîntece pe versuri de Marla 
Banuș; 12,45 Mic concert Mozart;
13,15 Dialog cu mustea ușoară;
13.30 Muzică populară la cererea 
ascultătorilor; 14,00 BIS®£J4N DE

Crearea unor condiții tot mai bu
ne de circulație pentru mașini și 
pietoni constituie o sarcină actuală.
In această direcție, s-au făcut mul
te pînă acum în orașul nostru. To
tuși...

Au trecut circa 7 ani de cînd — 
după construirea gardului de beton 
la incintă magaziei de mărfuri a gă
rii Petroșani — molozul și alte res
turi de construcție au fost... aruncate 
pur și simplu peste gardul nou, în 
strada Gării (prin dreptul ’ morii de 
porumb). De atunci, aceste rămășițe 
— vezi fotografia — sitau acolo, în- 
curcînd circulația pietonilor.

„Trotuarul" actual al străzii.

RADIO
ȘTIRI; 14,08 Concert de estradă; 
14,40 Selecțiuni din opereta „Va
gabonzii" de Ziehrer; 15,00 Orches
tra de muzică populară „Plaiurile 
Bistriței" din Bacău,- 15,20 Calei
doscop muzicali; 16,00 RADIOJUR
NAL. sport. Buletin meteorologic,-
16,15 Recitalul violonistului Ștefan 
Gheorghiu; 16,30 Emisiune muzica
lă de la Moscova; 17,00 Pagini co
rale alese; 17,15 Duete din opere
te; 17,30 Melodii populare; 17,45 
Ointâ Rossi Aomen șl Nicolae Ni* 
tescu; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Muzică ușoară; 18,40 ȘTIINȚA, 
TEHNICĂ, FANTEZIE,- 19,00 O me
lodie pe adresa dv.; 19,30 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARĂ; 20,30 Odneert de ine* 
lodii românești; 21,05 Sport; 21,13 
Interpretul serii: Constantin Dră- 
ghlci; 21,30 Vă invităm la dans; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 22,20 Continuarea 
muzicii de dans; 23;52 BlfflăsTIN 
DE ȘTIRL

Ridicarea „rămășițelor" și amena
jarea unul mic trotuâr pe porțiunea 
respectivă, este o cerință stringentă i

Hr
O altă Cerință a pietonilor este Ca 

tot în Petroșani pe strada Al. I. Cu
za, la podul de la capătul străzii, să 
se amenajeze un mic podeț pentru 
pietoni. Ca cetățenii să nu fie ne- 
voiți să aștepte trecerea mașinilor 
peste podul îngust pentru a trece și 
ei. Un mic podeț în continuarea tro
tuarului peste canalul cu apă ar re
zolva favorabil circulația pietonilor.

TELEVIZIUNE
21 octombrie

18,00 Pentru cei mici: „Ala- 
bala"; Pentru tineretul 
școlar: „Ștefan Vodă,
Domn cel Marț";

18,50 Publicitate;
18,58 Ora exactă;
19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletinul circulației ru* 

tiere;
19,30 Dicționar de personaje. 

Litera E (I). Emisiune de 
Mircea Septilici, 'Radu 
Miron și Constantin Pa- 
raschivescu;

20,00 Săptâmîna;
21,00 Avanpremiera;
21,15 Teleglob ***- emisiune de 

călătorii geografice: Tom- 
buctu;

21.45 „Un bilet la alegere" •*- 
Examen muzical cu Ptim- 
pilia Stoian;

22,05 Pagini din muzica de ca
meră;

22,35 Telejurnalul de noapte!
22.45 Buletinul meteorologie.



STEAGUL ROȘU

PREZENTE
ROMANEȘTI

SESIUNEA O. N. U. începerea [oiivWiw
Examinarea problemei tripartite

PRAG A 20 (Agerpres). — 
Dumitru Petrescu, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
protecția muncii al Republicii 
Socialiste România, care se 
află în R. S. Cehoslovacă, s-a 
întîlnit cu Bedrich Kozelka, se
cretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din Cehoslova
cia. Au lost discutate probleme 
privind organizarea controlului 
de stat și obștesc asupra pro
tecției muncii în cele două, țări.

ir
BELGRAD 20 (Agerpres). — 

La Belgrad se desfășoară lu
crările celei de-a treia Intîl- 
niri internaționale a scriitori
lor, a cărei temă este „Poezia 
ca mijloc de comunicare". La 
lucrările intîlnirii participă re
prezentanți din 18 
tre care și poeții 
beriu Utan și Ion 
O atenție specială
dată în cadrul discuțiilor pro
blemei traducerii și populariză
rii poeziei.

Africii de stid*vest
(Agerpres). — 
a O.N.U. a re-

țări, prin- 
români Ti- 
Gheorghe. 

este acot-

★
GENEVA 20. - Coresponden

tul Agerpres, 
transmite: La Geneva au în
ceput lucrările celei de-a Xl-a 
Conferințe internaționale a sta
tisticienilor muncii, convocată 
de Organizația Internațională a 
Muncii. Participă delegați din 
50 de țări, între care și din 
România. Se vor dezbate pro
bleme legate de statisticile 
muncii și ale costului mîiniî 
de lucru, aspecte ale incom
pletei folosiri a resurselor u- 
mane și revizuirea clasificării 
internaționale-tip a profesiuni
lor.

Horia Liman,

NEW YORK 20 
Adunarea Generală 
luat miercuri examinarea problemei 
Africii de sud-vest — teritoriu a- 
filait suib mandiatul Republicii Sud- 
Africane. La fel ca și în ședințele 
precedente, numeroși vorbitori, 
printre care reprezentanții Republi
cii Panama, Guyanei, R. P. Bulga
ria, Cubei, Republicii Trinidad-To
bago au subliniat că, în fapt, gu
vernul] de la Pretoria a anexat A- 
friiaa de sud-vest și a introdus în 
acest teritoriu politica de apartheid. 
Ei au sprijinit proiectul de rezolu
ție în această problemă prezentat 
de țările afro-asiatice.

Ministrul afacerilor externe al 
Cubei, Raul Roa, a declarat că 
S.U.A. și alte puteri occidentale a- 
jută pe rasiștii sud-africiani, cu ca
re întrețin relații strînse pe plan 
economic, iar reprezentantul Repu
blicii Trinidad-Tobago a declarat 
că și Marea Britanie este strins le
gată de economia sud-aifricană. Re
prezentantul Bulgariei, Milko Tara- 
banov, a spus că problema Africii 
de sud-vest necesită o reglementa
re politică și se înscrie în lupta 
generală pentru desființarea colo
nialismului.

Lordul Caradon, reprezentantul 
Marii Britanii, a reafirmat poziția 
cunoscută a guvernului englez, po
trivit căruia, acesta nu are nici o 
posibilitate să participe la sancțiu
nile economice împotriva R.S.A.

din cauza situației precare a eco
nomiei Angliei. Bl a propus ca a- 
ceastă problemă să fie trimisă din 
nap spre examinare Curții Interna
ționale de Justiție de la Haga.

Adunarea Generală a O.N.U. ur
mează să se pronunțe acum asupra 
a două proiecte de rezoluție în pro
blema «situației din Africa de sud- 
vest. Proiectul prezentat de 54 de 
țări afro-asiatice recomandă revo
carea mandatului acordat R.S.A. 
pentru administrarea acestui teri
toriu și trecerea Iui sub administra
rea O.N.U., pentru a pregăti popu
lația Africii de sud-vest să obțină 
independența- Un al doilea pro
iect, înaintat de delegația Arabici 
Saudite, propune ca Africa de sud- 
vest să fie administrată temporar 
de R.S.A. împreună cu unu! sau 
mai multe state membre ale O.N.U.

LONDRA 20. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : 
La Bonn au început joi convorbi
rile tripartite angle-americano-vest- 
germane, la care participă delegații 
guvernamentale conduse de George 
Thomson, ministru britanic însăr
cinat cu problemele europene și 
atlantice, John McCloy, consilier 
al Departamentului de Stat al S.U.A. 
pentru problemele N.A.T.O.. și Karl 
Carstens, secretar de stat la Minis
terul 
Presa 
cesta 
cirea 
felul
a coborî în mod deliberat nivelul 
întîlnlrii și de a arăta încă de la 
început că nu este de așteptat a- 
doptarea unor hotărîri.

R.F.G.
că a-

Afacerilor Externe al 
engleză menționează 

din urmă ar avea împuterni- 
de a negocia, subliniind în 
acesta intenția Bonn-ului de

Turneul președintelui Johnson

PENTAGONUL RECUNOAȘTE...
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Pentago
nului a recunoscut că Statele Unite 
folosesc substanțe chimico împotri
va pialrioților sud-vietnamezi. EI 
a confirmat că avioane speciale 
de tipul „C-123", aparținînd forțelor 
aeriene americane, sînt folosite în 
scopul distrugerii vegetației din 
junglă și orezăriilor din Vietnamul 
de sud.

Acțiunile trupelor americane în 
Vietnamul de sud, și mai ales folosi
rea de către acestea a substanțelor 
chimice au făcut obiectul a nume
roase proteste, atît în S.U.A., cît și 
în străinătate. Recent, un grup de 
22 de savanți americani, laureați ai

premiului Nobel, au adresat preșe
dintelui Johnson un mesaj de pro
test subliniind „pericolul pe care-1 
prezintă aceste metode". Cu toate 
acestea, S.U.A. continuă să folo
sească substanțe chimice și toxice și 
au extins acum această acțiune în 
partea occidentală a zonei demilitari
zate.

WELLINGTON 20 (Agerpres). — 
Joi dimineața, în cea de-a doua zi a 
vizitei președintelui Johnson în 
orașul Wellington, capitala Noii Ze- 
elande, au continuat manifestațiile 
împotriva războiului din Vietnam. A- 
genția Associated Press informează 
că sute de studenți au luat parte ic. 
o demonstrație în fața Parlamentului, 
unde președintele Jonhson sosise 
pentru a lua parte la un prînz, înain
te de a pleca spre Canberra. Ei au 
cerut încetarea agresiunii singeroa- 
se din Vietnam, și retragerea tutu
ror trupelor străine din această țară. 
Poliția a ridicat o baricadă în fața 
intrării Parlamentului și a recurs la 
violențe împotriva studenților, care 
purtau pancarte și scandau lozinci 
împotriva politicii agresive a guver
nului american.

„Convorbirile dintre președintele 
Johnson și primul ministru al Noii 
Zeelande, Keith Holyoake, relevă a- 
gentia France Presse, au fost domi-

nate de diversele aspecte ale răz
boiului _din Vietnam". Atît în cazul 
premierului neozeelandez cit și în 
cel al conducătorilor australieni cu 
care va discuta la Canberra, adaugă 
agenția, președintele Johnson urmă
rește pe de o parte, ca obiectiv 
imediat, să-și creeze o atmosferă 
potrivită pentru conferința
Manila, iar pe de altă parte să ob
țină din partea acestora — obiec
tiv de perspectivă care va fi urmărit 
și la Manila — măcar o ,,cauțiune 
morală" de care el are mare nevoie 
în momentul actual, ...

de la

Val de greve 
în America Latină

— A- 
infor- 
greve 

mai multe țări din

Ședința Consiliului Permanent 
al N. A. T. 0.

Patrioții din Mozambic 
își intensifică atacurile 

-DAR ES SALAAM 20 (Agerpres). 
Unitățile Frontului de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo) și-au intensifi
cat atacurile împotriva trupelor co
lonialiste portugheze, se spune în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Dar es Salaam de conducerea fron
tului. In comunicat sînt relevate 
activitatea intensă și succesele re
purtate 
Nyassa 
luptele 
Ludimil
portughezi. Alți 9 au fost omorîți 
într-o regiune situată în apropie
rea Lacului Nangad, în timp ce la 
Mulindi a fost cucerit un post mi
litar portughez.

de patrioți în 
și Babo-Delgado. 
din apropierea 
au fost uciși 34

provinciile 
Numai in 
locali lății 

de soldați

PARIS 20 (Agerpres). — Consiliul 
permanent al N.A.T.O., întrunit 
miercuri la Paris în obișnuita sa șe
dință săptămînală, a reluat discuta
rea principalelor probleme ale ac
tualei situații din cadrul alianței 
atlantice.

Surse autorizate, citate de agenția 
U.P.I., informează că printre subiec
tele discutate în cadrul întrunirii 
d-a aflat și problema sediului Consi
liului N.A.T.O., principalul organism 
al pactului Atlantic. Cei 14 parte
neri atlantici ai Franței au căzut în 
principiu de acord ,că transferarea 
comandamentelor militare ale 
N.A.T.O. de pe teritoriul Franței, 
prevăzută a avea loc pînă la 1 apri
lie 1967, va fi urmată și de mutarea 
sediului Consiliului N.A.T.O., deși 
Franța nu a formulat pînă în prezent 
o asemenea cerere. „Cei 14“ au stabi- 
bilit ca în cursul următoarelor în
truniri să discute posibilitatea tran
sferării în Belgia a Consiliului 

că această

țară ar Ii cea mai indicată să găzdu
iască acest organism.

Sursele citate menționează că în
tre guvernul belgian și secretarul 
general al N.A.T.O., Manlio Br®- 
sio, a avut deja loc un schimb de 
mesaje cu privire la eventuala tran
sferare a sediului Consiliului 
N.A.T.O. pe teritoriul Belgiei.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
gențilile de presă americane 
mează despre un nou val de 
care a cuprins 
America Latină.

In Uruguay, 80 000 de muncitori 
constructori au încetat miercuri lu
crul revendicînd majorarea salariilor 
potrivit creșterii costului vieții. La 
Sao Paulo (Brazilia) un număr de 
15 000 de învățători au organizat e 
manifestație în fața reședinței gu
vernatorului statului, cerînd îmbună
tățirea condițiilor lor .materiale. 
Muncitorii portuari din Argentina 
au organizat o grevă de 24 de ore. 
Ei s-au pronunțat împotriva decre
tului guvernamental care prevede u- 
nele schimbări în programul de 
lucru al muncitorilor portuari.

Microfon minuscul
(Agerpres). — Numai

„fără

în Belgia a
N.A.T.O., considering

TOKIO 20
90'gr. cîntărește un microfon 
fir" fabricat în Japonia. Microfonul, 
în lungime de 15 cm, are un diame
tru de 2. cm și este prevăzut cu trei 
tranzistori de mare randament. Mi
nuscula baterie de argint incorpo
rată alimentează emițătorul cu ener
gia necesară timp de cinci ore la o 
funcționare continuă.

în mici cursuri de apă puțin, adinei 
și încălzite de soare. In luna august 
tinerii tritoni urcă spre pămînt us 
cat. Această extraordinară procesiu
ne de mici animale acvatice atingea 

. uneori lățimea de 300 m. S-a putut 
constata că tritonii proveneau din- 
tr-un mic Curs de apă din apropierea 
șoselei și că ei se îndreptau spre 
pădure.

Aifi doi 
să lupte

tineri americani 
în Vietnam

refuză Circulafia blocată 
de tritoni

20 (Agerpres).NEW YORK
Doi tineri americani, Robert Eaton 
și Ken Sherman, au expediat prin 
poșta Ministerului Apărării al S.U.A 
ordinele- lor de încorporare, în 
semn de protest împotriva războiu
lui din Vietnam. Luiînd cuvîntul la 
un miting al adversarilor războiu-

Philadelphia’ 
războiul din 

,un război rușinos și

„Surveyor-1" și-a încetat 
definitiv activitatea

a avut loc la 
a declarat că 
este

lui, care 
Shernian 
Vietnam 
că el refuză să, lupte" într-o arma
tă de agresori. Cei doi tineri au a- 
dresat un apel' tuturor tinerilor a- 
mericani să se pronunțe ’ împotriva 
escaladării războiului din Vietnam.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Un 
convoi neîntrerupt de mii de tritoni 
a blocat recent, timp de patru zile, 
circulația pe șoseaua care duce spre 
orașul' Krasnokamsk, la poalele U- 
ralului.

Tritonii sînt animale amfibii care, 
în cursul verii, trăiesc în mlaștini sau

PASADENA 20 (Agerpres). — Spe
cialiștii de la Laboratorul de propul
sie cu reacție din Pasadena (Califor
nia) au anunțat joi că eforturile în 
treprinse pentru ca sonda lunară 

- „Surveyor-1" să transmită noi foto- 
‘ grafii ale suprafeței Lunei nu au 
avut succes. Un purtător de cuvînt 
al acestei instituții a declarat că in
formațiile obținute nu conțineau nici 
un fel de fotografii,

PE SCURT
♦ DJAKARTA. Direcția cen

trală de statistică din Indone
zia a anunțat că în pre
zent populația țării este de 
109 593 000 persoane.

+ PRAGA. In Slovacia ră
săriteană, pe rîul Ondava, a in
trat în funcțiune o nouă hidro
centrală care va aproviziona 
cu energie întreprinderile in
dustriale ale regiunii. Puterea 
instalată a celor două turbine 
ale hidrocentralei este de 12,4 
MW. Barajul hidrocentralei are 
o înălțime de aproximativ 30, 
metri, formînd un Iac de acu
mulare de peste 1 500 hectare.

NEW YORK. Arestarea 
rhaii multor tineri de culoare 
în cartierul negrilor, din ora
șul Oakland (California), a pro
vocat puternice demonstrații de 
protest care au fost reprimate 
de politie. Intre manifestanți, 
și polițiști s-au produs inciden
te în cursul cărora mai mul-te 
persoane au fost rănite. Ea fa
ța locului au fost aduse întăriri 
polițienești.

< JOHANNESBURG. Greva 
muncitorilor de la minele de 
aur din R.S.A., declarată în ur
mă cu două săptămâni, conti
nuă. Ea afectează, în special,. 
minele din statele Orange șl 
Transvaal. Această acțiune a' 
fost inițiată în semn de pro
test față de proiectul unei noi 
legi privind interzicerea acțiu
nilor greviste, precum și pen
tru obținerea majorării sala
riilor și a unor 'condiții mai 
bune de muncă.

> RIO DE JANEIRO. In o- 
rașul brazilian Minas Gerais, 
poliția a împrăștiat miercuri o 
demonstrație a studenților, ca
re cereau eliberarea colegilor 
lor arestați în timpul unei ma
nifestații cu prilejul alegerii 
noului președinte al țării. Po
lițiștii au atacat studenții adu
nați într-una din piețele ora
șului, făicînd uz de grenade cu 
gaze lacrimogene.

+ BERLIN. La 18 octombrie, 
ambarcațiuni ale organelor de 
frontieră vest-germane au pă
truns în apele teritoriale ale 
Republicii Democrate Germane 
pe Elba, în zona frontierei în
tre cele două state, și au pro
vocat ciocniri cu ambarcațiuni 
ale R.D.G. Agenția A.D.N. este 
împuternicită să declare că cei 
care au dispus, precum și cei 
care au executat aceste ac
țiuni, trebuie să poarte întrea
ga răspundere.

+ JENA. La întreprinderea 
de aparataj optic „Cari Zeiss" 
din Jena a fost construit un te
lescop gigant, destinat studie
rii stelelor și sateliților artifi
ciali ai Pămî-ntului. El are o 
greutate de Î0 tone, iar dia
metrul oglinzii este de 200 cen
timetri. Telescopul concentrea
ză lumina de 100 de ori mai 
puternic decât ochiul omenesc, 
astfel incit flacăra unei lumi
nări ar putea fi văzută cu a- 
jutorul lui ft la o distanță de 
20 000 metri.

R ABAT. Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
La Rabat s-a anunțat că suve
ranul Marocului, regele Hassan 
al II-fea va efectua începînd 
din 24 octombrie o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. 
Presa marocană subliniază că 
această vizită va contribui la 
dezvoltarea relațiilor economi
ce și prietenești . dintre cele 
două țări.

PE SCURT
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