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Sarcină de prim ordin 
în etapa actuală
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Ing. GHEORGHE FEIEK, 
secretar al Comitetului munîciiral de partid

Am intrat în ultimul trimestru al anului și o dată cu 
aceasta in finalul actualului cincinal, cind toate unitățile 
economice și de investiții se pregătesc să-l încheie cu un 
bilanț cit mai rodnic. Colectivele șantierelor de construcții 
industriale și social-culturale, prin munca lor plină de ab
negație, fac totul pentru a raporta cu mîndrie, la finele tri
mestrului. realizarea în întregime a volumului de investiții 
de 2,7 miliarde lei alocați pe perioada 1966—1970 munici
piului nostru. In cincinalul pe care-1 încheiem s-au con
struit importante obiective industriale și social-culturale 
mc-nite să asigure oamenilor muncii din Valea Jiului con
diții de muncă și de viață materială și spirituală tot mai 
bune. In ultimul an din cincinal, constructorii Văii Jiului 
vor realiza pentru dezvoltarea economică și socială a mu
nicipiului 627 milioane lei, xaloare a lucrărilor de investiții 
destinate punerii in funcțiune și dării în folosință a lucră
rilor de la minele Bărbăteni, Livezeni, Fabrica de brichete 
Coroești, Fabrica de stîlpi hidraulici Vulcan, puțuri de ex
tracție la Dilja, Uricani. Aninoasa, Vulcan, lucrări de re
gularizare a rîului Jiu, aducțiuni de apă potabilă, electri
ficarea căii ferate Filiași — Simeria, construirea de noi 
drumuri și obiective forestiere, peste 1 300 apartamente, 
trei cămine pentru nefamiliști, un liceu cu 16 clase și alte 
obiective și lucrări edilitare și gospodărești. Realizarea tu
turor obiectivelor prevăzute în acest an este o sarcină de 
mare răspundere pentru toate organizațiile de construcții 
municipale, de realizarea acestor obiective fiind condițio
nate capacitățile de producție ce urmeză a se edifica și 
pune in funcțiune in anul 1971 și în viitorul cincinal. Con
știent de importanța realizării in întregime și la parametrii 
proiectați a acestor lucrări — în lumina plenarei Comite
tului județean de partid din august a. c. — Biroul munici
pal de partid a analizat recent stadiul îndeplinirii planului 
de investiții și construcții-montaj stabilind măsuri cuvenite 
de a evita orice întirziere sau rămînere in urmă în reali
zarea planului de investiții. Lucrările ședinței de birou au 
relevat faptul că realizările obținute in primele trei trimes
tre din acest an sînt în general bune și sint create condiții 
pentru a se îndeplini în întregime prevederile planului a- 
nual de investiții. Pe ansamblul municipiului planul lucră
rilor de investiții a fost realizat, in perioada 1 ianuarie — 
30 septembrie 1970. in proporție de 100,7 la sută, realizin- 
du-se un volum de 410,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 
75,2 la sută din planul anual. Din planul de construcții- 
montaj s-a realizat, în aceeași perioadă, 76,7 la sută, s-au 
pus în funcțiune și dat în folosință importantele obiective 
de investiții amintite. îndrumate competent de organele și 
organizațiile de partid, și-au adus contribuția la rezultatele 
obținute 'toate organizațiile de construcții, putîndu-se evi- 
denția îndeosebi activitatea compartimentului de investiții 
din cadrul Centralei cărbunelui, activitatea șantierelor 
I C.F.. 17 construcții — căi ferate, I.L.H.S., T.C.M.M. și Gru
pul II construcții al T.C.1I Din lucrările ședinței de birou 
s-a desprins totodată faptul că rezultatele obținute in do
meniul investițiilor în unele locuri nu sînt la nivelul con
dițiilor create, al dotării existente, că au fost unele neajun
suri și lipsuri ce au influențat negativ unii indicatori de 
plan. Astfel, Viscoza Lupeni, S.C.S.M. și cele patru coope
rative din municipiu au realizat din planul anual de in
vestiții doar 32—66 la sută. Din planul valoric anual de 
punere în funcțiune a obiectivelor pe ansamblul municipiu
lui s-a realizat doar 64.1 la sută. Considerăm că rezultatele 
slabe obținute de unii beneficiari de investiții ca C.C.P., 
I.G.C.. O.C.L. produse industriale, cooperativele Jiul. Pa- 
ringul și Deservirea se datoresc predării cu întirziere a 
unor documentații și amplasamente, nerespectării termene
lor de predare a 
nelor de recepție 
tea organizațiilor

utilajelor, precum și nerespectării terme- 
a obiectivelor. Un alt neajuns in activita- 
de construcții îl constituie faptul ca nu

(Continuare in pag. a 3-a)

Telegrame 
primate <le tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer 
din partea unor șefi 
de state și guverne

In legătură cu accidentul^ de 
automobil suferit de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
s-au primit telegrame din par
tea premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, președintelui Vecei Executi
ve Federale a R.S.F. Iugosla
via. Miiia Ribicici, președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Willi Stoph. 
președintelui Statelor Unite ale 
Ameri' ii, Richard Nixon, pri
mului ministru al Franței, 
Jacques Chaban-Dclmas.

In telegramele primite se 
exprimă tovarășului Ion Gheor- 
ghe M Hirer sentimente de mîh- 
nire și compasiune pentru ac
cidentul suferii. Totodată, șefii 
d 
președintelui Consil ului de Mi
niștri al Republicii Socialiste

România cordiale urări de grab
nică însănătoșire.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român a primit din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, se
cretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, o 
telegramă in care se spune; 
Aflind de vestea că tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Soc ialiste România, a 
suferit un accident neașteptat 
de automobil, soldat cu rănirea 
sa, și că se află în curs de 
tratament. vă exprim profunda 
mea ' omp isiune.

Dok-s; din suflet însănătoși
rea sa grabnică.

In Editura 
politică 

a apărut: 

NICOLAE
CEAUȘESCU

Cuvîntare la Adu
narea festivă cu prile
jul inaugurării noului 
an universitar — 1 oc
tombrie 1970.

0 Materialele plastice, pro
duse de industria noastră și-au 
căpătat un bun renume pe 
piața internațională fiind tot 
mai mult solicitate. Recent, 
întreprinderea de comerț ex
terior „Chimimport", a expe
diat in Austria 40 tone polish- 
ren de uz general, iar unor 
firme din Brazilia le-au fost li
vrate 7 000 tone polietilenă de 
inaltâ presiune, din producția 
Ccmbinciiului petrochimic Plo
iești și 1 000 tone policlorură 
de vinii din producția Gru ■,•.!• 
lui industria! petrochimic 8c.- 
zeșt’.

0 A început recepția inte
rioarelor aiipei reconstruite a 
Universității din Bucuresli. Clă
direa a fost refăcută potrivit

planurilor vechii construcții, 
distrusă in timpul celui de-al 
doilea război mondial. Aripa 
adăpostește săli de cursuri, 
amfiteatre, laboratoare, o mare 
bibliotecă, sală de consiliu 
universitar, club și alte încă
peri, destinate facultăților de 
istorie și geografie. Șantierul 
rămine deschis in continuare, 
constructorii executind lucră
rile de ornamentare la holul

principal al clădirii și holul 
de la primul etaj, precum și 
la scara de onoare, prevăzute 
a fi gata anul viitor.

0 Lacul de acumulare de 
la barajul hidrotehnic „Tifniș- 
trei ape" construit pe unul din 
versanții Semenicului, a atins 
cola finală, la capacitatea de 
5 milioane mc de apă. El asi
gură apa industrială pentru 
uzinele siderurgice și cele con
structoare de mașini din Re
șița.

In același timp, complexul 
hidrotehnic de la „Timiș-trei 
ape" a devenit si un generator 
de curent electric de care be
neficiază atit obiectivele in
dustriale, cit și localitățile ru
rale din apropierea barajului.
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Premierele noii stagiuni teatrale

Peste citcva zile se va deschide noua stagiune a teatrului din Petroșani. In această nouă 
stagiune vom avea prilejul să vizionăm premierele pieselor: «Avarul11 de Moliere și „Părinți 
teribili" de Jean Cocteau, ambele in regia artistică semnată de Marietta Sadova, și „Doamna 
Spiriduș11 de dramaturgul renascentist spaniol Calderon de la Barca și .Pleacă berzele" de 
Ion Minulescu, în regia lui Marcel Șoma.
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Locul 
sportului 

în 
activitatea 
pionierilor Amenajări

Ieri, profesorii de sport de la 
școlile generale din Valea Jiului 
au participat la o consfătuire 
organizată de Consiliul munici
pal al organizației pionierilor. 
Tema dezbătută a fost „Locul 
sportului și turismului în activi
tatea unităților și detașamentelor 
de pionieri".

Acum trei zile s-au terminat 
amenajările din cadrul cabinei 
dc la manevra I din stația 
C.F.R. Petroșani. Manevranții 
dispun in momentul de față 
de un cazan de baie, cu apă 
caldă în permanență, de un 
spălător, dulapuri pentru haine 
etc.

Mărfuri 
noi 
în 

magazine
Zilele trecute au fost puse in 

vînzare prin unitățile de desfa
cere cu amănuntul ale O.C.L. 
produse industriale Petroșani, 
o serie de articole cosmetice din 
import ca șampoanele „Polcna" 
și „Urodo" (Polonia), și trusele 
dame și bărbați (R.D.G.).

Pentru prima dată cumpără
torii vor putea găsi încălzitoare 
de apă de 5C litri capacitate, 
produs tehnico-sanitar indigen 
(„Metalurgica11 din Buzău).

Cu planul pe 9 luni 
îndeplinit exemplar

TOATE SECTOARELE MINEI -
FRUNTAȘE 1

Și colectivul bine sudat, capabil 
de performanțe deosebite — _um 
s-a dovedit pînă în prezent — al 
E. M. Aninoasa se arată hotarît 
să-și situeze realizările din ultima 
perioadă a anului în curs la ni
velul înaltelor exigențe pe caie 
le pune confluența cu viitorul cin
cinal. Sub conducerea comitetului 
de direcție, îndrumați și sprijiniți 
permanent de organizația de par
tid, minerii, inginerii și tehnicienii 
de aici au reușit, prin eforturi 
susținute, concentrate mai ales în 
punctele-cheic pentru soarta pro
ducției. să strîngă un „buchet" de 
rezultate mentorii la încheierea 
primelor 9 luni din 1970. La 
aproape 5 000 tone dc cărbune se 
ridică sporul net a! producției ex
trase de către brigăzile Aninoasei, 
din adîncurile minei. E o dovadă 
de consecvență și destoinicie care 
le face cinste.

Un fapt — anunțat încă din ti
tlul acestui material — care se 
cere cu. prioritate relevat : toate 
sectoarele minei se pot numi frun
tașe. fiecare dintre ele se landă 
cu depășiri ale sarcinilor de plan 
avute pe perioada considerată ț-co
torul I + 1935 tone, sectorul III 
+ 1 202 tone, sectorul IV +1 190 
ton?, iar sectorul II prezintă un 
spor de peste 650 tone). E un

succes care merită toată stima, un 
exemplu demn de urmat.

Pe cele trei trimestre trecute, 
producția globală a minei Aninoa
sa evidențiază un plus de 500 000 
lei, iar volumul de cărbune extras 
cu susținere metalica a fost depășit 
cu aproape 10 000 tone. Se cuvin, 
de asemenea, scoase în evidența 
teducerile înregistrate la indicato
rii consum specific lemn de mina 
(cu 3,93 mc/1 000 tone) și preț de 
cost (cu 0,16 lei/tonă).

Dintre brigăzile unității în 
cauză. evidențiem, în primul rînd, 
aportul constant al colectivelor 
conduse de cunoscuții Aurel Cris- 
tea și Eugen Botnar, ambii de Lx 
sectorul I. care, în luna septem
brie, și-au realizat sarcinile încre
dințate în proporții apreciabile: 
II 8,7o/o, respectiv, 134,7°/o1 Ran
damentele realizate se plasează 
undeva între 9 și 10 tone/po<r șt 
asta spune tot !

Dinlr-o scurtă convorbire tele
fonică avută cu tov. I. Dumitraș, 
insincruL șef al minei, am aflat — 
printre altele — ca activitatea de 
viitor a minei va converge îndeo
sebi spre creșterea producției fur
nizate din abatajele ca susți iete 
metalică, atît în stratul 3, .ît și 
în straiele subțiri 15 și 18

T. MULLER

O inovație care va aduce
economii imporfanfe

Se știe că, în subteran, pentru 
realizarea armării, stilpii dc lemn 
trebuie ciopliți și tăiați sub anu
mite forme. Acest lucru, fădndu-se 
manual și cu unelte simple, nece
sită destul de mult timp. Maiștrii 
Ștefan Csorik și Tiberiu Iuga de 
la mina Dîlja au adaptat pentru

condițiile din subteran un fierăstrău 
manual acționat cu aer comprimat, 
care va intra în dotarea tuturor 
brigăzilor minei și va reduce ’im
pui de lucru și manoperă pentru 
armare, la o singură brigadă, cu 
120 posurri/an.

Destine tinere intr-o mină tinără
Destinul unei mine tinere 

atrage întotdeauna. atenția, iar 
această atenție e legitimată de 
„examenul* pe care—l implică 
acest destin, urând pe buzele 
vizitatorului firești întrebări, 
juslificînd un chestionar.

Paroșeni e un teritoriu al 
tinere) ii. Tinerețea termocentra
lei, tinere(ea minei și, implicit, 
tincrc(ea oamenilor. Și dacă 
ne-am deprins să privim totdea
una „tinerețea" — ori sub ce 
formă s-ar manifesta — cu in
dulgenta, să-i iertăm gestul 
abrupt sau nesigur, punîndu-l pe 
seama vîrstci. a experienței încă 
incipiente, chestionarul de care 
vorbeam și cu care nc-am pre
zentat la mirui din Paroșeni era, 
trebuie să mărturisim, mai puțin 
exigent decît acela cu care in- 
teroghezi, de regulă, în exploa
tări carbonifere mai vechi, cu 
tradiție.

Și totuși ...
Si totuși, știam că în ultimii 

ani (mai pre. o. in ultimii 4 ani) 
produefia minei a sporit de

circa 5 ori. Știam că peste alți 
4 ani, conform planurilor de 
dezvoltare a tinerei zone car
bonifere, capacitatea de extrac
ție va trebui să fie, în raport cu 
prezentul, dublă. Și mai știam 
— ca ultim și principal argu
ment, pledind nu pentru dis
pensă de exigență, ci tocmai 
pentru sporirea la maximum a 
exigentei — că sporul de pro
ducție prevăzut pentru 1973, 
cel dinții an al noului cincinal, 
va trebui realizat, într-o pro
porție dc 60 la sută, prin cre
șterea randamentului muncii.

— Cum veți realiza toate 
aceste sarcini ? — l-am întrebat 
pe directorul minei, tov. ing. 
Dan Surulescu.

Răspunsul a venit în aceeași 
clipă. Simplu. dezarmat dc 
simplu, și în același timp, foar
te exact :

— Prin oameni.
Ooamenii minei . . . l-am cu

noscut acolo. în abatajele cu 
front Iun", dotate cu echipament 
modern de susținere, în abatajele

în care ci, acești oameni, tran
sformă .cifrele sarcinilor de plan 
în „aur negru", în tone de căr
bune, care, de multe ori, „înghit* 
(cum glumea un alt inginer) 
cifrele care le-au generat, propti- 
nînd altele noi, mai înalte, l-am 
cunoscut acolo, în abataje, cei 
mai mulți dintre ei oameni 
tineri, la fel de tineri ca și mina 
cit care cresc, cu al cărei destin 
se confundă. Stînd de vorbă cu 
ci, notînd în carnet fapte de 
muncă și fapte de viață, am 
atins, din nou, pînă la urmă, 
acel punct ideal de sinteză pe 
carc-l constituie cifra, cu virlu- 
țiilc ci de metaforă, de cuprin
dere într-o imagine unică, sigură 
și nedesmințită, variate și largi 
ipostaze de viață și dc mișcare. 
Și din nou — transcriind niște 
cifre care vorbeau, dc fapt, des
pre oameni — am trăit, ca și 
în cazul tonelor dc cărbune, 
senzația parcurgerii unui șir dc 
trepte, mereu și mereu mai am
ple și mai înalte, deschise spre 
viitor.

In cursul acestui an — spun 
cifrele — mina din Paroșeni a 
primit circa 540 de noi angajați. 
Peste două treimi din totalul 
noilor angajați, adică 350 de 
oameni, s-au stabilit definitiv 
aici lingă oamenii minei, ci 
înșiși oameni ai minei. La ora 
dc față, jumătate din efective
le brigăzilor minerești o consti
tuie oameni formați la Paroșeni. 
Mina a devenit astfel o școală, 
și, în același timp, un cămin ; 
un cămin ai cărui locatari alcă
tuiesc o unică și marc familie, 
solidară în gînduri și acțiune, 
decisă <ă nu-și părăsească vatra, 
ci să-i sporească mereu strălu
cirile.

Secretul ?
Secretul c mai complex, intră 

în el o multitudine de date si 
elemente, pe care cifrele, de 
data aceasta, nu le mai pot cu
prinde. In acest „secret" intră

P. ILIESCU

(Continuare in pay. a 3 a)
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15 zile
Și

15 nopți
ÎN GROTELE

LAOSULUI
Pentru cine vizitează zona 

eliberată a Laosului — această 
parte a lumii pîrjolită astăzi de 
flăcările războiului — cel puțin 
cîteva imagini rămîn de neșters, 
imprimate pe retină cu preci
zia unui instantaneu fotografic.

Una din aceste imagini este 
însuși acest pămint, cu datele 
sale care se oferă de la sine 
cunoașterii. Un pămînt aflat 
sub tensiunea unei perpetue ex
plozii vegetale, un pămint în ca
re culorile și parfumurile te ame
țesc, torțe orgiastice irumpînd 
veșnic sub un cer care-1 în
deamnă pe european la evales-. 
cență. Laosul e o țară de munți, 
dar jungla și brusa acoperă cu 
mătasea lor sclipitoare toate 
versantele, pînă sus, in piscul 
cel mai înalt. Ici-colo, printre 
munți, se rostogolesc rîuri ver
tiginoase, iar prin inturiericul 
verde al junglei sclipesc, în mii 
de locuri, poetice lacuri albas
tre pe care lunecă — într-o at
mosferă de cromolitografie — 
pirogi și jonci pescărești.

Acesta e Laosul, pămîntul si
lit, în aceste zile, să renunțe 
Ia pacea suavă ca să-și apere 
libertatea și ființa împotriva 
invadatorului. Aceasta e zona 
eliberată a Laosului, transfor

mată de aviația S.U.A. intr-un.' 
gigantic poligon de tragere, in
tr-un gigantic și sumbru teri
toriu al morții.

Am locuit în Laos, vreme do 
două săptămîni, într-o peșteră. 
Orașele și satele acestei zone, 
bombardate sălbatic și repetați 
nu mai sînt astăzi decit ruine. 
Așezări întregi de ruine, ora- 
șe-cimitir și sate-cimitir, in 
care n-au fost cruțate nici pa
godele vechi de secole, nici câm
piile de orez pîrjolite de bombe 
cu fosfor și cu napalm. Oame
nii au luat cu ei tot ce-au pu
tut și s-au mutat în grotele 
munților, acolo unde „super- 
bombardierele B-52" (30 'one 
de bombe încărcătură la bord) 
sint tot atît de inoperante ca 
și cauza pe care-o slujesc.

Peșteri — case do oameni. 
Peșteri — fabrici de arme, de 
stofe și de unelte. Peșteri — 
spitale și farmacii, peșteri — 
școli, peșteri în care oamenii 
trăiesc, iubesc, muncesc. fao 
copii, peșteri în care se pre
gătește riposta la loviturile a- 
grcsorului, peșteri în care viața

Ilie Pl'RCARU

(Continuare în pag. a 3-a)



2 X
Steagul roșu JOI 8 OCTOMBRIE 1970

1
*i

0 
problemă 

a 
scolii 

din 
Valea 
Jiului

Sistematizarea cercetărilor metodice
Printre problemele discutate 

la recentele consfătuiri ale 
cadrelor didactice, un loc cen
tral l-a ocupat aspectul meto
dic de care se leagă întreg 
procesul instructiv și, mai a- 
les, cel educativ. Pe drept cu
vin! trebuie acordată o deo
sebită atenție pregătirii meto
dice a educatorului, căci in- 
vățănuntul, ca orice latură a 
vieții, este supus progresului, 
se află in strictă dependență 
față de imperativele economi- 
co-sociale. Invățămintul are 
un caracter istoric, el pregă
tește viitorul membru al so
cietății după necesitățile pe 
care le reclamă timpul. Edu
catorul este in permanență 
dinaintea a doua subiecte de 
cercetare : pe de o parte e- 
levul cu întregul său univers 
psihologic in formare, pe de 
altă parte, cunoașterea in linii 
mari, dar esențiale, a multi
plelor aspecte ale vieții în 
vederea cărora pregătește ele

vul. Așadar, punerea in discu
ție a perfecționării metodice 
este justificată de stringențele 
actualității.

In școli există cabinete me
todice a căror activitate este 
mai mult sau mai puțin con
secventă Și aplicată. Munca 
lor este fărâmițată, fragmen
tată si necoordonată spre cău
tarea notei specifice Văii Jiu
lui. care, și in invățămint. are 
particularități distincte, deter
minate de viața economică. 
Propunerea de a se înființa o 
filială a Societății de științe 
pedagogice este soluția ideală 
in sensul canalizării efortu
rilor de cercetare pedagogică, 
competentă și consecventă, 
spre găsirea formelor, metode
lor de instruire Și educare in 
funcție de particularitățile 
specifice Văii Jiului. Profe
sori și învățători cu experien
ță îndelungată și rezultate 
controlabile in activitatea lor, 
ar putea forma un prim nu
cleu de studiu organizat și co-

ordonator al tuturor căutări
lor metodice din Valea Jiului. 
Un asemenea for științific 
stabilește temele cele mai ac
tuale de studiu, arc putința să 
experimenteze, să generalizeze 
ceea ce e meritoriu. Existența 
acestei filiale este pe deplin 
realizabilă intr-un centru ur
ban care numără peste 1 000 
de cadre didactice a căror 
muncă metodică se desfășoa
ră intr-un mod cv asi-indepen- 
dent.

Iată un exemplu care, chiar 
dacă ar fi unicul, și tot. ar 
merita să fie dezbățut pe 
larg, după metode științifice 
și cit mai urgent. Orientarea 
elevilor spre o profesie, o știe 
toată lumea, se face in depli
nă concordanță cu înclinațiile, 
interesele și aptitudinile lor. 
Această muncă nu se desfă
șoară doar in ultimele săptă- 
mîni ale anului școlar, și doar 
la clasele terminale — așa 
cum. din nefericire, se intim- 
plă prea des —. orientarea

trebuie începută și continuată 
permanent chiar din clasele 
mici. Valea Jiului oferă ti- 
nârului o multitudine de me
serii, educatorul trebuie să-i 
inoculeze nu numai o abstrac
tă dragoste de muncă, ci sen
timentul. credința că societa
tea are nevoie de el doar a- 
colo unde el își va putea rea
liza pe deplin personalitatea 
cu un maximum de randa
ment. De primă importanță 
este cunoașterea elevului, dar, 
in aceeași măsură, și cunoaș
terea meseriilor. Dar ciți pro
fesori le cunosc, intr-adevăr ? 
Printre instrumentele de lu
cru ale profesorului și învă
țătorului. in cunoașterea ele
vilor. se află: observarea de 
fiecare zi. fișe pedagogice, 
teste etc. Cit despre parcimo
nia mijloacelor de informare 
profesională, să nu mai vor
bim. Acest aspect este supli
nit, fără o prea mare eficien
tă, de vizite, excursii, iiitil- 
niri etc. O filială a Societății

de științe pedagogice și-ar în
scrie cu majuscule in agen
da de lucru asemenea proble
me, ar elabora studii după 
criterii științifice, ar sistema
tiza șl generaliza metode cu 
eficiență practică, după crite
rii științifice, moderne și spe
cifice Văii Jiului, ar coordo
na o muncă de orientare pro
fesională intr-adevăr eficientă 
și continuă.

Argumente privind necesita
tea înființării unui asemenea 
organism științific s-ar mai 
putea adăuga pentru că și aria 
de investigație metodică a 
psiho-pedagogului este vastă. 
Așa cum există o filială a 
Societății de științe filologice, 
care-și ține sesiunile și comu
nicările, este pe deplin rea
lizabilă, și reclamată de pro
blemele metodice ale învăță- 
mîntului din municipiul nos
tru, o alta a Societății de ști
ințe pedagogice.

T. SPÂTARU
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Ce vă propuneți să realizați anul acesta 
pe linia modernizării învățămlntului ?

Răspunde prof. GH. ANTOCE, directorul Liceului de cultură generală Vulcan

Din documentele de partid și 
de stat rezultă necesitatea mo
dernizării continue a procesu
lui de invățămint pe toate trep
tele de ș olarizare, in vederea 
integrării active a tinerei gene
rații in viața socială. O preo
cupare statornică in acest sens 
va râmine modernizarea lec
ției prin : utilizarea metodelor 
a. tivizante care să promoveze 
sp; tul euristi- in sistemul lec
țiilor: formarea și dezvoltarea 
aptitudinilor intelc tuale. < apa- 
cităților gindirii productive, for
marea deprinderilor de muncă 
Intelectuală independentă, apre
cierea elevilor ca expresie a 
inteligenței, interesului, aptitu- 
diniloi manifestate; integrarea 
Jn insamblul metodelor didac
tice a tehnicilor moderne au- 
dio-vizuale, valorificarea poten- 
țelor educative ale lecției, o- 
rientarea ș olară și profesio
nală. realizarea unui conținut 
modern al lecției, bine structu
rat in conformitate u logica 
disciplinei și disponibilitățile e- 
leviîor, de înaltă valoare for
mativă și aplicativă, ordonat 
I: • -o stru.tură sistematică.

Pentru realizarea bazei tch- 
r . o-didactice la nivelul solici
tai ilor în. ătămintului modern 
contemporan ne-am propus rea
lizarea cabinetelor pe speciali
tăți (română, matemati ă. isto- 

,.ialism. muzicâ-deșen, lu
crări practi c). onfe» ționarca 
materialului dida tic clasă și 
audio-vizual modern, a unei 
bandoteci. discoteci și filmo- 
lt-i de uz școlar, a unoi <pa- 
ratc de instruire programată, 
făurirea laboratorului de orien
tare ș rtl’ră șj profesională.

£coa?a peneraf nr. 4 din Vulcan
Foto: N. GHENA
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regiilor
Talentul copiilor, înclinațiile 

lor n-uive sini asemenea unor 
plante ging.t;.-, de o frumusețe deo
sebită. da: care presupun o îngri
jire specială, o perseverentă pa
siune în a Ie urmări dezvoltarea 
pîna la eflorescența. Un teren pro
pice și stimulator pentru aptitudi
nile copiilor îl constituie cercurile 
pe materii, tehnice sau artistice, 
activități extrașcolare care tatonea
ză personalitatea elevului. Activi
tatea acestora este readusa în prim 
plan de către surprize revelatoare 
ce ni le oferă din cînd in cînd. 
La concursul anual de artă plas
tică organizat de Consiliul Naț.o- 
nal al Organizației Pionierilor, lu
crările elevilor de la școlile din 
Petroșani au fost apreciate și dis
tinge cu diplome și mențiuni. Ele
vul Radu Mitrea, din clasa a 
V-a a Scolii generale de 8 am r.r. 
5 din Petroșani, a primit premiul 
III pe țară la desen. Au mai io-ț 
distinși cu diplome elevii Andrei 
Keresztesi. Sorina Busuioc. Silviu 
Graur, iar pentru fotografii artis
tice elevii Ion Sucală, Emerich 
Biro și Anton Biro, precum și 
cercul foto de la Liceul Vulcan.

Sini copii a căror personalitate 
se află în plin proces de contu
rare și afirmare, deci în momentul 
critic cînd școala, alături de fami
lie, acționează asemenea unui ca
talizator. Acum, la început de an 
școlar, firul activității cercurilor 
trebuie reinnodai, depistarea ele
vilor cu înclinații evidente nece

In scopul optimizării procesu
lui instructiv-educativ, preocupa
rea pentru perfecționare a con
siliului profesoral, colectivelor 
de catedră, va trebui să cunoască 
noi forme de activitate. Colec
tivele de catedră au ca obiecti
ve principale : organizarea
schimbului de experiență cu 
alte catedre; sprijinirea acti
vităților in afara clasei aferente 
specialității: valorificarea acti
vității colectivelor de catedră.

Responsabilii colectivelor de 
catedră, constituiți in „cabine
tul metoda " al liceului (adevă
rat laborator de creație colec
tivă). dezbătînd tema „Mijloa- 
e și procedee de activizare a 

profesorilor in cadrul colective
lor de atedră" și-au propus ca 
obiectiv principal al planurilor 
îndrum.-., ea mun ii intelectuale 
independente a elevilor. Comi
sia metodă ă a diriginților va 
urmări de-a lungul anului șco
lar o problemă vitală a epocii 
noastre, a societății noastre in 
plină eflores -ență creatoare, a- 
■ eea a orientării școlare și pro
fesionale, urmărind, pe de o 
parte, cunoașterea nomenclato
rului profesiunilor și, pe de altă 
parte, armonizarea polivalențe
lor trăsături ale personalității 
elevilor. înclinațiilor, interese
lor. aptitudinilor lor cu nevoile 
sociale. Dirijarea stimulilor e- 
dii'-ativi din școală trebuie pri
vită ca o datorie pentru întreg 
orpul profesoral și nu numai 

pentru profesorii diriginți in 
exclusivitate.

Consiliul profesoral — organ 
onsultativ și formă superioa

ră a activității de perfecțio

sită o atenție specială. Nu trebuie 
uitat faptul că prin aceste acti
vități extrașcolare se realizează și 
un scop mai larg, de perspectivă, 
facilitarea opțiunii profesionale la 
sfârșitul formei de invațămînt. Pe 
aceste coordonate se înscrie și 
munca de la Casa pionierilor din 
Lupeni unde, paralel cu cercurile 
artistice, sini organizate și cercuri 
de inițiere profesionala (auto-mo- 
to. mecanizatori mineri, forjori- 
sudură etc.). Exemplul anului șco
lar trecut, cînd orchestra de mu
zică populară a pionierilor din 
Lupeni a dovedit o certă valoare, 
este încă proaspăt iar recentele 
premieri plastice constituie puncte 
de sprijin pentru o activitate su
perioară în acest an.

Esențial este ca inventivitatea, 
înclinațiile și talentul elevilor să 
fie îndrumate cu tact și compe
tență pe calea afirmării p’enare. 
Pe lîngă Casele pionierilor din 
Petroșani. Lupeni și, într-un vii
tor apropiat. Vulcan, sînt pe cale 
de organizare o multitudine de ac
tivități a căror diversitate _ satis
face atit gustul copiilor, cit șt 
cerințele pedagogice și sociale.

Prin activitățile de cerc, perso
nalitatea copiilor este mlădiată, 
îmbogățită cu noi trăsături, i se 
propune o perspectivă. înclinațiile 
copiilor, fie de natură artistica, 
fie tehnică, teoretică etc. își ur
mează drumul spre afirmare, ase
menea ascensiunii plantei spre lu
mină.

nare metodico-științifică din 
școală — pentru realizarea atri
buțiilor ce-i revin, și-a propus 
să dezbată, desprinse din obiec
tivul general al școlii și cu
prinse in planul de muncă, 
numeroase teme printre care i 
„Preocupări, rezultate și obiec
tive în stimularea creativității 
gindirii la elevi. Perspective de 
instruire programată", „Folosi
rea practică a materialului di
dactic modern in lecții și in 
activitățile in afara clasei", 
„Valențe educative ale mijloa
celor audio-vizuale", „Aplicarea 
sistemului de apreciere și no
tare a‘cunoștințelor prin pris
ma solicitărilor învățămintului 
formativ".

In planul de muncă al co
mitetului de părinți pe ș.oală 
se urmăresc : intensificarea co
laborării cu familia prin dis
cuții și individuale și colective, 
vizite la domiciliul elevilor, a 
propagandei pedagogice in : in- 
dul lor pentru o inițiere efi
cientă in dinamica orientării 
școlare și profesionale, atrage
rea părinților la realizarea și a- 
sigurarea unei bune frecvențe 
a elevilor activităților in afară 
de clasă și extrașcolare.

Obiectivele noi, care stau in 
fața școlii, cer fiecăruia din
tre noi ca. împletind realis
mul robust cu visul îndrăzneț, 
să ne îndreptăm atenția spre 
ridii arca continuă a perfecțio
nării profesion île, să îmbinăm 
permanent exigența față de mun
ca elevului cu exigența față de 
munca proprie, să milităm pen
tru reșterea pregătirii profesio
nale, a prestigiului școlii.
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Fiecare an de invajamint ridica și impune rezolvarea 
unor noi probleme in jața organizațiilor U.T.C., legate de 
formarea, dezvoltarea și educarea tineretului din cadrul 
școlilor generale, profesionale, licee teoretice, și de specia
litate.

întreaga varietate și complexitate a obiectivelor și sco
purilor muncii educative se poate exprima prin cuvintele: 
pregătirea pentru viață, umplind evident aceasta expre
sie cu un conținut legat de idealurile social-morale și uma
ne ale societății noastre.

— Tovarășe secretar, in 
ce constă rolul U.T.C. in 
sprijinirea educației elevi
lor in cadrul procesului de 
invățămint din acest an de 
școală ?

— In direcția dezvoltării in
teresului și pasiunii pentru stu
diu. a formării și îmbogățirii 
continue a profilului moral și 
intelectual ai elevilor, organi
zațiile l .TA . și-au propus să 
urmărească îmbunătățirea in 
conținut și forme de organiza
re a activității tehnice și artis
tice in cercurile pe obiecte, 
popularizind și generalizind ex
periența pozitivă dobindilă, 
consultind in măsură mai ma
re elevii in alegerea și stabi
lirea tematicii acțiunilor și a 
activităților practice.

In colaborare cu Inspectora
tul școlar și Institutul de mine 
Petroșani vom organiza deschi
derea festivă a societății de ști
ințe a elevilor din municipiul 
Petroșani, societate care anul 
acesta iși 'a desfășura activi
tatea pe patru secții : matema
tică. fizică, chimie și minerit. 
In perioada primului trimestru 
școlar consiliul pentru munca 
in rindul elevilor și-a propus 
organizarea unor activități edu
cative cum ar fi : concursuri 
la diferite obiecte de studiu, 
sori și șezători științifice și li
terare. simpozioane etc.

Deoarece orientarea școlară 
și profesională a elev ilor din 
clasele IX și XI! constituie una 
din sarcinile importante ale 
U.TA. ului, comisia elevilor din 
școlile generale, profesionale și 
liceu de specialitate 'a organi
za intilniri cu speciali,!î din

Convorbire cu prof. V. VĂCARU, secretar 
al Comitetului municipal U.T.C.

FERMENT SI CATALIZATOR 
ÎN ACTIVITATEA DE EDUCARE 
MORAL-CETĂTENEASCA A ELEVILOR

domeniul mineritului, dezbateri 
pe probleme economice, simpo
zioane, vizite la exploatările 
miniere, in întreprinderi cu 
profil industrial etc. Organiza
țiile U.T.C. din cadrul liceu
lui de specialitate și a școli
lor profesionale in colaborare 
cu conducerile de școli vor or
ganiza la finele anului o ex
poziție cu lucrările realizate de 
elevi in cadrul practicii.

O activitate menită să con
tribuie la educarea prin mun
că a elevilor, la cultivarea con
științei socialiste a acestora este 
munca v olunlar-pairiotică. In 
această direcție atenția organi
zațiilor U.T.C. va fi îndreptată 
spre colectarea fierului vechi, 
a plantelor medicinale, amena
jări de baze sportive, spatii 
v erzi etc.

Pentru a vedea in ce măsură

Dezvoltarea și modernizarea tu
turor ramurilor economiei națio
nale, introducerea progresului teh
nic, creșterea exigenței față de 
calitatea produselor necesită la 
fiecare loc de munca prezența 
unor oameni multilateral pregătiți, 
cu înaltă calificare. Unor astfel 
de cerințe sînt chemați să le facă 
față și absolvenții liceelor de 
specialitate.

Liceele de specialitate au fost 
concepute ca forme de pregătire, 
în primul rînd, pentru producție 
a absolvenților. Numai cei mai 
capabili, cei mai bine pregătiți, e 
recomandabil să urmeze învăță
mântul superior.

Recenta hotărîre a Consiliului 
de Miniștri vine în sprijinul re
glementării judicioase a repartiză
rii și încadrării in muncă a ab
solvenților învățămintului de zi al 
liceelor industriale de toate for
mele. Din amintita hotărîre se 
desprinde clar că absolvenții aces
tor licee, care nu continuă studiile 
în invățămintul superior la cursul 
de zi, vor li repartizați in acti
vități productive tehnice, puțind 
fi încadrați la locurile de muncă 
in specialitatea obținută prin stu
dii sau specialități înrudite penfti 
care se cere pregătire medic de 
specialitate sau ca muncitori cali
ficați în meserii care solicită cu
noștințe tehnice de nivel mediu. 
Ocuparea posturilor pentru care 
se cer studii medii de specialitate 
se va putea face numai după ob
ținerea diplomei de bacalaureat a 
liceului de specialitate absolvit.

Din Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri reiese permanenta preo
cupare a statului nostru pentru 
integrarea în producție a absolven
ților liceelor de specialitate, ari- 
gurindu-se prin aceasta cadrele 
medii atit de necesare economici 
noastre naționale. In patria noas
tră, problema pregătirii cadrelor 
de toate categoriile precum și in
tegrarea lor se corelează în mod 
consecvent și deliberat cu polit'-a 
economică a partidului și statului. 
Directivele Congresului al X-ba 
al P.C.R. stabilesc că pregătirea 
cadrelor necesare tuturor sectoare
lor vieții economice și sociale se 
va desfășura potrivit unui program 
special pentru perioada 19“l - 
1980 : prin aceasta se trasează m- 
\ ătămîntului sarcini de o deose
bită responsabilitate în formarea 
noilor generații de muncitori și 
tehnicieni.

1 iceele de specialitate oferă ti
nerelului posibilitatea de a des eni 
rezervorul unui număr mare de 
specialiști, buni cunoscători de 
nivel mediu al specialității respec
tive, asigurîndu-li-se totodată ace
lași nivel de cultură generală ca 
și absolvenților liceelor teoretice. 
Se știe că absolvenții lice/.or de 
specialitate se pot prezenta la con
cursurile de admitere în învățămîn-

munca din școli corespunde li
nei pregătiri nu numai teore
tice dar și practice consiliul 
pentru muncă in rîndul elevi
lor în colaborare cu conduce
rile de școli și întreprinderi 
și-a propus organizarea unei 
mese rotunde pe tema : „Răs
pund formele actuale folosite 
in școli și întreprinderi unei in

struiri practice temeinice".
— Axul principal al mun

cii educative a U.T.C. tre
buie sâ-1 constituie ideile 
fundamentate științific, pă
trunse de spirit creator, 
novator al politicii P.C.R., 
integrarea dinamică a ti
nerelului in marile preocu
pări ale partidului, ale în
tregului popor. Ce puteți 
să ne spuneți despre inte
resul U.T.C. pentru pregă
tirea poliîico-ideologică a 
elevilor ?

— Venind in intimpinarea 
dorinței tinerilor din școli de 
a cunoaște principalele aspecte 
ale politicii interne și externe 
a partidului, ale vieții econo
mice și sociale, comitetul l .T.C. 
a creat cercuri de pregătire po
litico ideologică a elevilor. Con
siliul municipal pentru muncă 

tul superior alături de colegii lor 
absolvenți ai liceelor teoretice.

Din compararea numărului de 
ore afectate în liceele teoretice cu 
cele afectate în liceele de speciali
tate diferitelor materii de cultură 
generala beletristică și științifică 
rezultă că. în generai, se realizea
ză nivelul și intensitatea culturii 
însușite in secțiile reale ale licee
lor teoretice. In particular, pentru 
exemplificare : matematica ev.e
prevăzuta în liceele cu profil in
dustrial cu un număr de 626, 
deci foarte apropiat de cel de 
635 ore ale secțiilor reale.

După părerea noastră, liceul de 
specialitate trebuie să fie locul 
unde viitorii tehnicieni să-și însu
șească cunoștințele teoretice și 
să-și formeze deprinderile necesare 
practicării specialii"-';. R./ohjr.a 
acestui deziderat presupune crea
rea condițiilor pentru o temeinică 
pregătire practică in laboratoare 
bine utilate, în uzine și exploatări, 
la standurile de mașini și utilaje

La multe licee de specialitate, 
cum ar fi și cazul L’ce.dui indus
trial minier din Petroșani, s-a în
rădăcinat îdeca că in școală elevii 
trebuie să primească doar schelcul 
specialității, jaloanele de orienîare, 
și că adevărata nrofe-ionalizare o 
vor căpăta după absolvire, părere 
pe care o considerăm neîntemeiată, 
întrucît absolventul o dată angî'at 
are de îndeplinit sarcini multiple 
la nivelul cerințelor producției și 
nimeni nu-și poate permite să în
credințeze mașini, utilaje, instala
ții, sarcini de producție unor oi- 
meni insuficient pregăriți. De aici 
rezultă și reținerea de multe ori 
justificată, ce o au unele conduceri 
de unități la angajarea absolven
ților. de aceea și prevederea mei 
perimdF de stagiatură. tot o mă
surii a recentei hotăriri.

Avîndu-se în vedere caracterul 
d onrinant de profesiona’izare a 
li'r-'.or de specialitate și ținin- 
du seama de adîncirea continuă 
a diviziunii sociale a muncii, de 
div-rsificare a producției, urmare 
firească a actua'ei (evoluții -eh- 
nico-științifice. Ministerul I ă- 
țăminiului pentru noul an școlar 
19“2/71 s-a axat în principal pe 
corelarea diferitelor obiecte de 
studiu, pe eșalonarea cunoștințelor 
pe ani de studiu, ne realizarea 
unui conținut științifico-m •f'div al 
programelor și manuale’or școlare 
fundamentale ale însușirii speciali
tății și in primul rînd ne cunoaș
terea principiilor de funcționare, 
exploatare și întreținere a utilaje
lor și instalațiilor, a proceselor 
tehttolocice noi. a metodelor mo
deme de O'^anizare științifică B 
producției si muncii. De asemenea, 
< ’ urmărit dozarea materiei în 
diferite capitole, eliminarea para- 
1 lismului. r'njîărilor «i a detalii
lor nesemn’ricative pro-.im St mo
dul cum m?’’ 'alele elaborate pen
tru diferite discipline răspund ne

in rindul elev ilor și a propus 
o serie de activități legale de 
semicentenarul creării P.C.R.. 
printre care un concurs „Cine 
știe, răspunde", pe tema „50 
de ani de luptă și mărețe în
făptuiri sub conducerea P.C.R." 
cu faze pe clasă, școală, oraș, 
municipiu; un alt concurs pen
tru cel mai bun număr da re

vistă școlară dedicat, de ase
menea, semicentenarului creă
rii P.C.R. In trimestrul 11 al 
anului școlar și in vacanța de 
primăvară, ansamblurile artis
tice ale elevilor vor pregăti și 
prezenta spectacolul ,,'I'e cint 
partid, părinte iubit al tinere
tului".

Pentru dezvoltarea înclinații
lor și aptitudinilor artistice ale 
elevilor vom organiza concursul 
cultural-artistic al elevilor din 
licee, școli profesionale și ge
nerale, urmărind închegarea tu
turor formațiilor artistice, an
trenarea unui număr cit mai 
mare de elevi, îmbunătățirea 
conținutului repertoriului. Res- 
pectînd orientarea la nivelul 
comitetului județean U.T.C. in 
organizarea unui concur- de 
aită fologialică, vom organiza 
și noi o expoziție de fotogra

cesităților procesului instructiv-ed - 
cativ.

Pentru îmbunătățirea procesului 
de invățămint in liceele de spe
cialitate s-au făcut deja o - e 
de perfecționări care se referă a 
general la creșterea ponderii | . e- 
gătirii de specialitate și in speri li 
a instruirii practice in așa fel in.it 
să permită absolvenților efe» . . rt 
unor activități direct prod i.n • 
in unitățile unde vor fi repari iz.pi. 
In acest sens, încă din anul ș. oi.tr 
precedent au fo t aplicate uie.e 
măsuri, prin sporirea numărul.:' le 
ore de instruire practică in școt a 
de la 3 la 6 ore la anii și spe i- 
litățile unde această practic?. 'e 
prevăzută. De asemenea, s-a at 
măsura ca perioada de in-t o e 
practică în producție de la rii.ri- 
îul anilor II și III să se desfăjOa- 
re într-o perioadă .de 4 săptam’ni 
în loc de 2—3 săptămâni. Ca ur
mare a acestor măsuri, la slirji ii 
acestui an școlar (1969/N) ponde
rea instruirii practice la liceele de 
specialitate de profil industria' t 
crescut la 30,1 la sută față d; 2" a 
sută cît a fost în anii trecuți H 
prezent se studiază posibili a:ea 
măririi ponderii instrurii practi e 
la cea. 35 la sută din totalul ore
lor prevăzute în planul de învă- 
țămînt.

Iot ca o îmbunătățire a proce
sului de invățămint in noul an 
școlar se vor introduce noi dis
cipline de studiu pentru li e.'.e 
de specialitate cum ar fi termo- 
tehmea. rezistența materialelor, ca
litatea produselor etc. etc.

Confirmarea eficacității muicii 
instructiv-educativ? d făștira'ă în 
perioada uceniciei, cu scopul for
mării complexe a viitorului nitu ri
lor cu înaltă calificare este con
semnată de numeroși cercetă’ ri, 
profesori și educatori care an în
treprins studii asupra absolventi’or 
școlilor pro.’t-'ionale și tehnice Ei 
au arătat că activitatea in cimr i! 
muncii a tinerilor m ncitori și teh
nicieni nu este condiționată n.imaî 
de componența echipelor de m mea 
din care fac parte si de viața 'or, 
de familie ci și de comporta - a 
lor anterioară, din școală. a 
elevi. Lată de ce aici trebir- mn 
accentul.

Desigur că integrarea proferic- 
na'.‘ este un proces permanent *a e 
are loc pe parcursul întregii carie
re 'au al întregii vi?ti profesie? tie 
a tehnicianului.

De aceea, dacă la intrarea in 
liceu este necesară doar o cunoaș
tere generală a profesiunii a'?-e, 
la absolvire el trebuie să aibe cu
noștințe temeinice cu privire 'a 
profesia aleasă astfel îneît integra
rea lui să «e facă cu cît mai pu
ține dificultăți in proresiunea ale.t'ă 
spre folosul e<-onnmi-; patriei noas
tre.

|nq. ILIE R°.EBEN, 
profesor la

Liceul industrial minier Petroșani 

fii, la nivel orășenesc. Biroul 
Comitetului municipal L T.C. 
va sprijini comitetele l l'.C. 
din școli in organizarea ti- 
vităților recreativ distia, v e, 
îmbogățind in același tinij >r- 
meie și metodele existent» a- 
jutind la înființarea in fiecare 
școală a unui club al elevilor, 
dotat cu materiale de practică 
culturală in funcție de prete- 
rințeie și aptitudinile elevilor 
și. bineînțeles, de baza m :te- 
rială de care dispunem

— In prezent educa .a 
fiz: ă -i sportul se bu nă 
de o deosebită atenție In 
ce ronstă sarcina care re
vine U.T.C.-ului in org i iri
zarea a tivității sportivi de 
masă in - oii unul a ■ ?

— Anul trecut la liceel. de 
specialitate și grupurile școlare 
s-au format asociații sportive. 
Anul acesta are loc acțiunea 
de constituire a acestor asocia
ții ȘÎ in școlile generale in 
colaborare cu C.M.E.F.S -om 
organiza „Cupa speranțelor șco
lare" în toate școlile generale, 
profesionale Și licee de spec a- 
litate cu fază, pe scoală - aș. 
municipiu, cuprinzind : handbal 
fete, fotbal in șase, concursuri 
de orientare turistică <-on- 
cursuri de tenis de masă etc. 
Pe linie de sport anul școlar 
care începe acum va fi denu
mit „Anul atletismului 1970— 
1971". Deoarece au mai rămas 
puține zile piuă la alegeri or
ganizațiile U.T.C. din școl vor 
trebui să-și intensifice uluitu
rile pentru a intimpina acest 
eveniment cu rezultate bune și 
foarte bune la învățătură.

Munca educativă a U.TC se 
alătură efortului celorlalți fac
tori pentru formarea Unoi ti
neri cu un profil moral-politic 
înaintat, cu o înaltă conștiință, 
iar realizarea acestui obiective 
presupune o colaborare concre
tă la toate nivelele inti?- I l'.C. 
si acești factori ( coală, fami
lie, societate), între toate for
țele care concură la educarea 
tineretului.

I lavia DIMII RAȘ
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Realizarea 
în întregime 
a obiectivelor 
de investiții

(Urmare din pag '

s au folosit in mod judicios forțele de muncă, nu s-a rea
lizai productivitatea muncii și s-au înregistrat depășiri la 
prehti de cost Ia unele șantiere ca 17 Construcții câi-ferate. 
T.C MAL. Grupul II construcții și I.L.H.S. Uricani. Din 
cauza multor absențe de la serviciu, a întreruperilor, nc- 
respectării programului de lucru, uneori slabei aprovizio
nări tebnico-materiale. fondul maxim de timp disponibil 
in unitățile de construcții a fost realizat in proporție de 
numai 93.5 la sută. In prea mică măsură s-a respectat in
dicația de a se aplica pe șantierele de construcții lucrul in 
acord global Cu toate că productivitatea muncii a fost de
pășită între 69—100 la sută si s-au obținut sporuri apre
ciabile la salariu la echipele unde s-a introdus acest sistem, 
cu regret arătăm că organizațiile de construcții, cu excep
ția șantierului I.C.F.. aplică in mică măsură munca in a- 
cord global la echipe si lucrările Ce au create condiții. Nici 
mașinile si utilajele din dotare, in special cele de transport, 
nu au fost folosite la capacitatea lor normală, producind 
unele stagnări si întreruperi in procesul de producție. Deși 
majoritatea obiectivelor de investiții puse in funcțiune și 
•late in folosință au fost recepționate cu calificative de 
..bine" și ..foarte bine* există lucrări la care nu s-au res
pectat condițiile d? calitate si '«arametrii proiectați. Așa 
nu fost și mai sint încă conductele de aducțiune a apei po
tabile de la Valea de Pești. Fabrica de brichete Coroești. 
puțurile de captare a apei potabile liet, unele betoane exe
cutate și alte lucrări.

Xnul 1970 este anul hotăritor pentru pregătirea capaci
tăților de producție la nivelul sarcinilor din anul 1971 si 
viitorul cincinal. Rezultatele bune obținute in domeniul in
vest Riilor. faptul că sint create condiții corespunzătoare 
pentru activitatea din trimestrul IV 1970 trebuie să mobili
zeze si mai mult organele și oraanizaliile noastre de partid, 
sindicat U.T.C.. toate colectivele organizațiilor de construc
ții in scopul realizării in întregime a planului anual de in
vestiții, a tuturor obiectivelor prevăzute și 2 indicatorilor 
de plan stabiliți. Recomandăm organizațiilor de partid, sin
dicat si U.T.C.. consiliului de administrație, comitetelor de 
direcție si conducerilor administrative să aibă in vedere 
neajunsurile și lipsurile ce s au manifestat, să acționeze e- 
nergic pentru lichidarea lor pentru ca in acest ultim trimes
tru să fie puternic impulsionată creșterea eficienței acti
vității de investiții la i-ivelul cerințelor și a sarcinilor de 
viilor. In acest sens punctăm citeva recomandări care tre
buie să stea in această p-noadă in centrul atenției si preo
cupărilor colectivelor organizatn'or de construcții, benefi
ciarilor de investiții :

® obiectivele prevăzute in planul de investiții pentru 
trimestrul IV și cele rămase in urmă să fie atent urmărite 
si înfăptuite pină la finele anului. Concomitent cu acestea 
să fie terminate toate lucrările de finisaj aferente, precum 
si amenajările edilitare si gospodărești. Să se realizeze un 
rum mediu lunar in activitatea de investiții de ce] puțin 9 
la sută pe municipiu:

& beneficiarii și constructorii să rezolve in întregime 
contractele la materiale, utilaje, documentațiile pentru toate 
lucrările restante precum si cele din planul anului 1971;

© la țoale șantierele de construcții să fie luate eficiente 
măsuri pentru a se pregăti corespunzător activitatea de pro
ducție pe timp de iernă. Să se creeze front de lucru pentru 
perioada de iarnă, iar forțele și m'i’oacele de producție să 
fie concentrate pe obiective mai imnortante. Să fie create 
condiții bune pentru cazare si masă, să se asigure echipa
mentul de protecție și de lucru la salariați:

$ pentru a se urgenta unele lucrări, se va studia posi
bilitatea plasării lor cu personal corespunzător pe două sau 
trei schimburi:

e se vor folosi toate căile de creștere a producției și 
a productivității muncii la echipele de lucru și pe șantiere, 
ca și de economisire a materialelor de bază, reducerea chel
tuielilor de producție și a prețului de cost, realizarea bene
ficiilor planificate la fiecare șantier și organizație de con
strucții. Se va extinde acordul global Ia cit mai multe lu
crări și echipe. Colectivele de organizare mai bună a pro
ducției și a muncii vor acorda un sprijin concret și efectiv 
echipelor de constructori pentru a introduce și extinde acor
dul global:

ț beneficiarii de investiții și constructorii vor urmări 
ca studiile tehnieo-economice (S.T.E.) să fie în termen avi
zate și predate, iar acolo unde sini rămineri in urmă să se 
acționeze pentru urgentarea obținerii lor:

@ și in continuare se v a urmări întărirea disciplinei in 
producție, folosirea rațională a efectivelor de salariați. a 
utilajelor din dotare, păstrarea cu grijă a tuturor bunurilor 
materiale, evitarea pierderilor și a degradărilor:

@ toate obiectivele ce vor fi puse in funcțiune și date 
in folosință să corespundă pe deplin cerințelor din punct de 
vedere al calității și să se respecte inirutolul parametrii 
proiectați:

9 adunările generale de partid pentru dări de seamă 
și alegerea organelor conducătoare să analizeze și să stabi
lească măsurile cuvenite pentru a se îndeplini exemplar im
portantele sarcini ale planului de investiții in acest an.

Adunările de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 1971 și 
pe cincinalul 1971—1975. propunerile valoroase făcute de re
prezentanții salariaților. măsurile stabilite, dau certitudinea 
că in toate colectivele de constructori s-au luat măsuri efi
ciente care asigură realizarea in întregime a sarcinilor și 
obiectivelor planului de investiții in ultimul trimestru și an 
din actualul cincinal. Colectivele de muncă de pe șantiere 
se găsesc mobilizate plenar pentru a înfăptui obiectivele pla
nului de investiții in această etapă si a pregăti corespunză
tor capacitățile de producție — condiție esențială pentru o 
cit mai bună desfășurare a activității unităților economice 
din municipiul Petroșani in anul 1971 și viitorul cincinal

NOTE
Poate 

totuși tine » ,

Posibilitățile de deservire .i 
popu ațici de către cooperația m'ș- 
teșugărească sini nelimitate. La 
U.icurcști. de exețnplu, poți soli
cita pentru citeva ore chiar fi 
bunicuță care să-fi îngrijească de 
copii. E suficient un telefon fi 
apare bunicuța sau femeia care 
să-ți doetve in casă. In Valea 
Jiului se vede treaba că nu line o 
asemenea soluție. Nu ține deoare
ce cooperativele „Unirea? din Pe
troșani, „Parîngul" din Vulcan cm 
„Deservirea" din Lupeni n-au a e- 
menea forme de prestații la domi
ciliu. .ir trebui încercat, poate 
lotuși (ine.

Dacă ar fi puși 
să pîătească
Prin transportarea cărbunele. ex

tras de minerit anina eni la pre
para',ia din Corcești, funicuiand 
Aninoasa—Petrila a devenit de 
prisos. .4 început deci demontarea 
lui, Stilpii metalici de susținere 
au fost lăiați urrrund ca împreună 
cu cablul de oțel să fie trimiși 
la retopire pentru a se 
transforma in oțel nou. .4» trecut 
însă ani de la desființarea iuni- 
cularului si încă se mai pot 
vedea fi in prezent destule can
tități de fier ce stau și ruginesc 
fără ca nimeni să ~c sinchisească. 
Cind a dat Ion Creangă ci ne pa 
mătușii Marioara palanca la pă- 
mînt, bietul taică-său a fost pus 
s-o plătească. Dacă autorii acestei 
risipe ar li puși fi ci să plătească, 
sîntem siguri că fierul respectiv ar 
ajunge unde e așteptat ca pîima 
caldă.

D. C.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Străinii (8—11 octom
brie): Republica : întoarcerea 
dr. Mabuse 8—11 o tombrie); 
I.ONEA — 7 Noiembrie :
Marralon (8—10 octombrie); 
Minerul : Ghici cine vine la 
cină? (8—11 octombrie): 
VULCAN : Marile vae.m’c 
(8—11 o tombrie).

MINISTERUL ÎNVÂTAMÎNTULUI
comunică :

La Institutul de Construcții din București se organizează 
un nou corn irs de admitere, in perioada 12—20 o tombrie 
l!'7O. pentru se țiile, de la invâțămîntul de subingincri, la 
care au mai rămas locuri neocupate.

Concursul se organic iză la următoarele special-tăți :
1. — lnvățăminlul de subingincri — cursuri de zi.
a. — Construcții și întreținere feroviară.
b. — Cadastru funciar.

. — Tehnică edilitară.
2. — Intățăminiul de subingined — cursuri serale.
a. — Construcții ivile și industriale.
înscrierile se fac la Institutul de constru-ții din Bucu

rești pină la 11 octombrie, ora 14.00.

N GROTELE
LAOSULUI

(Urmare din pag l)

freamătă, trecind biruitoare pes
te in cercări le acestor zile și 
nopți dn.mat; e. Oamenii au 
lărgit grotele munților u aju-j , 
torul focului și al dinamitei ;. f 
le-au lărgit și le-au legat intre [ 
ele prin coridoare și tuneluri ' 
secrete, țesute intr-un labirint ’ 
care se refuză intrușilor și ale 
cărui _chei‘ se află pe masa 
comandantului forțelor patrio
tice conduse de Neo Lao Ilak- 
sat. Printre imaginile de neșters 
ale Laosului. despre care vor
beam la începutul acestor rîn- 
duri, imaginea acestor peșteri, 
a acestei umanități constrînsă 
să trăiască in condiții incredi
bil de vitrege, dar care-și con
tinuă eroic lupta, mi s-a impus 
cu forța de .șoc a unei realități, 
supreme, definitorie pentru lup
ta Laosului.

Am vizitat, intr-una din aces
te peșteri, o fabrică de medi
camente. O .fabrică" inghesui- 
tă. cu utilajele. alambicurile, 
materia primă, cu lucrătorii și 
specialiștii ei intr-un spațiu care 
făcea imposibilă — cel puțin 
pentru martorul din afară al lu
crurilor — orj ce idee do flux 
tehnologic sau de prod'i. 'ie. Și 
totuși, in această fabrică se Dro- 
duc 20 de tone de modi- amonte 
pe an. destinate în primul rînd 
combaterii tuberculozei, boală 
care face ravagii din pricina 
umezelii, a aerului din peșteri. 
Ceea ce. insă, m; s-a impus ca 
primă și relevantă imagine a 
fost, aici, procesul fabricației 
însăși bazat pe rețetele mcdici- 
nei tradiționale. Specialiștii fa
bricii au străbătut jungla in 
lung și în lat. au stat de vorbă
■u bâtrinii satelor, deținători de 

vechi secrete ale „plantelor-1

care fac ..minuni" și. culegînd 
t'S'lel de plante, cercctindu-le 
virtuțile curative, au elaborat 
rețete și procedee care — omo- 
lofidte de Crucea Roșie Interna
țională — vindecă anual mii de

[Am făcut drumuri lungi prin 
âJcastă junglă, lungi drumuri 
de noapte, fiindcă regulile răz
boiului nu permit nici o miș
care in afara orei de noapte, 
cind întunericul tropical, a- 
ceastă pinză de neguri viscoase, 
îngreunate de respirația colosa
lă a vegetației, te apără, im
penetrabilă ca un scut. Și pre
tutindeni. pe aceste drumuri, 
am intilnit oameni muncind. In
tr-un sat de lingă Sam Neua, 
capitala zonei eliberate, ea în
săși mutată în peșteri, i-am gă
sit pe țărani, noaptea, in plină 
cîmpie. Iși munceau pământul 
atunci, abia atunci, în timpul 
nopții, la lumina unor torțe 
minuscule. Iși pășteau vitele tot 
atunci, in același cimp, și zvo
nurile acelei nopți în care se 
amestecau foșnetele junglei, ale 
impiei. ritmul sacadat al sa

pelor. rumegatul placid al u- 
riașilor bivoli asiatici mi-au 
dat din nou — m.ii pregnant 
ca oricînd — sentimentul pe 
care îl încercasem încă din pri
mele zile alo sosirii in Laos. 
Sentimentul că — in ciuda dis
trugerilor și morții — viața nu 
poate fi înfrîntă.

E aici, o veche lecție a isto
riei. pe care agresorul de azi o 
ignoră. E 1< -ția pe care o dă. 
pe pămintul greu încercat al 
I aosului. un popor mindru și 
liber, decis să-și apere pină la 
ul’ima picătură de singe ființa, 
independența, viața nouă pe ca
re și-a cucerit-o, prezentul și 
viitorul său.

Destine 
tinere 

intr-o 
mină
f A MW

tmara
(Urmare dm pao 1) 

condițiile tot mai bune de lucru, 
eforturile făcute pentru mecani- 
zarea operațiunilor dificile: 
intră climatul însuși a! muncii, 
atitudinea colecții ului fa(ă de 
noii veniți. preocuparea ca a eș- 
tia sa-și 'porea<că mereu ciști- 
gurile. In această mină, de pildă, 
tinerii mineri din brigăzi ca 
acelea conduse de Petru Spirtu 
sau Francisc Gali, au cîștigii 
pe post, și cile 1~6 de lei. Dar 
în secretul de care vorbeam mai 
in'ră ceva. Iar acest „ceva” 
ie-e dm sfera unei condiții con
crete — de muncă, de viață — 
inscriindu-'c in altfel de zone.

— Ca ecretar de l 'TC — ne 
spunea un ttnăr ing. Dorin Glv.a
— sini, aici, la mină, și nu nu
mai ia mină, mereu printre cei 
dm generația mea. Ii cunosc pe 
toți a, ești băieți care-au venit 
aici și s-au stabilit aici. Ar?i stat 
de multe ori de vorbă cu ei. șt 
daca ar li să încerc un „portret 
colectiv", al acestor tineri, schițat 
dm numai cîicva linii, aș spune 
despre ei doar mit : ei știu ce 
vor și știu, mai a’c<. care e ros
tul muncii Ier Cifrele pe care 
le-a(i notat dv. le știu bine și 
ei. Știu ■ in-eamnă i iderlinirca 
a e'tor cifre în viață. Știu, cu 
a'te cuvinte, că ace-te iremi 
înalte, pe care ni le pune 'n 
față Danului, pretind stabilitate | 
în muncă, seriozitate, disciplină, f 
perseverentă. Si acționează în 
con ccință.

■b’i cunoscut, aici. mu'ți 
a tel de tineri. I-am cuno cut. 
printre a’tii. ' r urii brigăzii 
lui Geza Ka’man. 1 oți sint <u'^ i 
55 de ani. Din această brigadă « 
n-a pleca: nici un om d-- ani | 
întregi: de ani întregi |
din aceastăi brigadă n-a I
schimbai nici un om. Iar a e :- 
stă brigadă, care se pregătește 
în clina de față să preia execuția 
galeriei de bază, va realiza aici
— conform ongaj-nnenLului pe
care și l-a a<umat — o viteză 
dr înaintare de minimum ’.
nd pe lună.

Ne-am aininiit din nou cu | 
v:m-’e directorului. cuvintele 
a: dea simple, rostite pe tonul 
cel mai firesc, fără nici tin Pa
tetism exterior- „Vom realiza 
toate ace te sarcini, prin oamen:" 
Ș: am pără-it acea-tă mină tin'iră 
cu sent'm-.en'ul — mai e nevoie 
s-o spunem ? — că. neîndoielnic, 
toate aceste mari obligații ale 
viitorului vor deveni fapte curen
te de viață.
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1~.3C Deschiderea emisiunii. E- 
misiune ?n limba maghiară.

18.CC Mult e dulce și frumoasă.
18,25 I_aureați ai Concursului 

international „Geoige E-

’1.’1. ne$cu“ 1970. Soprana Eu
genia Moldoveanu.

18,40 Cadran internațional.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial „Aventurile 

lui Huckleberry Finn*.
20.30 Conferință de presă TV.

Participă : general-maior
Nicolae State, adjunct al 
ministrului afacerilor in
terne și cîțiva ziariști.

21.20 Festivalul Național de 
poezie „Mihai Eminescu"

22.30 Poșta TV.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

T
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Selecționata I.R.I.O. 
a cîștigat

„Cupa comerțului"
pe municipiu

S-au încheiat întrecerile celei 
de a treia eJiții a „Cupei com.-.- 
țu’lui", care, timp de ma: multe 
săptămini, au reunit in palpname 
întreceri de fotbal, volei, popiie 
sportivi neîegitimați ai orgamzi- 
țiilor comerciale I.R.I.C., T.A P I , 
I.( .R AI. și l.M.P.P.

Mamfesiînd o deosebită preocu
pare pentru această competiție 
sportivă de masă, reprezentanții 
I.R.I.C. au avut cea mai bună 
comportare, ocupind locul întîi 
la sfârșit ti întrecerilor — cu 15 
puncte — și cîștigînd astfel tro
feul pus in joc. Pe locul secund 
s-a clasat selecționata l.M.P.P. — 
10 puncte, iar pe locul III repre
zentativa T.A.P.I.

Considerăm nece<ar să punctăm 
cîtev.i aspecte de la întrecerile de 
popice și volei. Ij popice și-au 
di'gi'at șansele numai reprezenta
tivele I.R.LC-, LM P.P. și 
I.C.R.M. Formate din .‘te pv'.i 
jucători, echipele au lansat cite AO 
bi’e m\te in lividual. Ș: la popice, 
ca și la fotba', lupta pentru pri
mul loc și-au disputat-o l.M.P.P. 
și I.R.LC. \ cîștigat prima forma
ție car.' a reaLzat “'''5 p.d. ‘ață 
de numai <-1^ p.d. ci’ a r.-a’izit 
echipa I.R.l C La ■ idividua', ce'.e 
mai hune rezultate le-au obținut 
Carol Biro. 1 M.P.P. — 255 r d„ 
Ioan lilip. l.M.P.P. — 208 p.d, 
și Pavel lla d ki. I.R.LC. - 191 
p.d.

La volei, selecționata I.R.I.C. a 
învins .ategoris in finală, cu 
3_C, pe l.M.P.P.

Rezultatelor de la fotbal, po
pice șj volei li s-au adăugat cela 
obținute in iarna trecută la șth, 
locul 1 fiind deținui tot de 
J.R.I.C. Drept umiare, echipa 
I.R.I.C. a cîșiigar „Cupa com t- 
ț.;'ui“, ediția 19~0, pe municipiul 
Petroșani.

Aprecieri pentru reușita compe- 
tiriei merită comitetele sindic.i c’or 
celor patru organizații comei.iile, 
tovarășii I 'orca Vanea, eoni abil 
șei la I.R.LC., animatorul a.ti'i- 
tații sportive de aici, $t!an 
Mirza, președintele comitetului -’n- 
dicatului de la l.M.P.P., 1-ami-c 
Fabian, responsabil sportiv in co
mitetul sindicatului de la I C R M, 
In schimb. O.C.I.. Alimentara și 
O.C.l . produse industriale nu me
rită decît dezaprobare pentru de
zinteresul manifestat față de o 
asemenea competiție sportivă de 
masă. Cu aii: mai mult cu cit 
în cele două organizații come'c’ale 
lucrează un mare număr de tineri 
și tinere. Numai cuvinte bune 9 
pentru A. S. Jiul Petrila și C F.R 
Petroșani care au pus la dispozi
ție bazele lor sportive.

Selecționatei I.R.LC. i s-a oferii 
cupa pusă în joc, iar sportivilor 
clasați pe primele locuri le-au 
fost acordate diplome.

Echipele de fotbal și volei ale 
I.R.LC. s-au calificat pentru etapa 
pe municipiu a competiției dotată 
cu „Cupa campionilor pe ramuri 
de producție*.

Aurei SLABII
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Trec trenurile

militare portugheze

Condu ătorii forțelor palrio- 
e im; propuseseră spre ale

gere o serie de obiective. „Da
ră aveți la dispoziție vreo trei 
luni, vă putem du e spre nod 
poște calea ferată, in jurul 0- 
ra^ulu; Luso. apoi în distric
tul Lunda și chiar in estul 
distr; -tului Malanje. Sau. vă 
putem du prin districtul 
Mox; o. pină iu estul distric
tului Bie-. Părea neîndoielnic 
-ă ei o upau poziții de am- 

bek părți ale ăii for .te spre 
portul I.obito de la Atlantic 
in regiu ■. . I ,so. „Dar. a a- 
dăuc licorn, unul din loman- 
d.mț:. nu ■ ■ un ăm i: aer 1;-

(ît timp it Zam
bia are nevoie de ca. Așa că 
trebuie să acceptăm trecerea 
'.renurilor portugheze încărca- 

: a-me. Dar noi am bio- it 
orice transporturi rutiere de 
la Luso spre est'.

A patra misiune

i(
di_- o anumită destinație, pen
tru a vodca dacă p -.trioții mă 
pot intr-adevăr du e pină a- 
t olo Acest ob ■ tiv trebuia să 

destul de departe de fron
tiera Zambiei. • ăui altminteri 
s- o fi putut rid; ?. argumen
tul logic că era doai vorba de 
„o săritură peste frontieră și 
înapoi". In sfirșit, trebuia să fie 
un obiectiv afiat intr-o zonă 
crir ială pentru cea dc-a patra 
misiir.c a forțelor patriotice: 
pătrunderea constantă din An
gola ești ă in distra lele ic'a- 
tiv bogate și populate din cen
tru — Bie, lluaml . Malar.ic 
— unde va fi hotărită cu ade
vărat soarta războiului.

(IV)
lupte in districtul Lunda in 
1969, astfel in it să ajungă in 
Malanjc, ce a e au și realizat 
in 1969. In același timp, deta
șamentele avansate au fost în
dreptate spre vest prin Mexi
co și Bic. „In 1968. mi-a spus 
Iko in legătură cu aceasta, noi 
am devenit prea încrezători in 
forțele noastre. Am permis 
concentrări prea mari ale u- 
nitățitor noastre și acestea 
și-au pierdut mobilitatea. Apoi 
portughezii au trecut la ofen
sive verticale, cu unități de 
commando transportate « u e- 
li.-optercle și am fost greu lo
viți. Dar ne-am revenit. După 
cum vedeți, sintem bine insta
lați aici în est. Continuăm să 
înaintăm spre vest".

Spre vest,

spre Atlantic

In esență, tot ceea ce imi 
spusese Ncto de la in> eput 
mi-a fost confirmat de ceea 
ce am văzut și am auzit in 
drumul pină la Muie și ina- 
poi. Fără îndoială, portughezii 
au pierdut in est inițiativa 
strategică, reținind doar s urte 
inițiative tactice, din care u- 
it le le-am putut urmări. Ju
decind după situația din zona 
Muie și din pădurile inconju- 
rătoare, avansul forțelor pa
triotice spre vest este real și 
efectiv.

Coloanele de aprovizionare 
continuau cu trudă marșul lor 
de 6—8 săptămini, între fron
tiera Zambiei și dealurile plă
teai... Biă. Aceste coloane nu

mără pină la 50 de oameni, 
f are purlind cite 25 kg de 
irme <i muniții. Ne-am întil- 

nit cu oameni care veniseră 
de la Bie. cu alții care făceau 
cale întoarsă.

\m putut înregistra dovezi 
că forțele patriotice urmăresc 
cu succes realizarea obiecti
velor propuse. Angrenați in
tr-un ritm african, comandan
ții patrioților insistă că nu 
sint deosebit de grăbiți. In 
anii care urmează, ei vor să 
continue întărirea poziției 
lor din est. îmbunătățind for
ța de șo> a detaș imentelor lor 
și intensi ficind marșul spre 
Atlantic. Conducerea forțelor 
patriotice poartă amprenta 
personalității lui Neto. Om li
niștit. de o mure sobrietate in 
gindire. < it se poate de în
depărtat de tipul rebelului be
li, os. Ncto este un fost medic 
— a studiat in Portugalia — 
și ocazional un poet de di
late. Azi. in v irstă de 47 ani, 
caracterul sau s-a dezvoltat și 
s-a desăvârșit de cind l-am 
inl.init prima ■ară, in l?I'.l 
vorbește astăzi ca un om pe 
■ plin -:>■ : z.r.01 ia su < 
Este însă vorba de o Încre
dere puternic realistă.

(Va urma)

Drumuri printre stînci Foto : N. MOLDOVEANU

Boala grea 
inventarul 

ăsta !
Cea mai capricioasă și mai sen

zațională născocire a comerțului, 
este, fără doai și poate, inventa
rul. Datorită grațiosului anunț 
— scris stîngaci și îngălbenit de 
timpul neciuțatoi — ..Închis pen
tru inventar', cumpărătorul este 
derutat. Ia începu:, apoi, ciad 
vede că nu-i de glumă, treaba -e 
lungește, intrigai, atitudinea și, 
stările lui sufletești metamorfozin- 
du-se intr-o indiferență pură. Sa 
luăm drept pildă magazinul Je 
produse industriale din complexul 
comercial Aeroport. F-:e învv iit 
într-o impenetrabilă enigmă le 
muh 'imp (unitatea de mă' â< 
cea mai potrivită e luna, nu A.n- 
tămina). Vrea omul din Aeropnn 
un pahar ? Neapărat trebuie -ă 
călătorească spre alte surse com r- 
ciale. Dară e noroccx la ..Meni'*,

cum iși mai face planul ? Si m 
iși justifică existența de un .,:e 
comercială ? Boală grea inv-nml 
ăsta, după cite se vede inui abi- 
lă(??). Cu siguranță că, în ci/.il 
de față, au fo>i doborite lo.i.e 
recordurile in materie de inve i a- 
riere a unoi pricini obscure, toc
mai de aceea il propunem drept 
monument istoric al „grabei*, și ui 
„bunei deserviri" (rațiunea -x;S- 
tenței unui spațiu comercial), a- 
racteristici controlabile ale O.( I . 
produse industriale din Petroșani.

în cenuii. dacă ? shinioni«i, •a
Pe'ri'.i. Vulcan sju 1 • ce nu ? a
Deva In.rimin.uiil m.ieazin lin
\eropori înir-un an întreg. 11 ti

muh închis dccî: 1- hk A- mei

T. S.
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PIJGRvMIL 1: 5.05—8'0
Mu? j dimin . ț:i; G 05—0 
Aluzie.» și actualități; 7.10 ita- 
din.i'nnal: 1.30 Ahneu; U.’O 
Curs de limba spaniolă; 1’).: 0 
Muzica ușoară; 11,05 I din 
uj ciute romanești; 11,15 Malul

medicului; 12.00 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 12,15 
Cinlece; 12.25 Știința la zi: 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
si interpretul preferat; 1300 
Radiojurnal: 13.10 Atanpremie- 
râ cotidiană; 13.22 Muzici u- 
și'Ziă: 13.15 Muzică populară; 
! I.i i ( ompozitorul săptăminii; 
1 1 !0 Publicitate radio; 11.50 
Valsul veșnic tinăr; 15.00 Roza 
\ imurilor; 15.25 .Muzică popu
lară; 1G.09 Radiojurnal: 16,20 
’ v orturi, la opera „Fala răze
șului de Eduard Caudclla; 
16.30 Muzică ir ură: 16.45 Mu
zică de promenadă; 17,05 Pen

tru patrie; 17,35 Ciută Ștefania 
Stere, Ion Lotreanu și Ion Lă- 
ceanu; 18,10 Revista economică; 
18.30 Pagini simfonice nemuri
toare; 19.00 Gazeta radio: 19.30 
Din tezaurul folc! rului nus'.ru 
muzical; 20,05 Tableta de seară; 
20.10 Tangouri celebre; 20.20 
Argheziană: 20,25 Zece melodii 
preferate; "1.00 Atențiune, pă
rinții; 21,20 (iută corul și or
chestra Ray ( onniff; 21,30 Mo
ment poetic; 21.35 Solista serii.’ 
Margareta Pislaru; 22.00 h’ziăio- 
jurnal; 22,20 Spoit. 22.30 Jaa; 
23,00 Concert de nwricfi u^aarăj 
0,03—3,00 EsiiuJd uucluinL

ci/.il


4
Steagul roșu JOI 8 OCTOMBRIE l’J/O

Declarația
guvernului li. 0. Germane If/Xira INTERN AJIONALĂ

BERLIN 7 (Agerprcsk — Du
pă cum transmite agenția ADN. 
ministrul afacerilor externe al 
R.D.G . Otto Winzer. a remis 
președintelui celei dc-a 25-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U o declarație a guvernu
lui său cu privire la punctul 
de pe ordinea de zi intitulat 
.Dezbatere asupra măsurilor 
pentru întărirea securității in
ternaționale". Declarația a fost 
difuzată ca document oficial, 
la cererea reprezentantului per
manent al R. P. Polone la 
O.N.U.

Guvernul R.D.G. reafirmă in 
acest document hotârirea sa .de 
a sprijini activ toate măsurile 
menite să ducă la întărirea se
curității internaționale și la 
menținerea păcii mondiale și să 
acționeze împreună cu toate 
statele iubitoare de pace din 
lume pentru transpunerea lor 
în practică".

Subliniind necesitatea elimi
nării conflictelor și focarelor de 
încordare din diverse regiuni 
ale globului, declarația arată 
că -cerința fundamentală a a- 
sigurării securității europene 
este recunoașterea caracterului 
definitiv al rezultatelor obținu
te în al doilea război mondial 
de popoarele coaliției antihitle
riste. în lupta lor plină de 
jertfe, in special recunoașterea 
statu quo-ului teritorial pe a- 
cest continent și a frontierelor 
existente". Un imperativ al se-

LA PAZ 7 (Agerpres). — 
Evenimentele petrecute in 
capitala Boliviei in ultimele 
24 de ore au imprimat un 
nou curs situației care a ur
mat demisiei fostului preșe
dinte Alfredo Ovando Candia. 
Generalul Juan Jose Torrez, 
care s-o opus instalării juntei 
militarilor de dreapta, a pre
luat în mod virtual controlul 
în Bolivia miercuri diminea
ța. declarindu-se președinte 
al țării, informează agențiile 
de presă. Instalarea sa la 
palatul prezidențial Quemado 
a avut Ioc cu sprijinul trupe
lor rămase fidele fostului îe- 
gim și al unui mare număr 
de demonstranți, muncitori si 
studenți, care au ieșit în 
stradă pentru a dejuca com
plotul inițiatorilor loviturii de 
stat.

Evenimentele s-au precipi
tat marți noaptea, cînd, la 
numai cîteva ore după ce 
junta militară preluase pute
rea, unul din membrii aces
teia, generalul Fernando Sat- 
tori, comandantul forțelor ae
riene, și-a prezentat demisia. 
Ulterior au demisionat și cei
lalți doi membri ai juntei. 
Trupe staționate la baza ae
riană „El Alto11 âu despresu- 
rat palatul prezidențial de u- 
nitățile terestre sprijinitoare 
ale juntei și au forțat restul 
trupelor rebele inclusiv cele 
de la garnizoana „Miraflo- 
res". să părăsească capitala. 
Generalul Rogelio Miranda, 
inițiator al loviturii de stat, 
a părăsit această garnizoană, 
plecînd într-o direcție necu
noscută.

Generalul Juan Jose Tor
rez și-a făcut intrarea in pa
latul prezidențial, informează 
agenția France Presse, lite
ralmente purtat de mulțime 
pe umeri. Astfel, după o exis
tență de numai cîteva ore, 
triumviratul militar, instalat 
marți, a cedat puterea unui, 
guvern revoluționar sub con
ducerea generalului Torrez. 
Intr-o cuvîntarc -oștită la 
posturile de radio, Torrez a 
relevat că va acționa in ve
derea „formării unui guvern 
popular și revoluționar capa
bil de a pune in aplicare mă
surile de care are nevoie po
porul". -Singura garanție a 
unei astfel de politic i. i spus 
el. este ca guvernul sâ fie 
format din militari revoluțio
nari. muncitori și studenți".

Dejucarea manevrelor lide
rilor militari de dreapta s-a 
datora*, de asemenea, acțiu
nii energice a maselor popu
lare din capitala țării. La che
marea Confederației munci
torilor bolivieni, cea mai 
mare organizație sindicala 
din tară, a fost declarată o 
gre ă națională. S-au creat 
unități ale muncitorilor înar
mați. chemate să apere ordi
nea. O mare parte dintre de- 
ținuții politici din închisorile 
din capitală au fost eliberați.

Avionul „Concorde“
în primul zbor 
în jurul lumii

LONDRA 7 (Agerpres). - 
Avionul „Concorde" va efec
tua primul zbor in jurul lumii, 
cu de două ori viteza sunetu
lui in noiembrie sau in decem
brie 1972 g declarat la Sydney 
directorul serviciului comercial 
pentru Australia al companiei 
„Britsh Aiicraft Corporation". 
El a adăugat câ aparatul va 
face cu acest prilej o escală 
la Sydney. 

curității europene și internațio
nale este stabilirea de relații 
normale. potrivit normelor 
dreptului internațional, cu Re
publica Democrată Germană. 
In acest sens. R.D.G. acordă, 
de asemenea, o importanță deo
sebită încheierii unor acorduri 
bi și multilaterale asupra re
nunțării la amenințarea cu for
ța și la folosirea forței in rela
țiile interstatale.

In declarație se relevă că in 
calitatea sa de coinițiator al 
pt opunerii de convocare a unei 
conferințe de securitate gene- 
ral-europeană. guvernul R.D.G. 
hi exprimă convingerea că o 
asemenea conferință ar fi în 
măsură să contribuie la crearea 
unui sistem de securitate euro
pean. care să servească menți
nerii și întăririi păcii interna
ționale.

Declarația subliniază, de ase
menea. că O.N.U. își poate în
deplini pe deplin sarcina sa 
grea și plină de răspundere 
numai .dacă toate statele care 
desfășoară o politică conformă 
cu Carta acestei organizații, ca
pătă posibilitatea de a contri
bui cu drepturi egale la reali
zarea acestei sarcini". In acest 
sens, R.D.G. formulează „cerin
ța legitimă de a participa ca 
membru cu drepturi egale la 
activitatea Națiunilor Unite. A- 
partenența R.D.G. de organiza
ția mondială ar fi conformă 
realităților și ar corespunde 
principiilor unanim recunoscu
te ale dreptului internațional11.

TENSIUNE
ÎN SIERRA LEONE
FREETOWN 7 (Agerpres). — 

Premierul Siaka Stevens a de
clarat că guvernul din Sierra 
Leone va adopta măsuri dras
tice pentru a pune capăt vio
lențelor în regiunile din nordul 
țării. In această regiune au fost 
semnalate incidente care au de
terminat autoritățile să instituie 
la 14 septembrie starea de ur
gență. De asemenea, doi mi
niștri din actualul cabinet și-au 
prezentat demisia, exprimin- 
du-și dezacordul cu unele mă
suri adoptate în domeniul po-

R. P. BULGARIA : Stara Zagora. faimoasa stațiune de tratament și odihnă care atrage 
anual mii de turiști, este in continuă dezvoltare. Se construiesc noi hoteluri și case de odihnă, 
se îmbunătățește rețeaua de magazine și de servicii pentru turiști.

In foto: Vedere a lacului pentru băi minerale din localitatea Stara Zagora.

„S T A G F L A T B &
CEA MAI RECENTĂ MALADIE A ECONOMIEI BRITANICE

Termenul s-a încetățenit doar 
de puțină vreme in dicționarele 
economice britanice. „Stagflation" 
reprezintă o combinație dintre 
stagnarea cererii de consum și 
a inflației galopante. El reflectă 
actuala maladie a economiei 
insulare.

Cu numai un an in urmă, mul
tor englezi li se părea că difi
cultățile cunoscute pe planul 
producției industriale, a expor
turilor si a solidității lirei sterli
ne erau pe cale să ia sfirșit. Ba
lanța de plăți înregistrase un 
excedent, datoria externă scăzuse, 
productivitatea începuse să 
crească. Euforia s-a dovedit insă 
o fi de scurtă durată. Majori
tatea observatorilor sint acum de 
acord că Marea Britanie o in
trat din nou intr-una din crizele 
sale economice periodice core 
ou făcut ca despre această țară 
să se afirme că a devenit „inva
lidul cronic" ol Europei. (Time).

In primul trimestru al anului 
1970, producția industrială a scă
zut cu 1 Io sută, iar prețurile cu 
amănuntul au crescut intr-un ritm 
anual de 7,7, la sută. S-au în
registrat scumpiri la tarifele pe 
căile ferate și metro, la convor
birile telefonice, expedițiile poș
tale etc.

Sesiunea extraordinară a Adunării Naționale a P.A.U.
CAIRO 7. — Corespondentul

Agerpres, Constantin Opricâ, trans
mite : Reunita miercuri in sesiune 
extraordinară, Adunarea Națională 
a R.A.U. a ratificat în unanimi
tate propunerea Comitetului Exe
cutiv Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe care a recomandat candida-

CAIRO 7 (Agerpres). — Repu
blica Arabă Unită este gata să 
prelungească durat.*. încetării tem
porare a locului în zona Canalu
lui de Suez pentru o nouă peri
oadă de trei luni spre a da posi
bilitate lui Gunnar Jarring și 
O.N.U. să-și îndeplinească misiu
nea, a declarat ministrul de ex
terne egiptean, Mahmud Rad. 
într-un interviu acordat televiziu
nii egiptene. Șeful diplomației 
egiptene a arătat, totodată, că 
„R.A.U. nu va accepta o încetare 
permanentă a focului la Canalul 
de Suez, pentru că aceasta ar în
semna capitularea Egiptului". (Re
amintim că actuala perioadă de 
încetare a focului pe o durată de 
90 de zile ia sfirșit la 5 noiem
brie a.c.).

Mahmud Riad a respins acuza- 

liticii interne. Poliția și armata 
au preluat controlul complet a- 
supra provinciei de nord și a 
orașului Port Loko.

Observatorii politici afirmă 
că o altă cauză a tensiunii po
litice din Sierra Leone o con
stituie crearea partidului de o- 
poziție — Partidul Democrat U- 
nit — al cărui program politic 
reflectă preocuparea unor per
sonalități politice pentru mo
dernizarea diverselor aspecte 
ale economiei și structurii so
ciale din Sierra Leone.

Un studiu publicat la Londra 
a indicat că asemenea creșteri 
de prețuri au cunoscut nu mai 
puțin de 286 de articole și ser
vicii. „Inflația - a declarat Ro
bert Carr, ministrul muncii și 
productivității — ne-a scăpat de 
sub control. Dacă nu vom reuși 
să-i punem friu, țara se va în
drepta spre un dezastru".

„Stagflation" a contribuit se
rios la agravareo tensiunii sociale 

COMENTARIU EXTERN

din Moreo Britanie. Aceasta poa
te fi lesne înțeles, dacă se ține 
seama de faptul că principala 
povara a stagnării economiei și 
intensjficarea fenomenelor infla
ționiste o suportă majoritatea 
populației. Ca urmare a poziției 
guvernului conservator de a nu 
admite nici un fel de sporiri de 
solarii, cerute de sindicate din 
cauza creșterii costului vieții, 
s-au intensificat grevele din di
ferite sectoare de activitate. 
Anui aceste, in Marea Britanie 
ou avut loc moi multe greve 
decit în oricare altă perioadă, 
incepînd din 1947. Au încetat 

tura lui Anwar Sadat la funcția 
de președinte al țării, rămasa va
cantă după decesul lui Gamal 
Abdel Nasser.

Conform procedurii constituțio
nale, candidatul propus de Adu
narea Națională trebuie să fie 
confirmat ulterior de către corpul

țiile potrivit cărora R.A.U. ar fi 
violat acordul de încetare a focu
lui in zona amintită. El a arătat 
că Statele Unite sînt cele care 
încalcă acordul, livrînd arme Isra
elului.

După cum anunță agenția Tan- 
iug și alte agenții de presă, postul 
de radio Cairo a transmis o de
clarație a Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe in care 
se arată că poporul egiptean este 
hotărît să lupte pentru eliberarea 
tuturor teritoriilor ocupate și de 
a continua politica președintelui 
Nasser. C.C. al U.S.A, arată că 
„R.A.U. va continua să fie întru 
totul alături de poporul palestinian 
reprezentat prin mișcarea de rezis
tență". In declarație se afirmă ho- 
tărirea poporului egiptean de a 
continua prietenia și de a dezvol
ta colaborarea constructivă cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste, relațiile de prietenie 
cu toate popoarele.

Scindarea Partidului liberal
democrat (

BONN 7 (Agerpres). — A- 
ripa de dreapta a Partidului 
liberal democrat din R- F. a 
Germaniei a hotărît să creeze 
un partid propriu. în urma 
unei reuniuni a comitetului 
director al aceste: fracțiuni, 
ce a avut loc la Diisseldorf 
sub președinția lui Siegfried

lucrul docherii, cadrele didactice, 
salariații serviciilor municipale. 
Alte greve au fost anunțate în 
industria minieră sau in rindurile 
muncitorilor agricoli. In plus, 2,6 
la sută din forța de muncă (un 
procent ridicat pentru economia 
britanică) se găsește în prezent 
in rindurile șomerilor.

Urmînd sfaturile unor econo
miști și ingrijindu-se de apărarea 
Intereselor patronatului, guvernul 

conservator a anunțat că inten
ționează să adopte foarte curind 
„puternice măsuri antiinflațio- 
niste". „Tatonarea terenului" a 
și fost făcută luna trecută, cînd 
primul ministru, Edward Heoth, 
s-a intilnit cu secretarul general 
ol Congresului Sindicatelor bri
tanice (T.U.C.), Victor Feather, 
căruia i-a adresat un apel la 
„moderație" în ce privește cere
rile de sporire a salariilor mun
citorilor. Sindicatele au respins' 
Inso acest apel, subliniind că in 
loc să atenteze la interesele oa
menilor muncii, guvernul ar tre
bui sâ procedeze mai curind la 

electoral în cadrul unui referen
dum național. Rezultatele referen
dumului, ce urmează să aibă loc 
la data de 15 octombrie, vor fi 
anunțate în decurs de 24 de ore, 
după care se va întruni Adunarea 
Națională pentru a le valida.

Luptele 
din

Cambodpia
PNOM PENH 7 (Agerpres). - 

Agențiile de presă anunță că în 
ultimele 24 de ore forțele de re
zistență populară cambodgiene 
și-au intensificat atacurile asupra 
pozițiilor deținute de trupele regi
mului Lon Noi, în întreaga regiune 
de sud-est a țării. In noaptea de 
marți spre miercuri, luptele s-au 
desfășurat în provinciile Kandal, 
Svay Rieng. și în sectorul sudic 
al provinciei Kompong Thorn, si
tuată la 85 km de Pnom Penh. 
Forțele de rezistență au lansat 
bombardamente cu mortiere și ra
chete asupra pozițiilor inamice. 
Ca urmare a intensificării acestor 
acțiuni, șoseaua națională nr. 4, 
care leagă capitala cambodgiana 
de portul petrolier Kompong Som, 
a fost blocată.

Zoglmann, deputat in Bun
destag. Intr-un interviu tele
vizat, Zoglmann a declarat 
că noul partid, care nu și-a 
ales încă un nume, va pre
zenta candidați proprii la a- 
legerile din luna noiembrie 
pentru parlamentele landuri
lor Hessa și Bavaria, precum

PE SCURT • PE SCURT
■ aae>5ai88aaaaaaBiaaBBi»ia

® Mai multe unități militare 
americane au sosit din S.U.A. 
pe calea aerului la Frankfurt 
pe Main pentru a participa la 
manevre militare în cadrul 
N.A.T.O.

© Președintele Republicii In
dia. Varahagiri Venkata Giri, 
și-a încheiat vizita oficială in 
Ungaria și a părăsit Budapesta.

In comunicatul dat publici
tății cu acest prilej, se subli
niază că. în cadrul convorbiri
lor pe care președintele Giri 
le-a purtat cu Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, a fost 
relevată cu satisfacție dezvolta
rea continuă pe care o înregis
trează în ultimii ani relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări. Ambele părți 
și-au exprimat, de asemenea, 
convingerea că există perspec
tive favorabile pentru dezvol
tarea în continuare a acestor 
relații, acordul semnat recent 
la Budapesta privind dezvolta
rea schimburilor comerciale un- 

o dezvoltare rapidă a economiei. 
Dar chiar și acele sindicate ole 
căror conduceri au indicat mem
brilor lor să înceteze grevele de
clarate, după ce fuseseră reali
zate acorduri în cursul tratative
lor cu patronatul, s-au lovit de 
împotrivirea membrilor de rînd, 
care au susținut necesitatea ac
ceptării tuturor cererilor formu
late.

Dificultățile economiei britanice 
au făcut să fie erodată serios 
și balanța de plăți. In unele 
cercuri economice se pune chiar 
întrebarea dacă, in actualele 
condiții, s-ar mai putea pune 
problema unei capacități de 
concurență a Morii Britanii in 
cadrul unei Pieți comune lăr
gite. Se merge pină acolo incit 
a început să se vorbească chiar 
și despre perspectiva, ce-i drept 
nu imediotâ, a unei noi devalo
rizări a lirei.

Există desigur și optimiști care 
susțin că Marea Britanie a cu
noscut multe crize economice 
asemănătoare și le-a supravie
țuit. Experții economici sublinia
ză insă că de data aceasta lu
crurile se prezintă mult moi grav 
co în trecut, iar „stagflation" 
s-ar putea dovedi o maladie de 
lungă durată.

I. RETEGAN

Vizita președintelui Franței, 
Georges Pompidou, la Moscova

MOSCOVA 7. — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță, transmite : Miercuri, in cea 
de-a doua zi a vizitei în Uniu
nea Sovietică a președintelui 
Franței, Georges Pompidou, la 
Moscova au continuat convor
birile oficiale sovieto-francezc.

In cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă since
ră, de înțelegere reciprocă și 
de cooperare, au fost examinate 
probleme dintre cele mai im
portante ale situației internațio
nale actuale, în primul rînd 
probleme europene.

In aceeași zi, președintele 
Pompidou a oferit un dejun în 
clădirea Ambasadei franceze 
din Moscova, în cinstea Prezi
diului Sovietului Suprem și a

Penfru sfîrîngerea legăturilor 
japon© -chineze

TOKIO 7 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
Un număr tot mai mare de poli
ticieni japonezi se pronunță pentru 
strîngerea legăturilor, pe toate pla
nurile, cu Republica Populară Chi-

Germaniei
și la alegerile provinciale din 
landurile Schleswig-Holstein 
și Renania-Palatinat, prevă
zute pentru primăvara anu
lui viitor. El a precizat că 
numai un mic număr de de- 
putați în Bundestag ai Parti
dului liber-democrat vor in
tra în noul partid.

garo-indiene și a colaborării e- 
conomice constituind în acest 
sens un exemplu convingător.

® Aseară la Praga, in cam
pionatul european de fotbal inter
iori s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Cehoslovaciei și 
Finlandei. Fotbaliștii finlandezi au 
obținut un rezultat nescontat, ter- 
minind la egalitate 1-1 (1-1)
cu formația gazdă. Scorul a fost 
deschis de echipa cehoslovacă 
in minutul 31 prin extrema stingă 
Albrecht. A egalat Paatalainens 
in minutul 42.

Duminică, la București in ca
drul aceleiași competiții echipa 
Finlandei va întilni reprezentativa 
României.

® Anunțată de către toate 
cotidienele libaneze, care au pu
blicat ediții speciale, confirmată 
în zorii zilei de miercuri de 
postul de radio Beirut, forma
rea noului cabinet al Libanului 
continuă să rămină. totuși, o 
problemă nerezolvată, în urma 
apariției unor dificultăți de ul
timă oră.

Potrivit observatorilor poli
tici, se pare că anumite perso
nalități politice, cooptate în 
noul guvern, fără a li se fi ob
ținut în prealabil consimțămin- 
tul. ar fi formulat o serie de 
obiecții care ar pune în cauză 
întreaga coAoonență a cabine
tului.

@ Cadrele didactice din u- 
niversitățile italiene au anun
țat că anul acesta nu vor mai 
fi reluate cursurile la 15 oc
tombrie, in cazul in care 
parlamentul nu va adopta de 
urgență legea referitoare la 
reforma universitară. Această 
reformă — care va trebui să 
prevadă, intre altele, un nou 
sistem de angajare a cadre
lor didactice, modernizarea și 
sporirea numărului sălilor de 
cursuri și de studiu și al la
boratoarelor, modificarea sis
temului de constituire a con
siliilor din facultăți — a fost 
înaintată unei comisii sena
toriale. Se apreciază că este 
puțin probabil ca pînă la 15 
octombrie reforma universi
tară să fie votată de parla
ment. cu atit mai mult cu cit. 
în momentul de față, senatul 
dezbate alte legi. 

@ Agenția spațială americană, N.A.S.A., va efectua in 
curind un experiment destinat să soluționeze dificultățile 
puse dc debarcarea pe Marte unui laborator automat. Ex
perimentul constă in lansarea, cu ajutorul unei rachete 
„Castor Recruit", a unei încărcături de 1350 kg care, o dată 
ajunsă la altitudinea dc 91 km, ar urma să revină pe Pă- 
mint frînată de o parașută cu diametrul de 16,5 m. Viteza 
atinsă in cursul căderii spre Pâmint a încărcăturii va fi de 
două ori și jumătate mai mare decit cea a sunetului, adică 
cea pe care o va atinge, conform calculelor, laboratorul au
tomat ce urmează să fier plasat pe Marte.

guvernului Uniunii Sovietice. 
La dejun au luat parte Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, A- 
lcxei Kosighin și alte persoane 
ofic iale sovietice.

Georges Pompidou și Alexei 
Kosighin au rostit toasturi.

Președintele francez. Georges 
Pompidou, a ținut la Kremlin o 
conferință de presă in care a 
evocat principalele domenii de 
cooperare franco-soviclică și a 
răspuns la întrebările ziariști
lor.

Miercuri seara, președintele 
Franței a asistat la spectacolul 
cu opera „Legenda despre ora
șul Kitej“ de Rimski-Korsakov, 
prezentat pe scena Teatrului 
Mare din Moscova.

neză. Eiichi Nishimura, președin
tele Partidului Socialist Democra
tic (P.S.D.) — care cooperează cu 
Partidul Liberal Democrat, aflat 
în prezent la putere — s-a decla
rat în favoarea recunoașterii de 
către guvernul japonez a guvernu
lui R P. Chineze ca singur repre
zentări al Chinei.

Nishimura a afirmat că politica 
actualului cabinet japonez potrivit 
căreia ar exista ,.o Chină și un 
Taivan", este o ficțiune șî nu va 
putea fi recunoscută în viața po
litică internațională.

Ocupîndu-se de aceeași chestiune, 
secretarul general al Partidului So
cialist Japonez (P.S.J.), Saburo 
Eda, a sugerat crearea unui front 
comun din care să facă parte 
chiar și membri ai Partidului libe
ral democrat de guvernămînt, pen
tru a determina guvernul să stabi
lească relații diplomatice cu R. P. 
Chineză. De altfel, membri de 
frunte ai acestui partid fac parte 
și din Liga pentru promovarea co
merțului japono-chinez.

S Miercuri au începui la 
Blackpool lucrările celei de-a 88-.1 
conferințe anuale a Partidului con
servator din Marea Britanic, prima 
după ce conservatorii au revenit ia 
guvern. Cei aproximativ 4 000 de 
delegați vor examina, timp de 
patru zile numeroase probleme pri
vind politica internă și externă a 
Angliei.

® Agenția China Nouă a- 
nuntă că la Pekin a fost sem
nat un acord în virtutea că
ruia K. P. Chineză va oferi a- 
jtilor economic, tehnic și mili
tar Republicii Democrate Viet
nam.

® Primul volum al „Memo
riilor speranței11, semnat de 
fostul președinte al Franței, ge
neralul Charles de Gaulle, a 
fost pus în vînzare miercuri în 
librăriile franceze. El se inti
tulează „Reînnoirea" și se referă 
la perioada de după 1958. Tira
jul acestui volum se ridică la 
250 000 de exemplare.

© Grevele de avertisment ale 
metalurgiștilor vest-germani în
registrate în ultimele zile în
deosebi în bazinul Ruhr s-au 
extins în partea de nord a R.F. 
a Germaniei cuprinzînd Ham- 
burgu] și landul Schleswig- 
Holstein. Astfel, mai mulie mii 
de metalurgiștî au întrerupt lu
crul în semn de protest împo
triva manevrelor patronatului 
de a tergiversa încheierea noi
lor contracte colective de mun
că. "

® Un purtător de cuvînt al 
centrului de cercetări atomice 
„Bha Anss“ din Bombay a a- 
nunțat că savanții și tehnicie
nii de la acest centru au reușit, 
pentru prima dată in India, să 
extragă uraniu-233 din toriu. A- 
ceastă realizare-, apreciază agen
ția France Presse. are o impor
tanță deosebită pentru India, 
care dispune de cele mai în
semnate zăcăminte de toriu din 
lume.

• Dintr-o celebră galerie do 
artă din Milano au fost furate 
mai multe pînze de Utrillo, 
precum și lucrări ale lui De 
Chirico și ale altor pictori mo
derni. Suma la care se cifrea
ză valoarea operelor furate este 
dc 150 milioane lire.

Pepită de aur 
de 4 438 grame

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
In ținutul Kolima, situat in ex
tremul nord sovietic, a fost 
descoperită o pepită de aur 
in greutate de 4 438 grame. 
Cea mai mare pepită desco
perită vreodată in acest ținut 
a avut greutatea de 9 680 
grame și a fost găsită in luna 
iulie 1970.

Procesul de la
Fort Hcod

FORT HOOD 7 (Agerpres). 
- Marți a început la Fort 
Hood (Texas) procesul ser
gentului David Mitchell impli
cat în masacrele din satul 
sud-vietnamez My Lai, săvir- 
șite la 16 martie 1968. Mitchell 
este acuzat că a ucis 30 de 
civili vietnamezi in timp ce se 
afla in serviciu comandat îm
preună cu o patrulă din com
pania sa.

Apărarea a anunțat câ va 
cere aminarea procesului. Ju
decătorul, colonelul George 
R. Robinson, a respins cererea 
apărării de a se transfera pro
cesul de la baza militară 
Fort Hood. El a decis, totodată, 
ca desemnarea membrilor ju
riului sâ aibă loc miercuri.

Dintre cei 25 militari de di
ferite grade implicați in ma
sacrele de la My Lai, 8 au
beneficiat de o hotărire de
neurmărire, 7 vor apare in
fața instanței ca acuzați, iar
10 sa află in curs de anche
tare.

Apariția iernii
în Grecia

ATENA 7 (Agerpres). - 
După prezența ei, de acum 
două zile, in Turcia, iarna 
și-a făcut apariția noaptea 
trecută, și in Grecia. Miercuri 
dimineață, colinele Olimpului, 
ca și cele ale crestelor mun
toase din apropierea frontierei 
greco-iugoslave, erau acoperite 
de un strat de zăpadă.

Beneficiul adus de 
„Expo ’70“

TOKIO 7 (Agerpres). - Ex
poziția mondială „Expo ’70" 
care s-a încheiat la 13 septem
brie, a adus un beneficiu a- 
preciat la 15 miliarde yeni. 
Deja la centrala administra
tivă din Osaka au sosit nume
roase cereri din partea unor 
instituții de stat și organiza
ții de a li se repartiza cote din 
beneficiu. Printre solicitatori 
se află și ministerul japonez 
de externe care cere ca o par
te din beneficiu să fie folosit 
în scopul acordării de ajutor 
suplimentar țârilor in curs de 
dezvoltare din Asia pentru „a 
spori prestigiul Japoniei în a- 
ceastă regiune". Președintele 
asociației Expo, care a patro
nat organizarea expoziției, a 
cerut insă ca suma să fie 
acordată institutelor de cerce
tare și combatere a cancerului 
și tuberculozei.

înmulțirea zgîrie- 
norilor la Tokio

TOKIO 7 (Agerpres). - Spo
rirea prețurilor pentru terenuri 
și creșterea populației capita
lei japoneze au determinat 
specialiștii din această țară 
să se gindească la proiecte 
de construire a unor zgirie- 
nori pentru locuințe, inalți de 
peste 100 de metri. De alt
fel, s-a și anunțat că a fost 
constituit un comitet care se 
va ocupa de această proble
mă. ,

Cea mai înaltă clădire pină 
in prezent din Tokio, care se 
află încă in construcție, este 
hotelul „Keio Piaza", înalt de 
170 metri cu 47 de etaje. De 
curind au fost construite încă 
două blocuri care adăpostesc 
sediile unor instituții, unul 
înalt de 147 metri cu 37 da 
etaje, iar altul de 152 metri cu 
40 de etaje.

Construirea noilor blocuri 
de locuințe ar urma să se facă 
în trei etape, la început blo
curi de 20 de etaje, apoi de 
40 de etaje și in final cu apro
ximativ 50 de etaje.
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