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Intr-o atmosfera entuziastă, 
de profund atașament 

față de politica partidului, 
tineretul studios al tării a început 
ieri un nou an de învățămînt

Oțelarii hunedoreni 
au îndeplinit planul cincinal

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși profesori, 
Dragi prieteni studenți.

Astăzi, peste o sută cincizeci 
de mii de tineri de pe melea
gurile patriei se îndreaptă spre 
sălile și laboratoarele institu
telor superioare de învățămînt. 
Intr-adevăr, numai gindind la 
această cifră ne dăm scama ce 
armată minunată și uriașă de 
oameni ai științei și culturii 
vom avea miine in opera de 
edificare a comunismului in pa
tria noastră. De aceea, este deo
sebit de plăcut pentru mine — 
ca și pentru ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului — să particip la des
chiderea festivă a anului de în
vățămînt superior și să vă 
transmit, cu acest prilej, dum
neavoastră, cadrelor didactice 
și studenților din institutele de 
învățămînt superior ale Capi
talei, precum și din toate cen
trele universitare ale țării un 
cald salut din pârlea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Repu
blicii Socialiste România, f.4- 
plauze puternice, prelungite).

Inaugurarea cursurilor uni
versitare in acest an are loc 
în condițiile cînd în întreaga 
țară oamenii muncii desfășoară 
o intensă activitate pentru îm
plinirea cu succes a prevede
rilor cincinalului 1966—1970 și 
pentru pregătirea in condiții cit 
mai bune a trecerii la următo
rul plan cincinal. întocmit pe 
baza Directivelor celui de-al X- 
lea Congres al partidului nos
tru.

Putem spune, tovarăși, că de 
pe acum, multe județe și ra
muri ale economiei noastre 
și-au îndeplinit planul cincinal. 
Avem, ca atare, toate condi
țiile ca. pină la sfîrșitul a- 
nului, nu numai să realizăm 
planul cincinal, dar să și-l de
pășim. (Aplauze puternice).

In ce privește viitorul plan 
cincinal, el este de pe acum 
definitivat; trebuie să mențio
nez faptul îmbucurător că pre
vederile sale sint superioare ce
lor stabilite de Directivele Con
gresului al X-lea al partidului, 
ceea ce va asigura dezvoltarea 
Intr-un ritm mai înalt a eco
nomiei, a nivelului de viață al 
întregului nostru popor. (Aplau
ze puternice, prelungite).

După cum se cunoaște, anul 
acesta țara noastră a fost în

Șosea 
peste barajul 

de la 
Porțile de Fier

Potrivii proiectelor româno- 
iugoslave, peste marile consu-JC- 
ții hidrotehnice de la Porțile
de 1 ier va fi construită r> mo-
dernă șosea, prin intermediul
căreia se va realiza cea mai
MEIU l:ă legătura între cele louâ
țari.

Viiitoarea arteră rutieră va
trave rsa ecluzele, zonele celor
două centrale electrice și va
trece peste coronamentul bai i-
îuluî deversor. Banda carosaj

fi de 7,8 m. împreună 
cu trotuarele, ea va atinge o ă- 
țim. de 12 m.

Tnformindu-1 pe coresponden
tul _Agerpres* — M. Coartda 
— despre stadiul construcție, 
inginerul Gheorghe Sălăgeanii. 
șeful șantierului, a precizat 
pînă în prezent s-a executu 
circa 30 la sură din lungimea 
părții românești a șoselei, reau- 
zîndu-e totodată legătura noii 
artere cu drumul național nr. 
6 București — Craiova — Ir. 
Severin — Orșova — Timișoa-

(Agerpres) 

cercată de mari greutăți prici
nuite de inundațiile catastro
fale din primăvară, care au a- 
fectat o bună parte din județe, 
aducînd mari daune economiei 
naționale și populației. Avem 
insă satisfacția să constatăm că 
astăzi aceste greutăți au fost in 
cea mai mare parte înlăturate. 
Prin munca eroică a clasei 
noastre muncitoare — care s-a 
aflat in primele rinduri — a 
țărănimii, intelectualității, prin 
contribuția întregului nostru po
por, condus de partid, activita
tea economică și socială din pa
tria noastră a reintrat intr-un 
timp scurt in ritmul său de 
mai înainte.

Folosesc acest prilej pentru 
a adresa, din nou, mulțumiri 
călduroase oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — între
gului nostru popor, care n-a 
precupețit nimic pentru a a- 
păra avuția națională in acele 
împrejurări, dovedindu-și încă 
o dată patriotismul fierbinte, 
atașamentul față de cauza con
strucției socialismului din pa
tria noastră. (Aplauze puterni
ce, prelungite). Doresc, de ase
menea, să exprim in mod deo
sebit mulțumiri călduroase ti
neretului patriei noastre, stu- 
dențimii, care a muncit, alături 
de întregul popor, pentru a opri 
furia apelor și și-a adus con
tribuția la înfrîngerea greută
ților, la reintrarea in normal 
a întregii activități. (Aplauze 
puternice).

Putem spune, că in aceste 
împrejurări grele s-a afirmat 
încă o dată forța de granit a 
societății noastre socialiste, uni
tatea întregului popor în jurul 
partidului, hotărirea sa de a 
înfăptui neabătut politica inter
nă și externă a partidului — 
politică ce corespunde intere
selor și năzuințelor întregii' 
noastre națiuni socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite).

întregul nostru popor este an
gajat cu energie' și entuziasm 
în eforturile de dezvoltare și 
perfecționare continuă a bazei 
tehnico-matcriale a societății 
noastre socialiste, de înfăptuire 
a programului stabilit de par
tid; se desfășoară o largă ac
tivitate pentru perfecționarea și 
îmbunătățirea continuă a con
ducerii, organizării și planifică
rii vieții economice și sociale, 
pentru sporirea eficienței eco

Aspect din aula Institutului de mine din Petroșani în timpul festivității de deschidere a anului universitar
Foto: I. LICIU

nomiei naționale și a întregii 
activități sociale.

Ca rezultat al succeselor ob
ținute in construcția economi
că și in îndeplinirea planului 
de stat, s-au creat noi condi
ții pentru creșterea standardu
lui de viață al populației, pen
tru satisfacerea intr-o măsură 
sporită a cerințelor ci mate
riale și spirituale.

O expresie elocventă a preo
cupării pentru creșterea nivelu
lui de trai al poporului o con
stituie încheierea în acest an 
a acțiunii de generalizare a 
măsurilor de majorare a sala
riilor. Populația salariată a pri
mit astfel in plus, anul acesta, 
circa 12 miliarde lei.

Ridicarea nivelului de viață 
al poporului este preocuparea 
centrală a partidului și statu
lui nostru, țelul suprem al în
tregii activități de construcție 
a socialismului și comunismu
lui în patria noastră. Vom face 
totul ca. an de an, lună de 
lună, bunăstarea materială și 
spirituală a poporului nostru să 
crească- necontenit. (Aplauze 
prelungite).

In cadrul preocupărilor parti
dului și statului pentru asigu
rarea progresului multilateral 
al țării, pentru ridicarea Ro
mâniei la nivelul țărilor avan
sate. un loc important ocupă 
dezvoltarea învățămintului, asi
gurarea condițiilor pentru pre
găti rea cadrelor necesare eco
nomiei. științei și culturii, edu
carea și formarea pentru mun
că și viață a tinerei generații. 
(Vii aplauze).

Fundamentat pe concepția 
materialist-dialectică despre na
tură și societate, dezvoltind lu
minoasele tradiții progresiste 
ale școlii românești, invățămîn- 
tul de toate gradele din țara 
noastră cunoaște astăzi o dez
voltare și înflorire fără prece
dent, înregistrînd an de an 
noi succese.

In sistemul nostru de învă- 
țămint, școala superioară ocupă 
un loc deosebit de important. 
Institutele de învățămînt supe
rior au pregătit și au dat țării 
cadre de specialiști pentru toa
te domeniile de activitate. Este 
locul să subliniem și cu ocazia 
acestui început de an univer
sitar că partidul, guvernul ță
rii dau o înaltă apreciere mun
cii pline de răspundere și de 
noblețe a cadrelor didactice u- 
niversitare, aportului lor deose

bit de valoros la instruirea și 
educarea studenților, la forma
rea omului nou al societății 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Partidul, întregul popor a- 
preciază că studențimea din 
România se pregătește cu se
riozitate și hărnicie, dovedind 
că este conștientă de înaltele 
răspunderi ce-i revin în socie
tate. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Congresul al X-lea al parti

dului a stabilit programul unei 
puternice dezvoltări a țării în 
perioada următoare, al ridicării 
pe trepte superioare a întregii 
activități de construcție socia
listă din România. Sîntem in 
ajunul începerii activității pen
tru înfăptuirea acestui vast 
program, al .trecerii la noul 
plan cincinal 1971—1975.

Realizarea cu succes a sarci
nilor prevăzute pentru această 
importantă etapă de dezvoltare, 
multilaterală a societății socia
liste din România, cere ridi
carea nivelului calitativ a în
tregii noastre activități. In a- 
ceastă direcție, un rol deosebit 
de important capătă omul, ca
drele, chemate să asigure tra
ducerea in viață a acestui vast 
program. Iată de ce. problema 
pregătirii și formării de noi 
contingente de specialiști, înar
mați cu temeinice cunoștințe, 
capabili să răspundă în bune 
condițiuni exigențelor tot mai 
înalte ale organizării și condu
cerii producției, ale întregii ac
tivități sociale devine o pro
blemă centrală a insuși pro
gresului societății noastre socia
liste. (Aplauze puternice).

Fără îndoială formarea ca
drelor este o problemă com
plexă. multilaterală; ea începe 
astăzi de la vîrsta de 6 ani, a 
copilului, și se termină, ca să 
zic așa, la 60 de ani, vîrsta 
de pensie, dar, in fond ea nu 
se termină în tot timpul vieții. 
Noi concepem problema pre
gătirii și perfecționării cadre
lor — a constructorilor socia
lismului — nu ca ceva limi
tat la o anumită perioadă, ci 
ca un proces continuu. Numai 
in măsura in care vom ști să 
asigurăm în bune condițiuni 
desfășurarea acestui proces, im

(Continuare In pag. a 2 a)

Adunarea 
festivă 

de ia Sala
Palatului

In această frumoasă zi de 
început de octombrie, mii de 
studenți bucureșteni, au venit 
să sărbătorească împreună cu 
cadrele didactice din institu
tele de învățămînt superior 
ale Capitalei, începutul anu
lui universitar 1970—1971. Pe 
fundalul scenei Palatului Re
publicii, gazda adunării festi
ve, drapat cu drapelele pa
triei și partidului, se află o 
carte simbolică, pe care este 
înscrisă urarea adresată din 
inimă de întregul nostru po
por tineretului studios : „Spor 
la muncă in noul an univer
sitar".

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stal este salu
tată de întreaga asistență 
prin puternice ovații și u- 
rale adresate partidului, con
ducătorul încercat al poporu
lui român jie drumul lumi
nos al făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

In prezidiul adunării iau 
loc tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Radulescu, 
Hie Verdeț, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Ion Iliescu, 
Mircea Malița. ministrul in- 
vățămînlului, Miron Nicoles- 
cu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia. Traian Ștefănescu, pre
ședintele Uniunii Asociații
lor Studențești din România, 
rectori ai institutelor de in
vățămint superior din Capi
tală, profesori universitari, 
studenți fruntași.

La adunare sint prezenți 
Janos Fazekas, Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, Miron 
Constant inescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, per
sonalități ale vieții științifi
ce și culturale, activiști de 
partid și de stat, ai Uniunii 
Tineretului Comunist și U- 
niunii Asociațiilor Studenți
lor din România, reprezen
tanți ai unor organizații ob
ștești, conducători de insti
tuții centrale și ai unor mari 
întreprinderi.

(Continuare In pug a 2 a)

Oțelarii hunedoreni iți înscriu 
in aceste zile numele in cartea 
de onoare a colectivelor care au 
îndeplinit exemplar, cu mult îna
inte de termen sarcinile actualu
lui plan cincinal. In ziua de 
1 octombrie, din uriașele cuptoa
re ale Hunedoarei au fost ela-' 
borate ultimele tone de oțel pre
văzute a se realiza in acest cin
cinal.

Dincolo de semnificația unei 
victorii remarcabile a hărniciei, 
priceperii și abnegației in muncă, 
succesul oțelarilor are o excep
țională valoare pentru întreaga 
economie națională. îndeplinirea 
planului cincinal la producția de 
oțel cu 3 luni de zile mai devre
me, creează posibilitatea ca pină 
la finele anului sâ se producă 
la Hunedoara o producție de 
oțel mai mare cu peste 750 000 
tone decit prevederile.

Căile prin care colectivele celor 
3 oțelârii hunedorene au dobin- 
dit succesul raportat, poartă pu
ternic amprenta măsurilor gene
rale promovate de conducerea

înapoierea delegației 
de partid șl de stal 

a Republicii Socialiste 
România de la Cairo
Joi scara, s-a înapoiat în Capi

tală delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
care a participat la funeraliile lui 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
Republici Arabe Unite, președin
te al Uniunii Socialiste Arabe.

Delegația a fost condusă de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
a! P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P. C. R., George Macovescu,

</////////////////////////////////////,.'///////////////////zzz////////////////////////>

A

îngemănare deplină 
între cuvînt și faptă I
încă trei luni vor trece și 

vom intra intr-un nou cinci
nal — într-o nouă etapă a în
făptuirii programului de făuri
re a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, adoptat de 
istoricul Congres al X-lea al 
partidului nostru. Noi sarcini 
sporite, noi responsabilități ma
jore, vor sta în fața colecti
velor de muncă, înaintea fie
cărui om al muncii. Iată de ce 
îndeplinirea integrală și exem
plară a tuturor indicatorilor 
de plan, a angajamentelor su
plimentare pe anul 1970 — 
platformă durabilă pentru lan
sarea spic piscuri tot mai înal
te ale eficienței întregii acti
vități economice — se impune 
cu toată seriozitatea. Colecti
vele unităților miniere ale Văii 
Jiului se integrează totalmente 
— prin eforturile depuse pînă 
acum și care vor trebui am
plificate în viitor — în spiri
tul ales al acestui imperativ.

Mina Lupeni — deținătoa

(— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >
(SpcchieoL (lUfipabiL 
de muzica iqaaim
Un public numeros și en

tuziast a umplut pină la re
fuz miercuri impunătoarea 
sală de spectacole a Casei 
de cultură din Petroșani. Pe 
afișul concertului ce urma să 
fie prezentat figurau nume 
îndrăgite: lalentații ciută- 
reți bucureșteni de muzică 
ușoară Angela Similea, Gioni 
Dimitriu, Nicolae Suciu, 
popularul actor de comedie 
Horia Șerbănescu, simpaticul 
cvintet instrumentist local 
„Color" condus cu pricepere 
de Ladislau Sinek.

După introducerea de ri
goare in „subiectul" specta
colului. de către orchestră, 
a pătruns iu luminile ram
pei tinărul și simpaticul Ni- 
colae Suciu, căruia „Steaua 
fără nume" i-« consacrat nu
mele in muzica noastră u- 
șoară. După un demaraj lent, 
el a luat viteză, culegind 
ropote de aplauze, flori și o- 
ferind autografe pe scenă. 
Mai vechea dar mereu agrea
bila noastră cunoștință Gioni 
Dimitriu, veșnicul trubadur 

partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea și modernizarea 
rapidă a siderurgiei. In cincina
lul actual producția de oțel a 
Hunedoarei a crescut cu 32 la 
sută ajungind ca in acest an 
oțelarii să elaboreze peste 3 mi
lioane tone de metal. De remar
cat este faptul câ dinamica pro
ducției de oțel se datorează nu 
construirii de noi capacități, ci, 
aproape in exclusivitate, creșterii 
indicilor de utilizare a cuptoare
lor. Astfel, prin introducerea și 
extinderea tehnologiilor de ela
borare a oțelului prin insuflate 
de oxigen in cuptoarele Martin 
și reducerea duratei de reparații 
la cald și la rece a cuptoarelor, 
indicii de utilizare au sporit față 
de 1965 cu aproape 30 la sută.

Concomitent cu creșterea vo
lumului producției, cincinalul ce 
se încheie a însemnat un consi
derabil salt in domeniul diver
sificării și îmbunătățirii calității 
oțelurilor. De la începutul cin
cinalului și pină acum, produc
ția de oțeluri aliate a crescut de 

membru al C. C. al P. C. R., 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Titus Sinu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R.A.U.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Radulescu, 
Ilie Verdeț, Emil Dragănescu, 
Janos Fazekas, Manea Mănesi'j, 
Mihai Marinescu, Ion Pațan, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de fața Ibrahim Yossri, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Arabe Unite în țara 
noastră.

(Agerpres)

re demnă a titlului de frun
tașă pe ramură — continuă să 
constituie cel mai bun exem
plu de conștiinciozitate și per
severență in activitatea desfă
șurată pe frontul cărbunelui. 
In bilanțul lunii septembrie — 
de încheiere a trimestrului III 
— colectivul harnic și compc-.. 
tent de aici înscrie o cifră e- 
locventă prin ea însăși i plus 
9 558 tone de cărbune extrase 
peste prevederile sarcinilor lu
nare, ceea ce ridică sporul de
ținut de la începutul anului la 
aproape 42 000 tone ! Dacă pu
nem alături angajamentul su
plimentat pe 1970, și anume 
45 000 tone, ne dăm seama u- 
șor cît sint de aproape mi
nerii din Lupeni — centru de 
tradiție minerească eroică — de 
îngemănarea deplină a cuvîntu- 
lui și faptei !

T. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

cu ghitara, ne-a delectat cu 
cintece pentru toate virstele, 
a plămădit un dialog vibrant 
cu sala, spontan și amuzant, 
fiind rechemat de mai multe 
ori în fața microfonului. Ve
deta serii a fost insă Angela 
Similea, prezență plină de 
farmec și candoare, a cărei 
voce caldă și puternică a îm
brățișat sala de la primele 
și pină la ultimele frinturi 
de melodie. Ciștigătoarea 
„Cerbului de argint**, Brașov- 
România 1970, a cintat cu de
zinvoltură și grație. Prin u- 
morul său spumos, prin mo
mentele vesele de finețe Și 
bun gust, Horia Șerbănescu 
a dat spectacolului culoare 
și prospețime, i-a dat, cum 
se obișnuiește să se spună, 
sare și piper. Bine susținut 
de orchestra „Color" a Casei 
de cultură din Petroșani, con
certul de muzică ușoară al 
cîntăreților bucureșteni a 
plăcut spectatorilor, care i-au 
aplaudat pe fiecare la scenă 
deschisă.

G. D1NV 

peste 2 ori, in prezent elaborin- 
du-se circa 270 mărci de oțeluri 
capabile să satisfacă cerințele și 
exigențele mult sporite ale eco
nomiei naționale. De altfel, tre
buie remarcat că eforturile de
puse de cercetători, specialiști, 
maiștri și muncitori cu înaltă ca
lificare in direcția perfecționări
lor calitative se reflectă eloc
vent in structura producției de 
metal care cuprinde din totalul 
metalului produs 26,5 la sută 
oțeluri carbon de calitate, 6,3 
la sută carbon superior, 6,57 la 
sută oțeluri aliate și 5 la sută 
oțeluri slab aliate.

Creșterea producției, îmbună
tățirea structurii sortimentale și 
ridicarea parametrilor calitativi 
ci oțelurilor produse la Hune
doara, constituie unul din factorii 
care determină ca in acest an 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra sâ reducă masiv cheltuielile 
materiale de producție și să rea
lizeze un volum sporit de bene
ficii.

C-------Și-au depășit 
sarcinile î

de plan
Șantierele social-culturale 

din Valea Jiului, sint asi
gurate cu utilaje de construc
ții, mijloace de transport, 
confecții metalice și de insta
lații dc către sectorul I.P.S.P. 
Livezeni, ce aparține Trustu
lui de construcții Hunedoara- 
Deva.

După cum ne informează 
șeful sectorului Livezeni al 
întreprinderii de producție se
cundară și prestații (I.P.S.P.), 
ing. Ioan Șuvaina, colectivul 
pe care il conduce și-a înde
plinit în mod exemplar sar
cinile de producție pe pri
mele 9 luni care au trecut, 
depășind planul valoric pre
văzut cu 1,6 milioane lei.

S-au evidențiat 
rea acestui succes

in obține- 
colcctivele

de muncă din secțiile confec- | 
ții metalice, instalații (condu- f 
se de maiștrii loan Brînzan i 
și Rudolf Eisner), exploatări | 
și întrețineri utilaje (maiștrii j 
Dorin Șchioapa și Ilie Poma- l 
nă), transport și întreținere ! 
parc auto (șef garaj Leonte I 
Costineanu și maistrul Ironim ’

I
nă), transport și întreținere

Vasiu).

] Receptionarea 
unor

| noi obiective j
Grupul de șantiere nr. 2 | 

] din Petroșani se prezintă 1 i •
■ începutul trimestrului IV cu | 
I noi realizări ale planului a i 
I nual, prezentînd ia recepție. ] 
• la 1 octombrie, noi obiective. •
■ Printre acestea se numără I 
I centrala termică din eartie- | 
I ru] Aeroport 5 extindere, ca- ■ 
| re a fost terminată eu 15 I 
I zile mai devreme, ui mind ca a

de la data rccepționârii, a- I 
cest obiectiv să furnizeze căi- i 
dură și apă caldă pentru blo- | 
curile racordate. Tot ieri au 
fost recepționate două dispen
sare veterinare, cel de la 
Baru și Sarmizegetusa, exe
cutate de constructorii din 
Petroșani. In perioada care 
urmează vor fi recepționate 
alte obiective care sint acum 
in curs de finisare.

ZIUA 
RECOLTEI
A intrat de mult în tradi

ție" ca în fiecare toamnă re
colta culeasă de pe ogoarele 
mănoase ale țării să fie săr
bătorită cu fastul cuvenit. 
Duminică, piețele și halele 
orașelor, mustăriile și localu
rile de alimentație publică 
vor fi pregătite să primească 
miile de cumpărători, oferin- 
du-le o abundență de pro
duse agro-alimentare.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
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SO DE ANI DE LA GREVA GENERALA DIN OCTOMBRIE 1920

c

In iste;,o poporului romon. 
greva genc>ală din octombue 
1920 s-o i'scris co un moment 
culminant din șirui marilor bă
tălii de clasă c:n anii 1917— 
1920.

Această gre.ă, cu un pro
nunțat caracter politic o ilus
trat. pun revendicările promo
vate, creste eo capocitâții de 
luptă, c conștiinței și solida
rității de clasă o proletariatu
lui. Ea a lost un eveniment 
plin de învățăminte, punind in 
lumină cu deosebită putere 
necesitatea făuririi partidului 
de tip nou, consecvent revo
luționar ol clasei muncitoare.

Mișcarea muncitorească din 
România o cunoscut in perioa
da anilor 1918—1921 un puter
nic avint revoluțicnor determi
nat de siluoțio social-econo- 
rr.ică de otunci, consecință ne
fastă o războiului, precum și 
de tendinto closelor exploata
toare de a arunca tot greul 
pe seama maselor populare.

Din lanțul acțiunilor gre
viste din țară la începutul anu
lui 1920 se remarcă in mod 
deosebit greva din martie a 
minerilor din Valea Jiului.

intr-o telegramă din 27 mar
tie 1920 tnmisă de comondcn- 
tul trupelor din Transilvonio, 
generalului Mărdărescu, co
mandantul zonei de suprave
ghere o Corpului 7 armată Si
biu, se crăta : „Muncitorii mi
neri din Volea Jiului de 7 
luni de zile au înaintat un me
moriu pentru îmbunătățirea 
salariului si nici pină astăzi 
direcțiile locale și directorul 
general al minelor de Io resor
tul de industrie al consiliului 
dirigent, nu l-a rezolvat. De 
două luni de zile pentru 10 
de mii de suflete in Valea 
Jiului au sosit numai 6 vagoa
ne de făină, de 1 lună de 
zile muncitorii nu au căpătat 
plățile, nu li s-a dat voie să 
se consfătuioscă, au încărcat 
întreaga Vale a Jiului cu ar
mată care provoacă muncito
rimea, cu sechestrat căminul 
muncitorilor din Petroșani, iată 
cauzele care au făcut să iz
bucnească greva din Valea 
Jiului".

După izbucnireo grevei, au
toritățile au trecut imed at la 
măsuri represive arestind mem
brii comitetului de grevă, iar 
întreaga Voie c Jiului o fost 
pusă sub cea moi strictă stare 
de asediu. Cei aproape 9 000 
de muncitori greviști, in ciuda 
tuturor acestor măsuri de re
presiune, au continuat lupta

STELIAN POPESCU.
șef de secție la Muzeul de Istorie a Partidului Comunist 

și a Mișcării Revoluționare și Democratice din România

militare, nu sintem in stare o 
pune in lucru nici personalul 
strict necesar pentru întreține
re" se arăta intr-un roport in
formativ al Inspectoratului mi
nier din Petroșani.

Closelc exploatatoare 
incercot să infringe voința 
luptă a muncitorimii și 
diversiuni naționaliste și 
oile metode. Neputînd impie- 
dico intrarea in mine a celor 
cițiva spărgători de grevă, de
oarece aceștia se găseau sub 
scutul armelor, greviștii ou gă
sit o altă cole pentru a ză
dărnici încercarea de sparge
re o grevei. In noapteo de 25 
octombrie ou fost tăiate de 
greviști conductele electrice 
prin care uzina din Vulcan 
trimitea curentul electric mo- 
șinilor care deserveau minele 
din Petroșani, Aninooso, Petri- 
lo etc. ; de asemenea ou fost 
tăiate firele telefonice, pentru 
o împiedica legăturile intre 
unitățile militare. Numeroși 
muncitori ou fost arestați, alții 
duși cu forța și băgați in mine 
să lucreze. In ciuda terorii, cea 
mai more porte a minerilor 
din Voleo Jiului au continuat 
greva. însăși autoritățile mili
tare recunoșteau in raportul 
din 30 octombrie 1920 că la 
acea dată la Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, Lonea, Petrilo, 
continuă. Dintr-un olt 
rezulta că 
erau mineri 
prezentoseră la lucru, 
că minerii s-ou opus cu- otita 
dirzenie măsurilor represive se 
dotorește activității puternicu
lui grup comunist, core a mo
bilizat și condus pe mineri, 
inițiind diferite forme de luptă. 
Răsfoind documentele vremii, 
rezultă cu claritate 
toteo minerilor din 
lui privind editarea 
direa de manifeste, 
comitetelor de 
măsurile represive 
de autorități contra greviștilor 
cum ar fi : arestări masive, în
chiderea sediilor organizațiilor 
muncitorești, suspendarea pre
sei socialiste, aducerea cu for
ța la lucru a minerilor, impie- 
dicorea lor de a se aprovizio
na cu alimente.

In concluzie, putem spune 
că uriașa ridicare a proleta
riatului român la greva gene
rală și consecința ei princi
pală, crearea Partidului Co
munist Român, au inriurit via
ța politică 
perspectiva 
rete lupte.

cu dirzenie, iar prin rezistența 
lor fermă, au impus reprezen
tanților guvernului, trimiși la 
anchetă, urgenta îmbunătățire 
a situoției

Deși a 
tislacerea 
conemice, 
greva o căpătat, datorită ac
țiunii intense a elementelor 
înaintate din conducerea lo
cală a portidului socialist și n 
sindicatelor, un pronunțat ca
racter politic, deoarece chiar 
din prima zi greva a (ost în
dreptată împotriva stării de a- 
sediu instaurate in regiune.

In lunile următoare, lupta 
minerilor și in genere a ma
selor largi muncitoare din în
treaga țară se intensifică, re- 
vendicările politice sînt puse 
tot mc mult pe primul plan, 
iar hotărirea muncitorimii 
o impune aceste 
printr-o grevă generală 
țoră se conturează tot 
evident.

Lupta muncitorimii in aceas
tă perioadă o imbrăcot for
me variate, demonstrind voin
ța hotărită a muncitorilor de 
o impune printr-o grevă gene
rală îmbunătățirea situației lor 
economice și social-politice.

Incepind moi ales cu luna 
august au avut loc in toată 
țara mari adunări muncitorești, 
mitinguri și manifestoții cu o- 
cazio cărora muncitorii au ce
rut lot mai puternic satisface
rea revendicărilor lor econo
mice și politice.

Mari adunări 
au avut loc in toată 
Jiului 
cies 
rilor 
triva 
diu, i 
Trancu-lași etc.

Lo aceste mitinguri, minerii 
și cite categorii sociale ară
tau că „dacă revendicările lor 
nu vor fi luote în considerare, 
muncitorimea va putea să-și 
cucerească drepturi prin greva 
generală". După cum se cu
noaște, greva generală care 
o cuprins întreg proletariatul 
cin România a izbucnit lo 20 
octombrie, după ce guvernul 
refuzase să răspundă memoriu
lui trimis la 11 octombrie 1920 
de Consiliul general al parti
dului socialist și Comisia gene
rală a sindicatelor din țoră.

Minerii din întreaga Vole a 
Jiului, așa cum a reieșit și 
din dosarele procesului însce
nat conducătorilor grevei s-ou 
pregătit vreme îndelungată 
pen'iu declanșarea grevei ge
nerale. Directivele partidului 
socialist din Transilvonio au 
ajuns la cunoștința Secției lo
cale a sindicatelor din Valea 
Jiului in dimineoțo zilei de 20 
octombrie, iar in aceeași zi 
sindicatele din Valea Jiului 
au trimis cite un delegat la 
toate minele pentru a instrui 
minerii cu directivele privind 
greva generală. La Petroșani, 
o ovul loc o ședință g comi
siei sindicale in searo zilei de 
20 octombrie cu muncitorii 
care nu erau in schimbul II 
și s-o hotărit începerea grevei 
in ziua de 21 octombrie, ur- 
mind ca cei prezenți Io odu- 
nore sa oduco Io cunoștință 
și celorlalți. Adunări osemănă- 
toore ou avut loc și in cite 
localități din Valea Jiului.

Totuși, Io multe mine, mi
nerii care trebuiau să intre 
în schimb de dimineață la 21 
octombrie s-au prezentat la 
gurile exploatărilor minieie 
deoarece nu toți alloseră des
pre începerea grevei generale. 
Aflind de începerea grevei ge
nerale, minerii din Lupeni s-ou 
îndreptat spre clădirea direc
ției strigind „Trăiască greva 
generală!", „Jos starea de ase
diu", „Piine și drepturi pen
tru mineri I". Cu toată opozi
ția jondormilor, mulțimea 
cerilor compusă acum din 
schimburi a rupt 
si a ajuns in fața 
unde au fost prelucrate 
strucțipnile 
fășurorea 
după care 
un comitet

G reva a 
tot bazinul 
foind 
mul" 
găsim 
miner 
din Valea Jiului la 
brie".

încă 
grevei, 
pinzită 
formată din cele două regi
mente de infanterie 18 și 92 
Gorj, care a început urmări
rea din casă în cosa a greviș
tilor. Cu toate intervențiile

u

1

inointe de 
Volea Jiului 
cu ormotă,

„nici un 
in minele 
21 octom-

filele
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remorca că 
nu s-a aliat

g reva 
raport

Io 3 noiembrie 
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cieni, Costică 
incă mulți alții.

Profit de raptul că interlo
cutorul meu este pornit să mă 
„convertească" și il rog să-mi 
explice sumar operațiile prin 
care trece metalul pină Io 
transformarea sa in lucrare de 
artă. „Prima dată, mi se spune, 
se face o schiță a ceea ce 
dorim sa obținem, apoi schița 
se transpune pe tablă și se 
conturează cu dolto. Urmează 
operația de adincire și mode
lore a formelor dorite, execu
tată cu diferite unelte pe un 
suport gros de couciuc. Fini
sarea artistică se foce pe o 
nicovală de otel după core lu- 
crc ea se arde in ulei șerloc 
si se slefuiește pe partea pozi
tivă". Aparent, totul este destul 
de simplu dar in 
fiecare operație cere 
multă îndeminare si
Nu mai vorbim de faptul 
cel care se ooucă de metolo- 
plastîe trebuie să fie un om 
de gust, să iubească și să cu
noască arta.

Borbu, elev Ș'

reolitote 
multă, 

răbdare, 
că

• I 
tl

I ■

I v 
v;

NO TE e NOT E
...Și a rămas

un simplu pom
■ .a început au 

mulți dar timpul 
păstra dccit unul 
a rezistat la ger și la căldu
ră, ca și la răutatea oameni
lor care au vrut să-l scoată 
din rădăcini nu numai să-i 
rupă crengile și florile. Du
pă mulți ani a fost redesco
perit singuratic in luncă. I 
s-a refăcut toaleta, a (ost îm
prejmuit cu un gard, i s-a 
atașat o placă prin care lu
mea era înștiințată că este 
Monument al Naturii. I s-a 
stabilit și onomasti

DI MINK A IB OCTOMBRIE
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12.30
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fost mai 
nu a putut 
singur. El

muncitorcști 
Volea 

i la 20 august 1920, mai 
după întrunirea muncito- 
clujeni, îndreptate impo- 
menținerii stării de ase- 

a cenzurii, împotriva legii

„Pregătim o expoziție - 
spune Oscar Brâutigom 
dar, din păcote, nu prea avem 
materiale. Fondul Plastic nu 
ne ajută, iar Casa de cultura 
nu are posibilități in aceasta 
direcție. Am ajuns să rog pe 
membrii cercului să adune de 
unde pot metolul necesor lu
crărilor. Iotă această aplică 
in curs de reolizare. Știți de 
unde om procurat arama din 
core e făcută ? Dintr-un fost 
cazon de 
mulțumiți 
formă de 
metalului

Mă gindesc că, intr-adevăr, 
trebuie să existe un mijloc 
opro.’izionore cu materiol 
inimoșilor metaloplosticieni 
motori din P'-'roșani. Poate 
în oceastă privință Uzine 
utilaj minier, 
atelierele mecanice or 
avea un cuvînt de spus, 
otit moi mult CU cit 
nu se pierde, primește forme 
și dimensiuni care 
ochiul, înviorează 
locuințelor, întrețin bunul gust.

boie. Am fi foarte 
dacă s-or găsi o 
a intra în posesia 
necesar".

de 
a 

o- 
că 
de 

întreprinderile.
putea 

cu 
metalul

incintă 
ombionțo

■ i
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mi-
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cordoanele 
direcției 

in- 
cu privire la des- 
grevei generale, 

s-a ales imediol 
de grevă.
fost generală in 
Văii Jiului. Răs- 
ziorului „Socialis-

atît activi- 
Valea Jiu- 
și răspin- 
alegereo 

grevă cit și 
întreprinse

Jiului

Sibiu.

lor era lămurită, 
iși părăsise de un 
soția, așa că nu 
probleme unul cu

Situația
Sivuc Sj":u 
an de zile 
mai aveau 
celălalt. După un an, lui Su
ciu i-a venit in minte o idee 
haină. Să-i ia lucrurile din 
casă fostei sale soții. A ochit 
momentul cind nu era nimgni 
acasă, a venit pe furiș, a

in caic oamenii se adună in 
jurul lui la cintec și voie 
bună.

Acesta este arborele de 
Tulipan. cu flori frumoase de 
lalea, care atrage atiția vizita
tori. Acum insă este dat ui
tării. Gardul se degradează 
din zi in zi, placa de... ori
gine a dispărut de mult, iar 
el șoptește printre crengi l.i 
adierea vintului : scirț. scirț... 
de 
ce

se-ntreabă călătorul, oare 
gîndește pomul ? !...

R. VALEDI

totuși
9

spart ușa, l-a luat aproape 
toate obiectele de îmbrăcămin
te și a plecat. Știind cum 
„umbla" soțul ei prin casă, 
fosta nevastă a lui Suciu l-a 
bănuit de furt și organele de 
milițe l-au depistot repede. 
Acum Sivuc Suciu va fi pedep
sit a doua oară pentru aceeași 
depiindere : furtul.

tărăgănarea reparațiilor!
Pe baza contractului stabilit 

între întreprinderea de gospodă
rie locativă și Organizația co
mercială locală pentru produse 
industriale din Petroșani, maga
zinul de materiale electrice de 
pe strada Republicii a intrat in 
reparații capitale cu mai bine 
de 4 luni în urmă. Conform pre
vederilor proiectului, urmau să 
fie făcute modificări comparti
mentate, înlocuită vitrina, tsn- 
cuite și zugrăvite încăperile.

Lucrarea urma să fie integral 
terminată la 20 august a.c. Ori
cine a trecut insă pe strada Re
publicii a putut observa, vizavi 
de cinematograf că in spatele 
unei împrejmuiri nu prea estetice, 
există în clădirea magazinului 
„Electrice" un adevărat șantier...

Șeful brigăzii de zidari care 
lucra aici, Costea Batea, cit și

conducerea I.G.L. ne asigura, la 
începutul lunii trecute că 
la 25-30 septembrie a.c. 
țiile vor fi terminate in i 
gur“. Ni se „explica" și 
rea de peste 30 de zile 
gust — 30 septembrie) 
terminarea reparațiilor : 
sigurarea la timp de 
O.C.L. produse industriale - be
neficiarul lucrării, a documentației 
de execuție, a unor materiale 
speciale.

A trecut și septembrie... încă 
se mai lucrează la „Electrice". 
A devenit, se vede, o tradiție - 
în defavoarea cetățenilor și a 
beneficiilor - să fie tărăgănate 
reparațiile unor imobile aflate 
in antrepriza I.G.L. Petroșani. 
Nu e bine, dar se continuă. Pină 
cind oare ?

,pină 
repora- 

mod si- 
intitzie- 
(20 ou- 
privind 

nea- 
> către

M. PAUL

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 42 din 18 octombrie 1970

i. Rapid — „U" Craiova 1
2. Dinamo Bacău — Progresul 1
3. Farul — Petrolul 1
4. C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj X
5. „U“ Cluj — Jiul 1
6. C.F.R. Pașcani — Portul 1
7. Ceahlăul — Metalul București B
8. S. N. Oltenița — Flacăra 1
9. C.F.R. Arad — Politehnica Timișoara 2

10. Gloria Bistrița — Crișul X
11. C.S.M. Reșița — Minerul Baia Mare 1
12. Corvi nul — C.S.M. Sibiu 1
13. Gaz metan — Vagonul 1

Valente noi ale dezvoltării industriei locale
subliniez că la această ramti- 
de activitate pe agenda noas

tră de sarcini stă preponderent 
creșterea intr-o mai mare mă
sură a producției de agregate 
de carieră sortate (criblură) ca
re au o valoare superioară 
contribuie infr-o proporție 
semnată la obținerea unor 
ciențe economice sporite.

In sfirșit. la ramura lemn 
de creșterile prevăzute in 
cinile de plan din anii cincina
lului 1971—1975 sini de 40 la 
■'iită, vor avea, de asemenea, 
loc un șir de îmbunătățiri și 
înnoiri. In acest scop va fi con
struit atelierul de timplărie de 
la Livezeni (prevăzut să fie dai 
in folosință 
\a concentra activitatea 
secții : 
pițerie. 
condiții 
ducției 
operațiilor, 
procedee tehnologice 
pe organizarea 
muncii, producția celor 
ții va face un progres 
din toate punctele de 
De pildă, la binale se 
o creștere de 10 000 mp față 
de anul in curs, ajungîndu-se in 
1975 la 48 000 mp. iar la mo
bilă valoarea producției va a- 
junge Ia 7 milioane lei. cu 2 
milioane mai mult ca în pre- 
zen t.

i ?'
in- 

cf i-

un
sa r-

in anul 1973) care 
a trei 

binale, timplărie și ta
in acest atelier nou. in 
de modernizare a pro- 
bazală pe mecanizarea 

pe folosirea unor 
avansate,

superioară a 
trei sec- 
evident 
vedere, 

prevede

10.00
16.15
17,00

17,30
19,20

19.30
20.00

20.20

22.00

22.30

Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și școlari.
Viața satului. 
Matineu simfonic.
Do strajă patriei.
Fotbal : Rapid — Uni
versitatea Craiova. 
Publicitate și muzică. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
Muzică de promenadă. 
Ilipism.
Avanpremieră la Cam
pionatul mondial de 
gimnastică — Ljubljana 
Patinaj artistic.
Film de desene anima
le.
Telejurnalul de seară. 
Reportaj TV : „întoar
cerea bărbaților".
Film arlislic : „Inspec
torul general".
Inlerpreți preferați de 
muzică populară.
Telejurnalul de noapte. 
Sport

se păstrează mai 
scrisori. manuscrise, 
și un caiet cu coper- 
in care, scrise de mî- 
Emineseu. se găs<sc

copii caligrafice com-

rului poeziei românești, con
stituie un prilej de vie emo
ție atît pentru specialiști, cit 
și pentru iubitori poeziei 
Conferențiarul universitar 
Octai ian Schiau de la Fa
cultatea de filologie din Cluj, 
întors recent din Tubingen 
(R. F. a Germaniei), unde a 
predat cursuri de limba și li
teratura română, a adus ves
tea existentei unor manuscri
se eminesciene necunoscute. 
La un strănepot a; Millei 
Kreninitz. prietenă cu Mihai 
Eminescu, 
mu'te 
precum 
te roșii, 
na lui 
patru
plete ale poeziilor ..Cu miine 
zilele-ți adaugi". .Despărțire". 
„Foaia veștedă", „Rugăciunea 
unui dac" și alte poezii emi
nesciene. transcrise de Miile 
Kreninitz.

Nici una dintre variantele 
cunoscute pină acum nu se 
-suprapun intru lotul varian
telor din caiet, permițind ast
fel specialiștilor o nouă cro
nologie a lor. Intre celelalte 
documente autografe se gă
sesc scrisori de ia Elena Vă- 
cârescu, Zoe Bengescu, o reu
șită traducere a lucrării lui 
I. L. Caragiale ..O scrisoare 
pierdută", mai multe nuvele 
de Ion Slavici și alte lu
crări care vor fi aduse încă 
în acest an in tară. Aceste 
documente vor constitui, la 
Biblioteca universitară din 
Cluj, fondul Mitte Kreninitz.
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18.00

18.05
18,35
19.00

19.15
19.20

19,30
20.00

20.45
21,35
22,00
22,15
22.30
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trans- 
de la 

a cuvîntării
N i c o 1 a c 

la sesiunea 
O.N.U. 

emisiunii.

in econo-

publicitate.
— emisiu-

In jurul orei 16.45 — 
misiune directă 
New York 
tovarășului 
Ceausescu 
jubiliară a 
Deschiderea
Microavanpremieră. 
Student la Politehnică. 
Panoramic științific. 
Actualitatea 
mie.
Anunțuri — 
1 001 de seri
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Roman foileton : „Punct 
și contrapunct" — sfir- 
șitul serialului. 
Steaua fără nume. 
Teleglob.
Telejurnalul de noapte. 
Muzică populară. 
Rampa.

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții: 6.05—9,30 Mu
zică și actualități; 7.00 Radio
jurnal; 9.30 Revista literară ra
dio; 10,10 Curs de limba en
gleză: 10,30 Duete din opere ro
mânești; 11.05 Radio-prichindcl; 
12.00 Miniaturi distractive; 12.30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13.00 Ra
diojurnal; 13,22 Cînlece de ieri 
și de azi; 13,45 Din muzica po
poarelor; 14.30 Emisiune muzi
cală pentru ostași; 15,00 Cîntece 
și jocuri populare: 15,30 Melo
dii de Edmond Deda și Noru 
Demetriad; 16.00 Radiojurnal; 
16.45 Transmisiune directă de 
la New York; 17,05 Antena ti
nerelului: 18.00 Cîntecul e pre
tutindeni: 19,00 Gazeta radio; 
19.30 Din comoara folclorului 
nostru; 20.05 Tableta de seară; 
20.to Microrecital Margareta 
I’islaru; 20,20 Argheziană; 20.30 
Teatru radiofonic: 22,00 Radio
jurnal: 22.20 Sport: 22.30 Meri
diane melodii; 0,03—5.00 Estra
da nocturnă.
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PETROȘANI
interesați că recrutează candidați pentru 

de ucenici (ucenicie la locul de muncă) 
lăcătuși și timplari.

ani;
8 clase generale.

□
■■

B

■■

■

celor pentru 
activității de 

cooperarea 
interes re- 
a avea ca 

Centrala 
Uzina de

și 
de

— Alte noutăți in legătură 
cu structura producției?

— Mai trebuie adăugat că tot 
prin îmbunătățirea structurii 
producției se vizează lărgirea 
sortimentelor, creșterea volumu
lui producției sorturilor cu va
loare mare și a 
export. La baza 
producție va sta 
cu întreprinderile
publicau. Se prevede 
parteneri principali 
cărbunelui, respectiv 
utilaj minier Petroșani și fabri
ca „Viscoza" din Lupeni. Pro
ducția de cooperare (pentru 
prima dată introdusă) ce se va 
realiza cu U.U.M.P. este prevă
zută să atingă 2 milioane lei, ea 
constind in principal din con
fecții de macaze, cupe de ele
vator, piese turnate din fontă, 
diferite piese strunjile etc. Cu 
„Viscoza" Lupeni vom realiza 
prin cooperare unele produse 
noi (solicitate de populație — 
n. n) prin prelucrarea 
rilor de filatură.

— In ce domenii ale 

lății intreprinderii va i 
extins progresul tehnic ?

— In prezent este in curs de 
definitivare la D.S.A.P.C.-Deva 
proiectul de modernizare a ca
rierei Sașa, urmărind valorifi
carea mai bună a rezervelor na
turale. Se vor aduce moderni
zări la atelierul mecanic Live

deșeu-

a di vi- 

mai fi

zeni, unde, din fonduri de mi
că mecanizare, se vor construi 
un pod rulant și o linie decovil, 
pentru ușurarea încărcărilor și 
descărcărilor de materiale me
talice și de confecții grele. Va 
fi îmbunătățită alimentarea cu 
energie electrică a carierei de 
piatră Gambrinus, prin instala
rea unei linii electrice de for
ță de inaltă tensiune și a unui 
transformator. In gara Livezeni 
se va mecaniza încărcarea în 
vagoane C.F.R. a pietrei con- 
casate, in care scop va fi con
struit aici un siloz de mare ca
pacitate. iar la timplăria din 
Petroșani se va introduce un 
sistem de evacuare pneumatică 
a talașului și a rumegușului 
prin construirea unui exhaustor.

— Diversificarea producției 
pe ce cote ale dezvoltării va 
urca ?

— Prin construirea atelieru
lui nou de la Livezeni care, așa 
cum am mai arătat. Va con
centra acolo activitatea ramu- 
rej lemn, actuala clădire a tim- 
plăriei din Petroșani va fi fo
losită exclusiv pentru a realiza 
o diversitate și o gamă largă 
de produse din lemn ca mobilă 
didactică și mobilă de birou 
pentru instituții, diferite alte o- 
biecte pentru populație. Aici de 
fapt se va putea vorbi despre o 
lărgire și diversificare cu ade
vărat a producției bunurilor de 
uz casnic mult căutate de gos
podine. Pentru atingerea acestui

scop ne revine ca o importantă 
sarcină p regali rea cadrelor de 
muncitori. In anii cincinalului, 
in întreprinderea noastră se vor 
califica 120 de muncitori in me
seriile de timplar, lăcătuș, ta- 
pițer, miner pentru cariere etc.

— In final cu ce eficiență 
se vor solda pentru industria 
locală toate aceste preocupări, 
proiecte, înnoiri, căutări ale co
mitetului de direcție și între
gului colectiv al intreprinderii ?

— Despre aceasta las să vor
bească cifrele, indicatorii inalți 
prevăzuți a se realiza in viitorii 
ani. Producția globală industria
lă va înregistra o creștere de 
51.2 la sută, cu un ritm mediu 
anual de creștere de 10 la sută; 
productivitatea muncii valorice 
pe '•alariat va crește la întreaga 
activitate cu 30,6 la sută, iar 
pe seama acestei creșteri se va 
obține un spor de producție de 
14 milioane lei;
oada cincinalului, 
produselor noi și 
tale cu performanțe
țite va fi de 4,3 milioane lei 
ceea ce înseamnă 18,2 la sută 
din volumul total al producției. 
Toate acestea iși au reflectarea 
intr-o eficiență economică spo
rită, in faptul că nivelul chel
tuielilor la 1 900 lei producție 
marfă sc va reduce cu 15 la 
sută.

în peri- 
valoarea 
reproiec- 

imbunătă-

anunță pe cei
Școala profesională 
pentru meseriile de

CONDIȚII :
— vîrsta 15—18
— absolvenți a
Solicitanții vor depune la serviciul personal — adminis

trativ al I.I.L., pină la data de 27 octombrie 1970, la ora 12, 
următoarele acte ;

— cerere pentru admitere la examen;
— certificat de naștere (copie legalizată);
— actul de studii in original;
— fișa medicală eliberată de circumscripția sanitară;
— buletin de analiza singelui;
— examen radiologic-pulmonar.
Examenul de admitere se ia ține la Școala profesională 

ucenici Deia. la dala de 1 noiembrie 1970.
Informații suplimentare : la serviciul personal—adminis

trativ al LI L. Petroșani, str. Mihai Viteazu nr. 1, telefon 
1475.

de
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I. L. H. 5
«

cu sediul iu Uricani
Angajează de urgență

2 MAIȘTRI MINERI
2 ARTIFICIERI

pentru cariera Pribeagu.
Salarizarea conform H.C.M. 914 1968.
Se asigură cazare gratuită, cantină contra 

cost, spor șantier și abonament pentru trans
port comun.
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aceiași 
de co-

Barteș 
răspun- 
culege

„Cine știe ciș- 
fără rezo- 

de „sarcini

este 
liceu : 

praduc-

0 optică neclară
asupra rolului si

scopului liceului de
specialitate minieră

Prof. Mircea MUNTEANU

vizionat ? 
educației,
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I 
I 
I 
I 
t 
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In fiecare comportiment, cu 
căștile pe urechi, cu atenția 
încordată, fiecare licean înre
gistrează dialoguri, întrebă.i, 
răspunsuri...

Laboratorul de lingvistică al 
Liceului din Vulcan, unic in 
județul nostru, pare un amfi
teatru in care se ține o adu
nare la nivel internațional. 
Semiobscuritatea indulcită de 
beculețele fiecărui comparti
ment emite sobrietate, intimi
tate și concentrare in 
timp. De la pupitrul 
mondă profesorul I. 
importe noțiuni, culege 
Suri, împarte impresii,
roade... Sperăm, cit mai multe 
roade I

numeroasele 
Consiliului 

Organizației 
oierilor din acest an s 
ză atletismul, disciplină 
tivă care s-a bucurat Și se 
bucură de o participare lar
gă a tineretului patriei noas
tre. Marea acțiune de masă 
numită „Tetratlonul priete
nei* se desfășoară sub lo
zinca ..Anul 1971— anul atle
tismului pionieresc".

Competiția impune organi
zarea a numeroase con
cursuri interdetașamente. con- 
stîncf din faze pe școală, pe

Televiziunea
și tineretul școlar
Se apreciază că pe lingă 

contribuția deosebită pe caro 
mijloacele de informare o 
aduc la dezvoltarea psihică 
multilaterală a tineretului, ele 
produc și unele tulburări.

In scopul lămuririi acestui 
ultim aspect, în articolul 
de față ne-am propus să dez
batem una din problemele de
venite destul de acute și care 
ciștigă pe zi ce trece teren toi 
mai mult în preocupările șco
larilor și adolescenților din 
Valea Jiului, absorbindu-i in 
așa măsură îneît, cu timpul, ei 
renunță la joc, plimbare, lec
tură. somn. își neglijează lec
țiile și obligațiile in cadrul 
familiei, pot ajunge chiar la 
surmenaj dacă nu intervin la 
timp in mod energic părinții 
și școala. Această problemă 
este „telemaladia“. cum 
putea fi numită.

Ca părinți cu toții sintem 
teresați să știm ce anume 
prezintă pentru copiii 
miracolul televiziunii, 
viziona copiii 
vîrsta 
rămîn;

copiilor deplină 
vizionarea

Principala menire a liceului de 
specialitate este să dea produc
ției cadre medii temeinic pregă- ■ 
tite, tineri cu orizont tehnic oine 
conturat și cu reale deprinderi 
practice. Aceasta este rațiunea 
existenței și a Liceului industrial 
minier din Petroșani. Scopul e- 
sențiol a! acestei forme de in- 
voțcmint este să trimită produc
ției miniere absolvenți pe deplin 
formați sub aspectul specializării, 
cărora să nu le fie necesor un 
timp îndelungat de acomodare 
cu cerințele concrete ale profesi
unii alese. Pentru îndeplinirea o- 
cestut deziderat, pregătirea 
piaclică ocupă, indiscutabil, cel 
mai important loc in timpul șco- 
larizării, această activitoie tre
buind urmărită sistematic după 
metode adecvate de îndrumare 
și control. Au trecut patru ani 
de <a inființorea liceului de spe- 
calilole minieră din Petroșani. 
Ce experiență s-a acumulat in 
acești ani ? In ce măsură sint 
preocupate cadrele didactice de 
întrebări majore - cum ar fi : 
condițiile de încadrare in muncă 
o absolvenților, raportul existent 
intre noțiunile de cultură gene
rală, cultura tehnică și pregăti
rea practică etc. - acum, cind 
se află in prag de absolvire pri
mo promoție ?

O analiză pertinentă a acestor 
ospecte definitorii pentru invă- 
țămintul de la Liceul minier, un 
bilanț și o privire de perspec
tivă ne Qșteptom să caracterizeze 
adunarea de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază 
P.C.R. de la această școală. Din 
păcate ceea ce este esențial, a 
fost prea puțin și superficial a- 
nalizot, de unde și concluzia că 
există o serie de neimpliniri, ge
nerate de o viziune nu prea cla
ră asupra rolului și scopului li
ceului de specialitate. Pregătirea 
practică o elevilor și :
obligatorii care revir
drelor didactice in
sens meritau o onaliz 
odîncă și mai stăr
deficiențele, destule și c 
trebui să alarmeze, fiind 
parțial semnalate. Darea de sea
mă - cea care trebuia să dea 
tonul discuțiilor - a rămas la 
suprafața lucrurilor : o analiză 
obiectivă și riguroasă o practicii 
elevilor și atribuțiilor cadrelor 
didactice in acest sens n-a exis
tat (de fapt acest aspect nu 
ocupă nici măcar 1/10 din cu
prinsul dării de seomă). Discipli
na in școală, activitatea cultural- 
sportivă, pregătirea ideologică 
sint, fără îndoială, importante dor 
și comune tuturor formelor de 
invățămint. Ceea ce este prop;iu 
liceului a fost dezbătut izolat, 
fără ecou și lipsit de profunzime. 
Ing. I. Breben remarca faptul 
că practico in producție a cnu- 
lui V „nu merge normal” : ex
ploatările miniere, antrenate în 
problemele producției, neglijea
ză elevii, lată motivul pentru care 
ei se află adeseori in cu totul

rcinile
CG- 

acest 
mai 

iloare, 
re ar 

doar

parte (pe stradă, Io cine 
și nu la practică. Reme 

cel moi nimerit, spunea vor 
bitorul, este ca elevii să fie su 
provegheați cu mai multă aten 
ție la practică de către inginer 
nu de către profesorii-dirigin 
care nu cunosc procesul de pro 
ducție. Chestiuni de aceeași na 
tură o semnolat și prof. Fr. 
Mertz. Este ușor de constatat că 
in practica elevilor există multe 
puncte nevralgice, cărora trebuia 
să li se caute remediul. Și pen
tru că practica șchioopătă, elevii 
sint moi mult in plimbare prin 
întreprinderi in puținele ore afec
tate specializării lor. In loc să 
caute metode pentru soluționa
rea acestor aspecte negative, 
participanții la dezbateri au di
vagat in jurul unor teme cu ca
racter mai mult personal, decît 
de interes major. Aceeași 
de formalism o păstrează și 
nul de măsuri adoptat în 
au fost incluse tot propune: 
caracter general, imprecis : per
fecționarea cadrelor didactice, 
formarea și dezvoltarea dragos
tei pentru meseria aleasă (ar 
trebui să se știe că o practică 
înțelept organizată aduce mai 
multă dragoste pentru meserie 
decit un concurs 
tigă", improvizat și 
nanță), stobilireo 
concrete" etc. etc. In acest fel 
se ignoră tocmai ceea ce 
definitoriu pentru acest 
practico nemijlocită în 
ție, garanția că elevul 
noaște specialitatea nu 
„din carte", ci și concret.

Această tratare fragmentată 
și - unilaterală a activității speci
fice liceului și analizoreo unor 
ospecte minore a fost remorco- 
tă de tov. Ionel Cazan, secretar 
ol Comitetului municipal de par
tid, explicînd-o printr-o minimă 
responsabilitate socială a unui 
colectiv de cadre didactice ne
orientat spre aceeași finalitate : 
modelarea viitorului tehnician. 
Reprobabilă este și ideeo potri
vit căreia practica 
numai in sarcina 
lor.

In practică elevii 
bucure de îndrumarea competen
tă și permanentă din partea pro
fesorilor de specialitate ai școlii, 
deși această activitate nu este 
inclusă in mod expres în norma 
lor didactică. Nu e de mirare 
că, in atari condiții, in loc de 
practică efectuată in mod ne
mijlocit, concret, specifică viitoa
rei specialități miniere a elevu
lui, se face mai mult o teorie a 
practicii, un simulacru, o des
criere o proceselor de producție 
și o utilajelor miniere. Cum și-au 
îndeplinit cadrele didoctice sar
cinile in privința specializării e- 
levilor - acesta trebuia să fie 
nucleul în jurul căruia sa gravi
teze adunarea comuniștilor de 
la Liceul industrial minier din 
Petroșani.

altă

elevului cade 
întreprinderi-

trebuie să se

T. SPATARU

Ajutorul dat de
Anul acesta, pentru prima 

dată in țara noastră, au pășit pe 
porțile larg deschise ale școlii 
toți copiii in virstă de 6 ani.

In fața părinților micuților șco
lari se ridică mai multe întrebări: 
trebuie să-și pregătească elevul 
singur tema, sau il ajută părin
ții ? in ce măsură trebuie aju
tat ? cind să învețe ? să se odih
nească înaintea începerii teme
lor sau după ? să-și pregătească 
singur ghiozdanul pentru a doua 
zi ? lată citeva aspecte pe care 
aș dori să le elucidez.

In primele săplămini de școală 
copilul face cunoștință și este 
impresionat de multe lucruri noi, 
pe care le comunică celor de

acasă. Dacă părinții ii ascultă 
cu atenție observațiile noi des
pre școală, despre invățaioi și 
colegi, atunci și mai tirziu, cind 
va fi mare, școlarul se va adresa 
cu încredere și sinceritate in 
probleme majore.

O dată cu începerea școlii, 
se schimbă modul de viață al 
copilului - mai ales al celor 
care n-au frecventat grădinița. 
In viața copilului obișnuit doar 
cu jocul, apare ceva nou : dato
ria ca cerință. Părinții, împreună 
cu școala, trebuie să dezvolte 
la copii acest simț al datoriei de 

a 
de

a merge zilnic la școală, de 
fi atenți in timpul lecțiilor, 
a-și scrie și învăța zilnic temele.

letratlonul

localitate, județ și pe țara. 
Echipa cîștigătoare a finalei 
naționale Va evolua ca re
prezentantă a României la 
cea de a XV-a ediție a Tc- 
tratlonului atletic internațio
nal, care va fi organizată la 
București, in vacanța din va
ra viitoare.

E un prilej de strîngere a 
relațiilor de prietenie intre 
pionierii țărilor participan
te, de evidențiere a talen
telor care să completeze rîn- 
dul atleților fruntași ai țării.

Chemarea Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor a găsit un ecou favora
bil și la Liceul Vulcan unde 
s-au stabilit echipele de bă
ieți și fete participante, fi- 
xîndu-se data etapei finale 
din prima fază în 8 noiem
brie. Punctele acumulate în 
acest trimestru, cit și în tri
mestrul a| II-lea vor desem
na echipa cîștigătoare pe 
școală, reprezentanta liceului 
la faza pe oraș.

Sperăm Intr-o comportare 
frumoasă a tuturor detașa
mentelor șl un timp favora
bil desfășurării întrecerilor.

re- 
noștri 

ce pot 
in funcție de 

lor? Cit timp pot să 
zilnic în fața televizo

rului ? Este oare bine să lăsăm 
libertate in 

programelor de te
leviziune ? Ce măsuri ar tre
bui să luăm ? Ce caracter ar 
trebui să aibă discuțiile în 
urma programului 

Puse în slujba 
tehnicile audio-vizuale deschid 
perspective și oferă posibili
tăți nebănuit de mari. Ele au 
creat, am putea spune, o nouă 
școală, un nou tip de educa
ție, deosebit de captivantă și 
de seducătoare pentru copil 
prin satisfacțiile ei imediate. 
..Subiectul11 are in fața lui o 
fereastră larg deschisă spre 
realitate, prin care privește 
cu un ochi plin de curiozitate 
și avid de a ști mereu mai 
multe lucruri. O lume imagi- 

sau imaginară pe care 
eu greu ar fi putut să 

apropie, ii devine acum 
accesibilă. In căminul fami
liali. ca și în școală, în sala de 
clasă, viața pătrunde parcă 
mai din plin.

Se parc că mai mult ca ori
care formă, televiziunea a pus 
ccl mai mult stăpîniire pe me
diul familial și pe universul 
copiilor. Vraja televiziunii li 
urmărește prin aspectul ei 
concret și apropiat, prin fap
tul ă aduce varietate, poezie 
și destindere în viața lor. De 

eea copiii simt o adevărată 
acere de a viziona emîsîu- 
le de televiziune.
îndrumată de părinți cu 

chibzuință, vizionarea progra
melor de televiziune poate a- 
duce serioase modificări pozi
tive in viața intelectuală a co
piilor noștri. Vocabularul lor 
se îmbunătățește considerabil, 

asemenea, capacitatea de 
iație. de deducții logice, 

cunoscută receptivitatea 
deosebită a vîrstei, capacitatea 
remarcabilă de a fixa imagi
nile. in timp ce din materia
lul verbal se rețin în primul 
rînd povestirile, descrierile cu 
un conținut concret și cu o re
zonanță emotivă. Alături de 
facilitatea recepției, trebuie a- 
mintită speranța tacită a co
piilor că programul următor 
va fi mai interesant, mai bun, 
ceea ce face din copil — ca și 
din omul adult — un telespec
tator mereu optimist. După a- 
precierea unor autori, televi
ziunea satisface In același timp 
nevoia de fantezie și de rea-

lism a tinerelului, iar prin 
sfera de informații și tendin
țele de cultivare precoce; ea 
forțează într-o anumită mă
sură maturizarea copilului.

Observați insă că acest mi
raj al micului ecran, intervine 
in bugetul de timp al școla
rului, devenit un telespectator 
mereu optimist. Frecventarea 
programelor de televiziune 
trebuie controlată și îndruma
tă de părinți, altfel are loc o 
risipă de timp, conduce la ne
glijarea temelor, a obligații
lor in cadrul familiei, a lec
turii, a plimbărilor in aer li
ber, ceea ce constituie aspecte 
negative evidente. Limitarea 
timpului petrecut în fața mi
cului ecran se impune și din 
considerente de igienă : dato
rită .efectului de licărire* o- 
boseala vizuală apare cu u- 
șurință. mai ales la școlari, 
astfel incit reducerea la va
lori raționale a efortului vi
zual constituie o necesitate.

Cind școlarii stau prea mul
te ore in fața televizorului 
poate să apară o anumită sta
re de nervozitate, oboseală, 
dureri de cap și chiar ame
țeli. In anumite privințe 
efectele vor fi nefaste și pen
tru activitatea de învățătură 
și pentru starea psihică gene
rală a copiilor. Ei pot să 

gustul pentru efort, 
vagă 

o înclinație 
și pasivitate, 

i nu trebuie

Ei | 
piardă gustul pentru 
să-și dezvolte o gindire 
și superficială, 
spre verbalism ■ 
Urmările acestea 
insă subestimate : accesibilita
tea. facilitatea receptării me
sajului devin treptat o cerin
ță sistematică, elevul nu mai 
este dispus să facă efort de a- 
similare, asistăm la un fel do 
lenevire a inteligenței. Ori. așa 
cum se cunoaște, omul își în
sușește temeinic ceea ce asi
milează prin activitatea pro
prie. prin efortul personal, nu 
există o altă calc mai eficien
tă de dezvoltare a gîndirii, 
memoriei, atenției etc. decît 
aceea a efortului personal de 
înțelegere, memorare, obser
vare etc.

Pentru oricare educator sau 
părinte problema dirijării și 
controlului asupra contactului 
direct dintre școlar și televi
zor, prezintă un interes deo
sebit, practic, actual. Cum pu
tem asigura această conduce
re și verificare ? Vom selec
ționa din programul săptămi- 
nal al televiziunii ceea ce e 
util virstei. preocupărilor 
piilor și vom lupta contra în
rădăcinării deprinderii de «a 
mai prinde ceva la televizor", 
prin simpla răsucire a unui 
buton. Programele ne ajută 
și aici prin indicațiile pe ca
re le dau. De pildă, pentru 
tineretul școlar există omi
siuni ca : ..Studioul pionieri
lor", ..La virata noastră". ..Ti
nere speranțe", „Externa ’70", 
..Lyceum" ele. Pe scurt, pro
blema selecționării se reduce 
la cerința de a introduce or
dine în accesul la cultură al 
copiilor prin intermediul mi
cului ecran pe planul activi
tății lor extrașcolarc.

Firește, o reglementare ra
țională. educativă a timpului 
do vizionare, este absolut ne
cesară, însăși televiziunea’cau
tă să realizeze acest lucru di- 
mensionînd și adaptînd în mod 
diferențiat programele diferi
telor virate de telespectatori, 
părinții pot recunoaște ușor 
asemenea emisiuni. Dificultă
țile intervin în momentul în

co-

tu.

ca

către părinți celor
acestora este fixată 

primele săptă- 
trebuie să fie 
copii un joc, 
aceste teme 
de puține - să 

chiai 
j nu-

Cantitatea 
de învățător. In 
mini ele sint și 
considerate de 
Esențial este ca 
oricit ar părea 
fie privite foarte serios, < 
dacă pregătirea lor necesită 
mai 5-10 minute.

Este foarte important cum 
cind pregătește micul școlar 
ma. Dacă elevul frecventează 
cursurile dimineața, ajunge aca
să după ora 12. El trebuie să-și 
dezbrace uniforma, să și-o cran- 
jeze singur pe umeraș. O uni
formă in care copilul mănincă 
și se joacă tot timpul zilei se

ne
Mai

?' 
le-

lăsa greu, s-ar gindi 
el. înainte de începerea 

temelor, trebuie să 
pe miini, apoi să-și

caz

care sintem nevoiți să facem 
concesii și sâ le permitem co
piilor noștri o vizionare pre
lungită. Aici părinții trebuie 
să dea dovadă de hotârirc si 
fermitate.

Școlarii trebuie protejați, 
deoarece este vorba direct de 
sănătatea și dezvoltarea lor 
intelectuală normală. Timpul 
lor de somn in nici un
nu poate fi redus din cauza 
televizorului. Nici timpul de 
studiu, de lectură, de joacă 
nu poate să fie diminuat sau 
restrîns. Chestiunea timpului 
trebuie să-i intereseze pe pă
rinții școlarilor în virstă de 
C>—15 ani și chiar sub aceste 
limite Față do adolescenți, 
putem îă fim mai toleranți. 
Cercetările arată că aceștia 
știu deja să-și aleagă progra
mele.

Copiii sub 3 ani se reco
mandă a fi ținuți in altă ca
meră in timpul funcționării 
televizorului. Copiilor preșco
lari li se poate permite o vi
zionare de cinci, zece minute 
la două-trei zile. Școlarii pot 
viziona programele zilnice de 
20-30 
După 
să-și 
tr-o 
nu 
nih

minute destinate lor. 
vizionare se recomandă 
continue activitatea în

altă încăpere, pentru a 
fi perturbați de emi si li
căre se continuă pentru 

adulti. cel mai bine ar fi insă 
un program de mișcare in aer 
liber

O grijă mai mare va fi ne
cesar să acordăm copiilor de
bili, celor mai nervoși sau cu 
tulburări de vedere (chiar da
că aceasta este corectată cu 
ochelari sau cu filtre colorate 
care s-au dovedit a fi neefi
ciente)

O ultimă recomandare pri
vind programul de vizionare. 
In lumina ultimelor cercetări, 
timpul de vizionare pentru un 
adult nu trebuie să depășeas
că 2 000 de ore pe an, ceea ce 
înseamnă 4 ore pe zi. Pentru 
un adolescent, timpul maxim 
este de 2 ore pe zi.

Distanța optimă care tre
buie neapărat respectată în
deosebi de școlari, constă în 
plasarea celor care vizionea
ză micul ecran la o distanță 
egală cu de 10 ori diagonala 
ecranului in centimetri. In 
caz contrar radiațiile emise 
de tubul catodic vor deveni 
nocive pentru om.

Părinții vor controla din 
cind în cînd dacă copiii au 
înțeles corect ceea ce au ur
mărit. trebuind să fie foarte 
atenți la reacțiile, observații
le. convorbirile sau discuțiile 
pe care le poartă în timpul, 
ori după recepționarea pro
gramelor deoarece atmosfera 
creată in jurul subiectelor vi- 
zionate influențează extrem de 
mult asupra psihicului copilu
lui.

Cele două mari avantaje ale 
mijloacelor
combaterea excesului de spe
cializare și 
ței de instruire 
lor posibilități care — folosi
te rațional și consecvent — 
pot contribui plenar la dina
mizarea personalității tinere
lor generații.

de comunicație :

stimularea 
sint

Ing. Ilie BREBEN.

profesor la Liceul industrial
Petroșani

mai mici școlari

Pentru a veni in sprijinul 
comandanților de pionieri din 
Valea Jiului, pe linia diversi
ficării, împrospătării și spori
rii atractivilății acțiunilor ex- 
trașcolare, am solicitat citeva 
sugestii tovarășului prof. GLI- 
GOR HAȘA, președintele Con
siliului județean al Organi
zației Pionierilor care a răs
puns cu amabilitate și promp
titudine dorinței noastre. Ince
pind din acest număr, profe- 
sorul Hașa va oferi săptămâ
nal comandanților cite cinci 
sugestii pentru o activitate 
pionierească interesantă și la 
in de mi na oricui.

1. Drum : fi OSp
țiune a m ilt v ilorj edu

cative. In urma unor legături 
prin corespondență, 
de la o școală din 
de exemplu, fac o

și alte activități. Acțiunea du
rează de simbătă d.m. pină 
duminică seara (in timpul a- 
nului școlar) și mai multe zile 
in perioada vacanțelor. Oaspe
ții sint primiți, cazați și .os
pătați* in familiile pionierilor 
localnici. După un anumit

profesori). Iată succint desfă
șurarea : sala ornată „ca-n 
basme" ; împăratul și împără
teasa anunță începerea balului 
dat de fiul lor ; intră perechi
le (măști stilizate) ; clovnul, 
care conduce întregul bal și 
distrează publicul, comunică

nu se potrivește... Balul se în
cheie cu o nuntă (se poate 
face apel la ..Nunta Zamfi
rei"). Și așa totul se termină 
cu bine... cind se pregătește 
bine.

3. Clasa și obiectele vorbesc 
despre noi. O activitate efi-

Cinci sugestii pentru o
activitate pioniereasca

pionierii 
Petroșani, 
drumeție 

sint intim- 
ilegii lor. vizitează 
oala, impi cjurimi- 
colar etc. Prezintă, 
in program artistic 
iminului cultural, 
întreceri sportive

timp, conform înțelegerii, pio
nierii din Rîu-Bărbat vor 
face o drumeție în ospeție la 
cvj din Petroșani.

2. Balul Cenușuresei. Am vă
zut un asemenea bal la Casa 
pionierilor din Praga și il re
comand comandanților < u 
multă căldură. Se organizează 
un bal adevărat brodat pe 
firul cunoscutei povești. La re
alizarea lui este bine să fie 
antrenați și virslnici (artiști,

gătească 
Solicită 

Intr-una 
vor 

ușă- 
treburile. 

pierde

asistenței că au venit la bal 
toate fetele. Singură Cenușă
reasa a rămas acasă să aleagă 
macul din nisip, să 
surorilor vitrege etc. 
cop:;lor s-o ajute,
din sălile de clasă copiii o 
ajuta cu adevărat pe Cenu 
reasă să-și termine 
Vine și ea la bal. Iși | 
pantoful după ce a dam 
prințul. Acesta o caută. Toate 
fetele încearcă pantofiorul care

ciontă, cu valori etice. Un fel 
de joc al adevărului, o alego
rie interesantă, moralizatoare/ 
Fiecare pionier se pregătește 
din vreme și vorbește in nu
mele unui obiect din clasă 
sau a unui obiect personal : 
tabla, banca, harta, geamurile, 
catedra, cartea, ghiozdanul, 
clasa. Un fel de proces in in
stanță '-are nu supără pe ni
meni dar dă multora de gin- 
dit. Așa de exmplu, (lașa se 
poate plinge că nu este bine

îngrijită, că pionierul x trin- 
tește ușa, că nu-i aerisită, că 
nu are flori, că x, y, z șoptesc 
sau deranjează orele etc.

4. A venit poștașul. Joc dis
tractiv la care pot participa 
zeci, sute de pionieri. Se or
ganizează de obicei în înche
ierea unor reuniuni pionie
rești, carnavaluri, ultimei zi de 
tabără.

Se pregătesc din timp sute 
de plicuri simple (din coli de 
hirtic). Cițiva pionieri se îm
bracă în costume de poștași. 
Participanții își trimit unii al
tora, scrisori vesele, epigra
me. caricaturi, impresii din 
activitate, mici și nevinovate 
declarații.

5. „România 70“. O revistă 
a celor mai importante eveni
mente ale anului și in final o 
discuție pe bază de fotografii, 
articole din presă, jurnale de 
actualitate despre Tirgul inter, 
național de la București — 
subliniind convingător reali
zările poporului in domeniul 
științei, și tehnicii.

nevoie, 
trebuie 
copilu- 

prea 
picioarele

murdărește repede și pierde d:n 
valoarea simbolică ce o repiezin- 
tă.

Să cerem micilor elevi ca ime
diat după sosirea acasă să 
spună ce temă au primit, 
tirziu ar putea să uite.

După dezbrăcarea uniformei - 
înainte de a lua masa - copiii 
nu trebuie să-și scrie tema. După 
masă trebuie să se odihnească, 
dar nu să se joace. Incepind jo
cul, l-ar 
mereu la 
efectuării 
se spele
aranjeze pe măsuță sau pe ban
că lucrurile de care au 
Masa și scaunele folosite 
să corespundă înălțimii 
lui. Dacă scaunul este 
inalt vom pune sub
copilului un scăunel, unul prea 
jos il vom înălța cu o pernă, 
astfel ca distanța dintre ochi șj 
carte sau caiet să fie de 25 
cm. In cameră să se păstreze li
niștea absolut necesară studiului. 
Elevul va trebui obișnuit să fo-

losească cit mai optim 
destinat studiului, iar 
vor veghea ca nimic să 
sustragă atenția.

Cit și in ce măsură să 
părinții copilul ? Ajunge 
unul dintre ei este in apropierea 
lui, il supraveghează de la de
părtare, il îndrumă, il laudă 
atunci cind acesta reușește să 
scrie mai frumos o literă sau citește 
bine lecția. Este foarte greșii 
procedeul unor părinți care stau 
cu bățul lingă copil și il pedep
sesc pentru fiecare linioară ne
reușită. Copilul iși pierde curajul, 
increderea in propriile sale pu
teri. Dacă el a scris tema urit, 
nu i se vor lupe foile din caiet, 
nu va fi obligat sâ scrie din 
nou. El trebuie să se obișnuiască 
să scrie frumos de la bun înce
put, iar dacă nu a reușit acesl 
lucru, să poată suporta 
- mai tirziu chiar notele 
pe care le va primi.

Textele de citire fiind 
se intimplâ adeseori ca 
clasei I să învețe mai

timpul 
părinții 

nu-i

ajute 
dacă

critica 
rele -

scurte, 
elevii 

repede

Prof. Gligor IIAȘA

Citire
‘ 3-n Cunoașterea 

cfyj mediului 
J IT înconjurător

Scriere
îndeletniciri

L practice

Muzică
Dezvoltarea

Vte vorbirii

Desen
Ac ti vita ti 

J libere
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as- 
destuîâ 

care se 
tre .u.e

lecția pe de rost decil legarea 
sunetelor. Deci atenție : citirea 
să nu fie o deprindere mecanică 
a memoriei !

După terminarea lecțiilor, ele
vul din clasa I iși pregătește 
ghiozdanul pentru a doua zi. 
Se va arăta copilului felul in 
care trebuie să-și aranjeze lu
crurile in ghiozdan. Treptat co
pilul se va deprinde singur să 
Iacă acest lucru. Va fi contio'al 
zilnic dacă are creioanele 
cuțite, dacă stiloul are 
cerneală. Orarul după 
pregătește ghiozdanul,
afișat in apropiere de locul de 
studiu al elevului. Sigur, in pri
ma parte a anului copiii nu 
știu să citească orarul. Aș pro
pune pentru această perioadă 
un orar in care fiecare materie 
este reprezentată printr-un desen 
pe care l-am văzut intr-o levis- 
tă străină. Cunosc din experien
ță că elevii se deprind foarte u- 
șor cu folosirea lui.

După pregătirea ghiozdanului, 
copiii sint liberi pină la masa 
de seară. Ei se joacă, ajută aă- 
rinții in munci potrivite vuslei 
lor. Se știe că organismul copi
lului de 6—7 ani are nevoie de 
10-11 ore de somn, de aceea ei 
vor fi culcați la ora 20.

In prima parte a trimesliului 
I elevii nu vor fi notați de către 
invățător. Aceasta pentru a nu-' 
descuraja pe cei pentru 
inceputul a fost mai greu, 
care au trecut cu mai mari di
ficultăți pragul dintre joc și în
vățătură. Controlind insă zilnic 
caietele elevilor, participind la 
ședințele cu părinții, discutind 
cu învățătorul, părinții iși pot 
da seama de progresele copiilor 
sau de greutățile pe care Te in- 
timpină. Insuccesele școlarilor 
vor putea II înlăturate numai 
printr-o colaborare slrinsă a fa
miliei cu școala.

■I
care 

cei

inv. Margareta VATZ, 

Uricani J
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
oospelii ou fost invitați in (ața 
unei asemenea mașini oflate in 
funcțiune Președintele companiei 
o precizat că mașina tocmoi 
reproducea un mesaj transmis dc 
la 25 mile de o altă centrală și 
memorizat printr-un procedeu de 
microfilmare. Pe coala albă de 
hirtie a apărut următorul text in 
limbo română :

„Bine ați venit domnule 
Nicolae Ceaușescu, președinte ol 
Consiliului de Stat ol Republic i 
Socialiste România. Prezența 
dumneavoastră la Memorex in 
această dupâ-amiază este o mare 
onoare pentru noi. Aparatul pe 
care il vedeți este o stație ter
minus de comunicații memorex 
1 240. Stația terminus transmite 
sau primește date de la un com
puter central sau de la altă sto- 
ție terminus. Ea redă datele in 
text tipărit. Demonstrația pe care 
o urmăriți este o tipărire de in
formații cu o viteză medie de 30 
de semne pe secundă. Moșina 
poate tipări maximum 60 de sem

Dineul oferit in cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

la Clubul 
pentru comerțul mondial

Vineri seara, in cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției, 
Elena Ceaușescu, președintele 
firmei F.M.C., James M. Hait, a 
oferit un dineu la Clubul din 
San Francisco pentru comerțul 
mondial.

Au participat D. Popescu, 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României in Statele Unite, și alte 
persoane oficiale. Din partea 
ame i-cr.j au fost prezenți Ro
bert McLellan, asistent al secre
tarul comerțului din Departa
mentul comerțului ol S.U.A., 
doamna Shirley Temple Black, 
Chaunchey Medbery, vicepreșe
dinte al Băncii Americii, preșe
dinți de companii, industriași și

Amplă desfășurare 
de forțe în Canada
OTTAWA 17 (Agerpres). — O 

amplă desfășurare de forțe a ur
mat instituirii vineri de către gu
vernul canadian a stării de urgență 
pe întreg cuprinsul țării, măsură 
determinată de situația care s-a 
creat prin răpirile atașatului co
mercial britanic, James Cross, și 
a ministrului muncii în guvernul 
provinciei Quebec, Pierre Laporte. 
Celor 13 000 de polițiști li s-au 
adăugat efective armate care par
ticipă la cercetările pentru depis
tarea locului unde sint ascunși cei 
răpiți și la acțiunile împotriva 
membrilor organizației separaț.o- 
niste Frontul pentru eliberarea 
Quebec-ului, ce și-a asumat res
ponsabilitatea acestor răpiri. Au 
fost arestate pină în prezent 255 
de persoane, dintre care 153 nu
mai la Montreal. Autoritățile releva

Știri sportive
Sîmbătă în cadrul etapei a 

7-a a campionatului cat. A de 
fotbal, s-au disputat trei parti
de. In Capitală, pe stadionul 
,23 August**, la capătul unui 
meci spectaculos. Steaua a smuls 
victoria cu 3—2 echipei Poli
tehnica Iași prin punctul în
scris in ultimul minut de joc.

Rezultatele din țară : Steagul 
Roșu Brașov—U. T. Arad 0—0; 
F. C. Argeș — Dinamo Bucu
rești 1—1 (1—0). Au marcat
Roșu (min. 35) și respectiv Săl- 
ceanu (min. 74).

Astăzi au loc alte 5 meciuri. 
Stațiile noastre de radio în ca
drul emisiunii -Sport și mu
zică" vor transmite aspecte de 
la jocurile Universitatea Cluj 
— Jiul Petroșani; Farul Con
stanța — Petrolul Ploiești: Di
namo Bacău — Progresul Bu
curești și C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Cluj. Transmisia va in-r 
cepe la ora 14.45 pe programul 
I. Meciul Rapid — Universita
tea Craiova va fi prezentat la 
televizor

BERI.IN 17 (Agerpres). — Nu
meroși spectatori au urmărit la 
Halle întilnirea internațională 
amicală de baschet dintre se
lecționatele masculine ale R. D. 
Germane și Ungariei. La capă
tul unui jo/' echilibrat baschet- 
baliștii din R. D. Germană au 
obținut victoria cu scorul de 
73—71 (39—34).

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
La Los Angeles (California) s-a 
disputat meciul pentru titlul 
mondial de box la categoria co
coș dintre deținătorul centurii, 
mexicanul Ruben Olivares, și 
compatriotul său Chucho Cas
tillo. La capătul unei dispute 
spectaculoase, victoria a reve
nit prin ko tehnic in repriza a 
14-a (meciul fusese prevăzut 
pentru 15 reprize) lui Chucho 
Castillo. Noul campion mondial 
este în vîrstâ de 26 de ani.

(Agerpres) 

ne pe secundă. Printr-un sistem 
de programare, stația poate e- 
xecula și grafice, pe lingă tipă- 
rirea unui text. După termincrea 
porțiunii cu text a acestei de
monstrații veți vedea un aseme
nea exemplu. Vă mulțumim pen
tru amabila dv. atenție". In ur
mătoarele secunde, moșina a 
realizat din semne tipografice un 
desen reprezentind dropelul și 
stema Republicii Socialiste Ro
mânia.

La plecarea din uzină, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu a răs
puns intrebârilor unor ziariști, c- 
preciind că otit la sistemul de 
irigații de la Fresno, cit și in 
uzina Memorex există multe rea
lizări demne de interes. Preșe
dintele a subliniat, de aseme
nea, că și țara noastră are pro
grame in domeniul irigațiilor și 
calculatoarelor electronice, ceea 
ce facilitează posibilități de coo
perare. „Sper, a spus șeful sta
tului român, că vom realiza anu
mite lucruri concrete și intr-un 
domeniu, și in oltul".

alți oameni de afaceri, profesori 
universitari.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
s-a discutat despre diferite pro
bleme ale relațiilor economice 
și, in special, ale comerțului diop
tre România și Statele Unite, evi- 
dențiindu-se un consens generol 
asupra necesității de a fi dez
voltate schimburile multilaterale, 
cooperarea in producție, de a se 
înlătura barierele existente, de a 
fi create facilități de natură să 
stimuleze comerțul in ambele 
sensuri și in avantajul reciproc 
al părților.

Corespondență de la 
trimișii speciali

însă, că în ciuda acestei ample 
acțiuni, nu s-au semnalat acte de 
violență. Nu se cunoaște însă ni
mic despre soarta celor răpiți, 
canalele prin care se stabiliseră 
contacte între autoritățile provin
ciei Quebec și autorii răpirilor 
fiind închise după âecrctarea stă
rii excepționale și arestarea avo
catului delegat să trateze modul 
de realizare a condițiilor puse 
pentru eliberarea sechestraților.

Primul ministru canadian, 
Trudeau, a reafirmat în cadrul 
discursului rostit vineri seara la 
posturile de radio și televiziune, 
hotărîrea guvernului de a nu sa
tisface condițiile puse de răpitori 
deoarece, a spus el, aceasta ar în
semna „o invitație la terorism și 
la răpiri în întreaga țară".

Conferința de presă 
a președintelui Zambiei

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, care a făcut vineri și 
sîmbătă o vizită la Londra, a 
plecat spre New York, împre
ună cu miniștrii afacerilor ex
terne ai mai multor țări afri
cane, care l-au însoțit, și cu se
cretarul general al O.U.A., 
Diallo Telli. După cum s-a mai 
anunțat, delegația africană a 
discutat cu primul ministru Ed
ward Heath problema eventua
lei vînzări de arme britanice 
către regimul rasist sud-african.

Intr-o conferință de presă 
ținută dupâ aceste convorbiri, 
președintele Kaunda a respins 
toate argumentele invocate de 
primul ministru Heath pentru a 
justifica poziția guvernului bri
tanic in această problemă. Ka
unda a declarat câ, dacă Ma
rea Britanie va relua livrările 
de arme către R.S.A., el nu va

Zilele filmului românesc la Graz
VIENA 17. — Coresponden

tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : In prezența repre
zentanților oficialităților lo
cale, vineri seara a avut loc 
la Graz, capitala landului 
Stiria, deschiderea festivă a 
Zilelor filmului românesc. 
Timp de trei zile, pe ecranele 
cinematografelor din Graz 
vor fi prezentate o serie de

g. ISLANDA sprijină propunerea in vederea convo
cării unei conferințe europene asupra securității — a decla
rat vineri in Parlament primul ministru islandez, Johann 
Hafstein, care a prezentat declarația-program a guvernului 
său.

Referindu-se la situația economică a țării, premierul is
landez a relevat amenințarea ce o reprezintă pentru econo
mie tendințele inflaționiste.

INTENSA ACTIVITATE
DIPLOMATICA LA O.N.U.

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Paralel cu dezbaterile sesiunii 
jubiliare a Adunării Generale, 
la sediul O.N.U. se desfășoară 
o intensă activitate diplomati
că. Vineri seara, intre minis
trul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, Andrei Gromiko, 
și secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a avut loc o 
întrevedere, în cadrul căreia, 
potrivit agenției TASS, s-a fă
cut un schimb de păreri asupra 
unui larg cerc de probleme in
ternaționale. Din surse ameri
cano se relevă că schimbul de 
vederi va continua luni cu o 
întilnire programată la reședin
ța secretarului de stat ameri
can. William Rogers.

Secretarul de stat al S.U.A., 
s-a întilnit, de asemenea. în ca
drul unor întrevederi separate

® ® © @ © ®

@ IN UNIUNEA SOVIETICA a 
fost lansat satelitul artificial al 
Pămintului „Cosmos-372", la bor
dul căruia este instalat apara- 
taj științific pentru continuarea 
cercetărilor in spațiul cosmic, a- 
nunță agenția TASS.

© AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la Pekin a fost semnai 
un acord potrivit căruia R. P. 
Chineză va acorda R. P. Albania 
un împrumut pe termen lung, fără 
dobîndă. Totodată, a /ost semnat 
un acord cu privire la schimburile 
de mărfuri fi plățile dintre cele 
două țări pe perioada 1971—1975.

© IN ORAȘUL BRAZILIAN SAO PAULO a avui loc 
recent deschiderea unui Birou Comercial al României. Cu 
acest prilej. Gheorghe Matei, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al țării noastre în Brazilia a conferențiat 
despre politica externă a Republicii Socialiste România șl 
evoluția pozitivă a relațiilor economice româno-braziliene.

©

©
©
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Ministrul român a fost 
Sao Paulo și alte autorități

© LA PARIS a avut loc prima 
întilnire a delegaților Partidului 
Comunist Francez și Partidului 
Socialist Unificat, conduse, res
pectiv, de Georges Marchais, 
secretar general adjunct al P.C.F., 
și Michel Rocard, secretar națio
nal al P.S.U. Un comunicat pu
blicat la încheierea intilnirii a- 
nunță constituirea mai multor 
grupuri de lucru, însărcinate să 
pregătească bazele unui acord 
politic în unele domenii, cum 
ar fi sprijinirea in comun a re
vendicărilor muncitorești și de
mocratice. Un grup de lucru a 
fost însărcinat să pregătească 
programul și tactica comună pen
tru alegerile municipale din mar
tie 1971.

e REPUBLICA AFRICA CEN
TRALA a hotărit să sisteze, in- 
cepind de la 1 decembrie, orice 
schimburi comerciale cu Repu
blica Sud-Africană și cu Portu
galia.

participa la conferința șefilor 
de state și primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Common- 
wealth-ului, programată pentru 
ianuarie, anul viitor. Subliniind 
că „Commonwealth-ul nu apar
ține Marii Britanii", această 
țară fiind doar „un partener 
mai mare care nu are, Insă, 
dreptul să dicteze celorlalți 
membri in orice problemă", 
Kenneth Kaunda a spus că da
că „primul ministru Heath va 
persista în poziția sa, va tre
bui să organizăm scoaterea An
gliei din Commonwealth". Vor
bitorul a arătat, totodată, că 
guvernul portughez iși continuă 
acțiunile militare împotriva pa- 
trioților din Angola, Mozambic 
și alte colonii portugheze de pe 
teritoriul Africii cu ajutorul ar
melor furnizate „do unele țări 
prin intermediul N.A.T.O.".

filme artistice, scurt-metraje 
și documentare turnate in 
studiourile românești.

Zilele filmului românesc de 
la Graz, manifestare organi
zată cu sprijinul societății 
austriece de film și a Minis
terului Invățămintului, ur
mează acțiunilor similare ce 
au avut loc la Viena, Salz
burg și Linz. 

cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și cu reprezentantul 
special al acestuia în Orientul 
Apropiat, ambasadorul Gunnar 
Jarring. Potrivit unor surse a- 
mericane, Rogers i-a informat 
pe interlocutori asupra faptu
lui că S.U.A. au rezerve în le
gătură cu oportunitatea unei 
dezbateri asupra situației din 
Orientul Apropiat in plenul A- 
dunării Generale a O.N.U.

★

NAȚIUNILE UNITE 17. (A- 
gerpres). — Ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu 
Mănoscu, s-a întilnit la Now 
York cu Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al R.A.U. 
Au fost discutate probleme a- 
flate pe ordinea de zi a celei

© UN ALT TIN AR care a de
zertat din forțele armate portu
gheze a cerut azil politic în Sue
dia. El a declarat că refuză să 
mai servească în cadrul trupelor 
portugheze care luptă împotriva 
mișcării de eliberare din coloniile 
africane.

In legătură cu aceasta se amin

tește că la 26 septembrie, șase ofi

țeri din armata portugheză au ce

rut drept de azil în Suedia pentru 

același motiv.

primit de guvernatorul statului 
locale.

© GUVERNUL GREC a anun
țat ca la 29 noiembrie și 6 decem
brie, aproximativ 10CC0 de pri
mari, președinți ai comitetelor ru
rale și șefi ai organizațiilor locale 
profesionale, muncitorești și agri
cole vor fi chemați să desemneze 
92 de candidați, din nodurile că
rora primul ministru, Gheorghius 
Papadopoulos, va alege 46 de mem
bri ai unui „Comitet popular con
sultativ". Acest organism va avea 
misiunea de a ajuta guvernul in 
activitatea sa legislativă. Premier.il 
are dreptul să desemneze alți 10 
membri ai acestui Comitet care nu 
vor fi incluși în rîndurile candiJa- 
ților.

© TRIBUNALUL ORDINII 
PUBLICE DIN MADRID a 
pronunțat vineri mai multe 
sentințe de condamnare îm
potriva unor militanți aî opo
ziției. Trei muncitori din As- 
turia au fost condamnați la 
închisoare sub acuzația >le a 
fi distribuit manifeste cu ca
racter antiguvernamental. In 
cadrul unui alt proces, tri
bunalul din Madrid a con
damnat pe Francisco Javier 
Arzana la 18 luni închisoare 
pentru faptul că aparține li
nei organizații basce. De ase
menea, tînărul catalan En
rique Vilalta a fost condam
nat la o amendă de 5 009 pe
setas pentru că a participat 
la o manifestație organizată 
la Barcelona.

CHILE: în
Prima constatare a corespon

dentului de presă, sosit in a- 
ceste zile la Santiago, o repre
zintă interesul deosebit de ma
re al cetățenilor capitalei pen
tru evenimentele care constituie 
prologul desemnării noului pre
ședinte al țării, la 24 octom
brie, prin scrutinul din Parla
ment. In cercurile politice se 
exprimă convingerea că Parla
mentul va ratifica la această 
dată victoria obținută de dr. 
Salvador Allende, candidatul 
forțelor de stingă la alegerile 
din 4 septembrie.

Dialogul dintre actualul par
tid de guvernămînt, democrat- 
creștin, și alianța forțelor de 
stingă — Unidad popular — in 
legătură cu asigurarea majori
tății necesare pentru desemna
rea lui Allende a intrat într-o 
fază nouă, care anihilează spe
ranțele nutrite, imediat după 4 
septembrie, de către forțele con
servatoare de a putea răsturna 
in Parlament rezultatul votu
lui popular. Faptul că de marți 
in Parlament se discută un pro
iect de lege cu privire la o re
formă constituțională, elaborat 

Țjpaiul — iu li epi iadei ea pollgialkâ Huuedoaia — Subunitatea Pelioșaul

dc a 25-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., precum și 
aspecte ale relațiilor bilaterale 
dintre România și R.A.U.

Corneliu Mănescu s-a întilnit, 
de asemenea, cu Abba Eban, 
ministrul de externe al Israe
lului. Obiectul convorbirilor 
l-au constituit probleme aflate 
în dezbaterea actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Miniștrii de externe ai Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Singapore au avut o 
convorbire cu prilejul partici
pării lor la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. Corneliu Mănescu și S. 
Rajaratnam au abordat cu acest 
prilej aspecte ale relațiilor bi
laterale, precum și unele pro
bleme do pe agenda de lucru 
a Adunării Generale a O.N.U.

Furtună de o violență 
neobișnuită

ROMA 17 (Agerpres). - O 
furtună de o violență neobiș
nuită s-a abătut asupra părții 
sudice a Mării Adriatice. Car
tierele periferice ale portului 
San Bernadetto del Tronto au 
fost inundate, apa ajungînd 
in unele locuri la peste un 
metru înălțime. Pagubele ma
teriale sint considerabile.

Puternic cutremur 
în Insula Hokkaido

TOKIO 17 (Agerpres). - Un 
puternic cutremur s-a produs 
vineri in Insula Hokkaido și 
in partea de nord-est a Japo- 
n;e: Seismul a fost resimțit 
mai ales intr-o serie de loca- 
Idup acuș populate, unde zeci 
de clădiri au fost distruse.

JAPONIA : Incepînd de la sfirșitul lunii septembrie lo
cuitorii din Tokio folosesc curent noul model de telefon cu 
butoane in loc de tradiționalul disc cu numere. In același 
timp printr-un sistem electronic abonatul are posibilitatea 
de a primi prin simpla apăsare a unui buton calculul ser
viciilor liniei telefonice pe luna respectivă.

In foto: Noul telefon cu butoane care are deja în Tokio 
11 000 de abonați.

preajma voiului de la 24 octombrie
în comun de o comisie bipar
tită. formată din reprezentanții 
unității populare și ai partidu
lui democrat-creștin, este apre
ciat aici, la Santiago, ca un 
act de importanță deosebită ca
re marchează evoluția pozitivă 
a unor tratative menite să a- 
sigure transferarea puterii în 

CORESPONDENTĂ
conformitate cu votul dc la 4 
septembrie.

Ni se pare util să subliniem 
sensul acestei evoluții, prezent 
in majoritatea discuțiilor in cer
curile politice. Partidul demo- 
crat-creștin a pierdut alegerile, 
dar marea majoritate a condu
cătorilor lui sint conștienți de 
faptul că, in situația dată, re
cunoașterea leală a victoriei 
candidatului de stingă și respin
gi rea jocului dreptei reprezin
tă poziția mai înțeleaptă din 
punct de vedere politic. Exis
tența in programul lui Salva-

MOSCOVA 17. — Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță trans
mite : După patru zile de activi
tate, la Moscova și-a încheiat lu
crările cca de-a 20-a sesiune a 
Consiliului general al Federtției 
Sindicale Mondiale, la care au 
participat reprezentanți ai peve 
50 de centrale sindicale din dife
rite țări ale lumii. Din România 
a luat parte tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

Sesiunea a adoptat apelul Con
siliului general al F.S.M. „pentru 
unitatea mișcării sindicale interna
ționale*4, adresat tuturor oamenJor

Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii
DELHI 17 (Agerpres). - Se m- 

nea Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, întrunită la Delhi 
în prezența a 1C0 de delegați din 
50 de țări, examinează probleme 
astuale ale mișcării pentru p icea 
și securitatea popoarelor, con.oli- 
dării unității nndurilor forțelor 
progresiste, care se pronunță pen
tru independență națională, împo
triva imperialismului. Participan
ții la sesiune acordă o atenție deo
sebită situației din Asia de sud-vst, 
Orientul .Apropiat și problemelor 
dezarmării.

A

Incheiei’ea convorbirilor 
ingoslavo-sovietice

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
La Belgrad — informează agen
ția Taniug — s-au încheiat con
vorbirile dintre delegația Sovie'.a- 
lui Suprem al U.R.S.S., conda-ă 
de P. M. Mașerov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem, și 
cea a Skupștinei Federale a R.S F. 
Iugoslavia, condusă de Mika 
Șpiliak, președintele Vecei popoare

dor Allende și a lui Radomiro 
Tomici, candidatul democrației 
creștine la alegerile din 4 sep
tembrie, a unor puncte simila
re — la care cei doi oameni 
politici s-au referit in diferite 
întîlniri și declarații — a con
stituit. de asemenea, un element 
important pentru inițierea și 

desfășurarea tratativelor avînd 
ca obiect votul de la 24 oc
tombrie. Dc altfel, la aceste 
puncte în programele celor 
două partide s-a referit Sal
vador Allende intr-un recent 
interviu in care a afirmat, că 
multe din măsurile guvernului 
popular vor putea conta pe 
sprijinul hotărit al parlamen
tarilor democrat-creștini.

Luarea in considerare de către 
unitatea populară a cererilor 
formulate dc Partidul democrat- 
creștin pentru un așa-numit sta
tut al garanțiilor — vizînd mai 

muncii, organizațiilor sindicale din 
toate țările și de toate orientările, 
organizațiilor sindicale internațio
nale. A lost, de asemenea, aJop- 
tată rezoluția „Cu privire la îm
plinirea a 1C0 de ani dc la procla
marea Comunei din Paris" și alte 
documente.

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
jm de la crearea F.S.M.. în Sala 
coloanelor a Casei Sindicatelor a 
avut loc o adunare festivă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala sovietică, la care au 
fost prezenți și participanții la cei 
dc-a 2C-a sesiune a Consiliului 
General al F.S.M.

Secretarul general al Consiliului 
Mondial al Păcii. Romcsh Chan
dra, a prezentat în cadrul sesiunii 
dn raport în care sint expuse prin
cipalele probleme care stau în fața 
mișcării pentru pace în etapa ac
tuală.

Intr-un mesaj adresat sesiunii 
Prezidiului Consiliului Mondi il al 
Păcii, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, evidențiază contribuția 
valoroasă pe care organizația 
mondială o aduce la cauza păcii 
generale.

lor. Cu acest prilej, relatează a- 
genția citată, a fost efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
relațiile itigoslavo-sovietice, cola
borarea celor două parlamente și 
alte probleme.

Cele doua delegații au căzut de 
acord să stabilească o colaborare 
permanentă la diferite nivele in
tre organele legislative ale țărilor 
lor.

Decorația 
program 

a noului guvern 
libanez

BEIRUT 17 (Agerpres). — Pre
mierul libanez, Saeb Salam, a 
prezentat sîmbătă în fața Paila- 
mentului declarația-program a 
noului guvern. Pe plan intern, pro
gramul guvernamental preconizea
ză, între altele, modificarea legii 
electorale și a legilor referitoare 
la activitatea întreprinderilor par
ticulare, crearea unui consiliu eco
nomic și social, elaborarea unor 
proiecte de dezvoltare. Intre prin
cipiile de politică externă ale 
noului guvern, declarația-program 
subliniază hotărîrea cabinetului li
banez de a „păstra suveranitatea 
Libanului1*. Referitor la raportu
rile dintre guvernul libanez și ie- 
zistența palestiniană, declarația- 
program menționează „datoria Li
banului de a sprijini acțiunea fe- 
dainilor, păstrîndu-și totodată se
curitatea și suveranitatea".

• PREȘEDINTELE CONGOU- 
LUI (Kinshasa), Josep Desire Mo
butu, și-a depus vineri în mod 
oficial candidatura pentru ale
gerile prezidențiale care urmează 
să aibă loc la 30-31 octombrie. 
El a fost desemnat anterior de 
către Congresul Mișcării Popu
lare a revoluției drept candidjt 
unic la funcția supremă.

ales condițiile de funcționare a 
vieții politice — a fost urmată 
de înființarea comisiei bipartite 
care a elaborat și aprobat pro
iectul de lege al unei reforme 
constituționale. In fața majori
tății pe care o reprezintă de
putății unității populare și ai 
Partidului Democrat-creștin, ob
strucția parlamentarilor de 
dreapta nu mai are nici o pon
dere politică. De altfel, depută
ții Partidului național au pri
mit, se pare, încă de miercuri 
consemnul de a se abține de 
la vot. Prudența este dictată, 
probabil, de faptul că împotri
virea fățișă la adoptarea amen
damentului constituțional ar 
scoate și mai mult în evidență 
poziția minoritară pe care 
dreapta nu a mai putut să o e- 
vite. Numeroase ziare ca „El 
Siglo“, „Ultima Hora", „La na- 
cion", consideră ireversibil 
cursul politic al evenimentelor 
și transferarea puterii apare ca 
o perspectivă apropiată certă.

Corespondență de la
Eugen POP

Marea Nordului 
amenințată de poluare

OSLO 17 (Agerpres). - 
Cotidianul norvegian „Aften
posten" anunță cu o nava nor
vegiană de cercetări științifice 
a semnalat in Marea Nordu
lui, intre localitatea scoțiană 
Aberdeen și provincia Jutlanaa 
de pe coasta daneza, o vasta 
zona poluata in uima aevetsu- 
rii reziduuri.or inaustriale apar- 
ținind unor întreprinderi pro
ducătoare de muse plastice 
din Marea Braanie și de pe 
continent.

cunoscutul oceanograf nor
vegian Karsten Paimork și-a 
exprimat ingrijorarea in ie- 
gâtura cu infestarea Mării 
Norduiui, deoarece, potrivit 
afirmațiilor sale, apele aces
teia, unde anumite specii ae 
pești iși depun icrele, riscă 
să se transforme intr-un loc 
de distrugere a lor.

Iarnă prematură 
în Balcani

In acest an, iarna și-a făcut 
apariția in Balcani neașteptat 
de repede. La Sofia, unde in 
ultimele zile temperaturile în
registrate continuau să fie ri
dicate, vineri a nins. Simbâtă, 
după cum informează agenția 
B.Y.A., deasupra Sofiei con
tinua să cadă o ninsoare dea
să. Lințoliul alb al zăpezii s-a 
așternut parțial și in nordul 
Bulgariei.

N.nsori abundente au ,'ost 
semnalate și in Iugoslavia, 
Astfel, intr-o serie de locali
tăți ale provinciei autonome 
Kosovo ninsoarea ce a inceput 
in cursul nopții de vineri 
continuă să cadă. Intr-o serie 
de regiuni din sud-estul Ser
biei, unde pină in urmă cu 
citeva zile mercurul termome
trelor arăta 22 grade Celsius, 
acum s-a așternut un strat de 
zăpadă de 8-10 centimetri. 
După cum informează agen
ția Taniug, aici, primii fulgi de 
zăpadă au căzut înaintea în
ceperii culesuiu. viilor, ceea te 
nu s-a mai intimplat in ultimii 
20 ani.

O nouă transplantare 
de inimă

NEW YORK 17 (Agerpres). 
- La clinica facultății de me
dicină a Universității Stanford 
(California) a fost efectuată o 
nouă transplantare de inima. 
Pacientul este Richard Cope, 
de profesie inginer, in virstă 
de 45 ani. Operația a lost 
condusă de cunoscutul chiruig 
american, prof. Norman Shum
way. Aceasta este cea de-a 
26-a transplantare cardiacă 
efectuată la clinica din Stan
ford. Nouă pacienți se află in 
viață.

Răpirea afaceristului
Manuel Echeverria

CIUDAD DE GUATEMALA 17 
(Agerpres). - La Ciudad de 
Guatemala s-a anunțat că un 
cunoscut om de afaceri, Ma
nuel Echeverria, a fost răpit 
de membrii unei grupăii clan
destine. Surse ale poliției au 
menționat că in apropierea 
locului unde a fost răpit 
Echeverria a fost găsit cada
vrul unui alt om de afaceri 
dispărut in împrejurări misteri
oase in cursul săptăminii tre
cute.

Pentru punerea în libertate 
a lui Manuel Ecneverria răpi
torii au cerut peste o sută de 
mii de quetzali.

Epidemia de holeră 
din Turcia

ANKARA 17 (Agerpres). - 
Epidemia de holeră care a 
fost semnalată la Istanbul este 
cauzată de o bacterie denu
mită „inaba" asemănătoare 
microbului holerei, dar ale că
rei efecte sint incomparabil 
mai puțin virulente - a rele
vat ministrul turc al sănătății, 
Vedat Aii Ozkan, intr-o decla
rație făcută presei.

Aii Ozkan a precizat că, 
pină in prezent, epidemia a 
provocat moartea a 14 per
soane, iar numărul pacienți- 
lor aflați in îngrijire medicală 
se ridică la 400.

In intreg orașul Istanbul au 
fost luate măsuri antiholerice 
severe.
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