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ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. $1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Convocarea Sesiunii 
a Vill a a Consiliului 

popular municipal 
In conformitate cu art. 23 din 

legea nr. 57/1968, Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului popular al 
municipiului Petroșani, convoacă 
în ziua de 30 octombrie 1970, Ia 
ora 16, în sala clubului Centralei 
cărbunelui Petroșani, Sesiunea a 
VIII-a a Consiliului popular.

0 cerință economică imperioasă

UTILIZAREA CU 
RANDAMENT 

SPORIT
A MAȘINILOR- 

UNELTE

Cu prilejul prezentei la New York 
Ja sesiunea jubiliară a O. N. U. 
întrevederi ale președintelui

NICOLAE (EAtlȘESCU

de marile agregate, 
utilaje și mașini ce de-

Alături 
Instalații, 
finesc profilul activității miniere, 
in unitățile din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani există un 
considerabil potențial productiv 
compus din mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalului. Utilizarea 
cu randament sporit a acestor 
capacități constituie o problemă 
economică stringentă a acestei 
etape de finalizare a cincinalului. 
Aceasta datorită aportului pe 
care mașinile-unelte pot și tre
buie să-l aducă la sporirea vo
lumului producției industriale in 
genere', la creșterea și diversifi
carea producției proprii de piese 
de schimb, repere și subansam- 
ble in special.

Pe baza acestor considerente, 
și pornind de la constatarea că 
potențialul mașinilor-unelte este 
insuficient utilizat, conducerii 
centralei, comitetelor de direcție 
ale unităților subordonate li s-au 
trasat ca sarcină să acționeze ener
gic pentru ca in cel mai scurt 
timp, mașinile-unelte să fie folo
site la întreaga capacitate, 
acest scop, s-a stabilit ca 
Uzina de utilaj minier Petroșani 
și la Fabrica de stilpi hidraulici 
Vulcan indicele de utilizare să 
se ridice la minimum SO la sută 
din timpul maxim disponibil, iar 
în atelierele mecanice ale exploa
tărilor acest indice să lie de cel 
puțin 60 la sută. Cum s-au 
materializa* aceste sarcini ?

După trei trimestre de muncă 
se remarcă o îmbunătățire ge
nerală a indicelui de 
a timpului de lucru al 
unelte. Pe ansamblul 
acest indice s-a ridicat in 
mestru' III la 59,9 la sută, față 
de numai 56,1 la sută in primul 
trimestru al acestui an. In sec
țiile de bază, cu profil de con
strucție de mașini, creșterea este 
de la 58,5 la 61,5 la sută, iar 
in atelierele mecanice ale exploa
tărilor și preparațiilor de la 54,0 
Ia 53,3 la sută. Detalierea ana
lizei permite să se formeze con
cluzii diversificate ca semnifica
ție și importanță. Așa de pildă, 
in secțiile prelucrătoare aie Uzi
nei de utilaj minier se înregis
trează la totalul celor 124 ma
șini unelte un indice mediu de 
69,3 la sută, iar la unele tipuri 
de strunguri, mașini de 
roți dințate cilindrice și 
indicele respectiv este 
intre 85,3 și 89,5 la sută. O evo
luție net favorabilă o înregistrea
ză utilizarea mașinilor-unelte in 
atelierele auxiliare ale exploa
tărilor. Sint de reținut rezultatele 
bune obținute la atelierele me
canice de la E. M. Vulcan, care 
are un indice de 86
E. M. Lonea cu 74,8 
E. M. Lupeni cu 72,4 
E. M. Uricani cu 69 la

Consecințele eforturilor depuse 
sini deosebit de vizibile in rea

in 
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utilizate 
mașinilor 
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tri-

frezat 
conice, 
cuprins

la sută,
la sută,
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lizările de ansamblu ale U.U.M.P. 
și in satisfacerea in mai mare 
măsură de către exploatări a ne
cesarului de piese de schimb de 
producție proprie. Tot atit de vi
zibile sint insă și neajunsurile ce 
se perpetuează incă in domeniul 
folosirii potențialului prelucră
tor de metal. Este regretabil că 
din acest punct de vedere Fa
brica de stilpi hidraulici de la 
Vulcan se prezintă cu indici to
tal nesatisfăcători. In trimestrul 
III, aceștia se ridică doar la 
45,1 la sută. Mai grav este că 
după acest procent mediu ex
primat pe totalul celor 53 ma
șini-unelte din dotarea fabricii, 
se mențin indici de-a dreptul 
derizorii la unele mașini de inalt 
randament și tehnicitate. Astfel, 
2 mașini de rectificat interior 
și exterior sint folosite numai 
10,8-25 la sută din timpul dispo
nibil, un strung automat 29,1 la 
sută, iar mașinile de alezat și 
frezat 33,3 la sută din timp. In 
asemenea condiții este clar de ce 
unitatea din Vulcan nu este ca
pabilă să satisfacă pe deplin 
necesarul de piese de schimb 
pentru utilajul de susținere pe 
care il fabrică, de ce și la ora 
actuală peste 10 000 de stilpi 
hidraulici sint scoși din uz din 
lipsă de piese, repere și suban- 
samble.

Deși din exemplele citate la 
început rezultă categoric că in 
atelierele auxiliare indicele de 
60 la sută nu reprezintă o sarcină 
exagerată, ci un nivei perfect 
realizabil, preparațiile și unele 
exploatări continuă să neglijeze 
folosirea mașinilor-unelte din 
dotare. Astfel, la preparațiile 
Lupeni, Coroești, Petrila, dotate 
cu 34 de mașini de diverse ti
puri și tehnicități, indicii de uti
lizare sint cuprinși intre 42 și 
60 la sută, in timp ce la minele 
Dilja și Paroșeni, strungurile, 
frezele, mașinile de găurit reali
zează indici de 46,8-59 la sută. 
Indici sub cei planificați se con
semnează și la unele tipuri de 
strunguri, mașini de alezat, frezat 
și rectificat din cadrul U.U.M.P.

Desigur, in legătură cu aspec
tele semnalate, conducerile ex
ploatărilor, preparațiilor și uzinei 
de utilaj pot invoca dificultățile 
in asigurarea personalului califi
cat sau uzura fizică avansată sau 
tehnicitatea redusă a unor tipuri 
de mașini. Acordind creditul cu
venit acestor justificări, se impu
ne să precizăm că situația actua
lă și sarcinile de viitor nu mai 
îngăduie menținerea inactivă a 
unei părți însemnate din poten
țialul tehnic din dotare, ci soli
cită utilizarea lui din plin, pen
tru acoperirea din producție pro
prie, într-o măsură cit mai mare, 
a necesarului de piese de 
schimb, repere și subansamble, 
sporirea pe această cale a volu
mului producției industriale.

PASIUNE
Multă lume se adunase să 

privească. .Vor reuși oare 
montorii ?“ — se întrebau și 
constructorii, care încetaseră 
pentru moment lucrul, și mi
nerii care tocmai atunci ie
șiseră din schimbul 1. Era 
intr-adevăr o treabă grea : 
să așezi la milimetru o .pun
te" de metal lungă de 33 
metri, la o înălțime de pes
te 27 metri, pe cele două 
reazeme ale ei. Era prima 
estacadă de asemenea dimen
siuni care se monta in con
diții deosebit de dificile; 
nici un fel de macara nu se 
putea folosi, ci doar trolii 
și dispozitive speciale con
cepute și confecționate pe

loc. Această „punte", pu
să cap la cap cu alta, 
unește puțul principal și sta
ția de sortare a cărbunelui 
de la Dilja printr-un așa-zis 
culoar metalic lung de 84 
metri. Pe aici vor trece miile 
de tone de „diamante negre" 
extrase din adincuri, in dru
mul lor către vagoanele de 
cale ferată.

Montorii lui Mihai Racz 
— Remus Băncilă, Eugen So- 
modi, Tiberiu Klein, Marin 
Ciocan și alifia alții — au

reușit și atunci, cu mai bi
ne de trei luni in urmă, ceea 
ce era îndoielnic la început 
pentru unii. „Cind am ter
minat ne-au felicitat toți: și 
constructorii și minerii adu
nați să privească" mi-a spus 
Mihai Racz... Meritau de alt
fel din plin: montarea cu
loarelor metalice a fost ire
proșabilă. Privirea le distin
ge acum de departe, remar- 
cindu-se zvelte, in peisajul 
industrial al DiljeL Expe
riența lui Mihai Racz și a 
ortacilor lui pe care-i con

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

In cadrul activităților pri
lejuite de prezența sa la se
siunea jubiliară a Organizației 
Națiunilor Unite, președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a con
tinuat să aibă întilniri cu 
o seric de personalități poli
tice aflate la New York cu ca
re a efectuat schimburi de pă
reri asupra unor probleme im
portante ale vieții politice in
ternaționale, dccurgînd din ne
cesitatea de a se stabili in lu
me un climat al bunei colabo
rări intre țări, indiferent de o- 
rînduirea social-politică, de a 
se asigura popoarelor pacea și 
securitatea, posibilitatea de a-și 
realiza năzuințele de prosperi
tate și progres. Au fost, de a- 
semenea, abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale, ale

dezvoltării colaborării cu sta
tele respective.

Marți scara, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întilnit 
la reședința sa de la sediul 
misiunii permanente a Româ
niei la O.N.U. cu Eisaku Salo, 
primul ministru al Japoniei. 
Au fost prezenți miniștrii de 
externe ai celor două țări, 
Corncliu Măncscu și Kiichi 
Aichi. întrevederea a decurs 
intr-o atmosferă de înțelegere 
și cordialitate.

In seara aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu si 
solia, Elena Ceaușescu, împre
ună cu tovarășii Dumitru Po
pescu și Corncliu Mănescu au 
răspuns la invitația de a parti
cipa la dineul oferit de Milia 
Ribicici, președintele Vecei E- 
xecutive Federative a Republicii

Șocialiste Federative Iugosla
via, in cinstea unor șefi do 
state și guverne prezenți la 
sesiunea jubiliară a O.N.U.

Miercuri dimineața, președin
tele Consiliului de Slat l-a pri
mit la sediul misiunii perma
nente a României pe Mahmud' 
Riad, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Uni
te. La primire, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă priete
nească, a fost de față Corncliu 
Măncscu, ministrul afacerilor 
externe al României. Au fost) 
discutate probleme privind re
lațiile dintre cele două țări, as
pecte ale reglementării pe cale 
politică a situației din Orien
tul Mijlociu, precum și o scrie 
de probleme aflate în atenția 
O.N.U.

Șl SATISFACȚIE
Uzita ia corporația comercială 

New Yorlfczâ Macy’s

BLOCUL EXPERIMENTĂRILOR
Așa ar putea fi numit blocul 

IV din raza cimpului de exploa
tare al E. M. Lupeni. In cadrul 
feliilor inferioare 2 și 3 ale stra
tului 5 se experimentează, nu 
de mult, atit in limitele panouri
lor I și II - unde lucrează o 
combină 2 K 52 -, cit și ale pa
nourilor III și IV, o metodă nouă 
de pregătire - superioară celei

anterioare - pusă la punct de 
către inginerul IULIAN COSTESCU. 
Prin procedeul ca atare, lucră
rile pregătitoare se reduc cu 
citeva sute de metri de galerie, 
fapt care va conduce la obține
rea unor importante economii, 
estimate la cca. 1 800 mii lei.

De la începutul săptăminii cu
rente, la panourile lll-IV, de care 
am vorbit, s-a introdus și tăie

rea mecanizată a cărbunelui, 
prin intermediul combinei de a- 
bataj „Einckhoff". Frontalișlii 
harnici conduși de minerul ION 
ONUf se străduiesc să asimile
ze cit mai bine și mai repede 
proaspăta tehnologie de lucru, 
care va aduce, cu siguranță, o 
sporire considerabilă a capacită
ții de extragere, a randamentu
lui brigăzii.

Miercuri la amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, împreună cu tovarășul Du
mitru Popescu au fost oaspeții 
celei mai mari corporații co
merciale pentru desfacerea bu
nurilor de larg consum din

New York — R. II. Macy ct 
co inc. Corporația reunește șa
se companii ale căror maga
zine totalizează o vînzare a- 
nuală de aproape un miliard 
de dolari.

La sediul corporației, aflat

intr-un mare edificiu de pe 
strada nr. 34, unde se află cel 
mai mare magazin din Statele 
Unite purtînd firma ,,Macy’s11, 
oaspeții au fost întîmpinați și

(Continuare in pag. a 4-a)

Noi tranzacții și contracte încheiate 
în cadrul T. I. B.

Zilnic, în cadrul Tirgului In
ternațional București, specia
liștii români și străini încheie 
noi tranzacții, stabilesc coope
rări, încheie noi contracte.

Astfel, Industrialexport a a- 
vut în ultimele zile întilniri cu 
peste 100 delegații străine, 
printre care reprezentanții fir
mei „Mitsuhischi44 din Japonia, 
care s-au interesat de insta
lațiile noastre de foraj; specia
liștii de la „Tehnoexport"- 
U.R.S.S. au purtat convorbiri 
în scopul stabilirii unor coope
rări in domeniul instalațiilor 
de foraj și a unor unități de 
pompaj; delegați ai firmei 
„World Patent Development11 
din S.U.A. — care au purtat

convorbiri in vederea obținerii 
unor licențe românești pe ter
țe piețe; reprezentanți ai fir
mei „Mid-Continent Supply11 
din S.U.A. s-au interesat de 
modalitățile de achiziționare a 
sapelor cu role și a pompelor 
de noroi pentru instalații do 
foraj. Un deosebit interes pen
tru produsele românești mani
festă unii oameni de afaceri 
din Grecia. Astfel, după ce au 
purtat discuții cu specialiști ro
mâni, domnii P. Papadopolos 
și B. Gretaras, armatori greci, 
au semnat ieri un contract cu 
firma ..Industrialexport11, in ba
za căruia vor achiziționa șase 
cargouri de 4 500 tone pentru 
mărfuri generale.
Standul întreprinderii comer

ciale „Romchim" a primit ieri 
vizita unei delegații din China. 
Cu acest prilej au fost purtate 
discuții cu privire la caracte
risticile funcționale ale unor 
instalații de alumină calcinată 
și instalații de cupru electro
litic, in vederea unor tranzac
ții ulterioare.

Reprezentanții „Romchim*4 au 
purtat multiple discuții cu spe
cialiști și firme importatoare 
din S.U.A., Cehoslovacia, R.F. 
a Germaniei, Franța, Olanda, 
Japonia, Spania, India și Aus
tria, in vederea încheierii u- 
nor acorduri de cooperare pen
tru lucrări de instalații chi
mice pe terțe piețe.

(Ager preș)
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ȘCOALĂ — EDUCAȚIE

STRĂZII
PAVAREA

Orașul Petroșani se înfn 
sețează continuu prin nt 
crări edilitare care fac 
din proiectul de ansambli 
modernizării municipiului, 
prezent -e execută lucrări 
bordurare și pavare cu 
a străzii Coasta pe o

de 120 metri, strada ce străb.t 
te zona dintre actualul lac 
de antrenament al navo 
modeliștilor și viitorul lac de 
agrement ce va fi amenajat în 
aval de Slătinioara. Tot în a- 
ceastă zonă, pe locul actualelor 
barăci. a fi construit un ștrand 
pentru public.

COASTA

CONCURS
Astăzi, la ora 18, în sala 

mică a Casei de cultură se des
fășoară un concurs „Cine știe 
cîștigă11 cu tema „Strungul ro
mânesc". Participă tineri de la 
U.U.M.P. și E. M. Dilja.

La aceeași oră, în sal;
arte plastice va avea loc cursul 
de arte plastice al Universității 
populare, cu tema „Fovistuul’1.

de

Instruirea 
comandanților 

de pionieri
Duminică, 25 octombrie, ora 

9, la Casa de cultură și la Clu
bul Petrila are loc o instruire a 
comandanților de detașamente. 
Cu acest prilej se va vorbi des
pre relația conducere-autocondu- 
cere în activitatea pioniereasca, 
diversificarea activității pionie
rești la detașamente, activita'ca 
tehnico-șiiințifică etc. Instruirea 
se va încheia cu activități pi an
tice.

MEDALION BRAESCU
Miine, la ora 18,30. în sala de lectură a Casei de cul

tură din Petroșani, profesoara Doina Șiclovan va prezenta 
un medalion Gheorghe Brâes'.u.

Preniiile taiHiii w jsnlra W lifi 
uft & Hi tei râl-ioliîite 
si Film apiti îi (te seiniiEntenaniliii 

Misii tamijl Romln
împlinirea a 50 de ani de la 

făurirea Partidului Comunist Ro
mân, eveniment de excepțională în
semnătate în viața poporului, c-te 
întîmpinată de scriitorii din patria 
noastră cu deosebit elan creator. 
Manifestîndu-și puternicul atașa
ment fața de poiitica partidului, 
conducător încercat al luptei revo
luționare și al construcției socialis
te, alături de toți oamenii muncii, 
scriitorii își dovedesc dragostea și 
simțul responsabilității sociale, pu- 
blicînd lucrări care oglindesc semni
ficațiile profunde ale marii sărbă
tori.

Pentru a marca modul în care 
se va concretiza efortul creator 
în cărți. Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă instituie decernarea 
de premii pentru cele mai bune 
lucrări literare și social-politice, 
scrise în limba română și în limbi
le naționalităților conlocuitoare, 
care reflectă la o înaltă ținută ide
ologică și artistică, viața, năzuin
țele și lupta eroică a poporului 
și înfățișează grandioasa frescă 
a patriei socialiste.

Vor fi premiate lucrări literare

și social-politice publicate în prima 
ediție în perioada 1 ianuarie — 
1 mai 1971.

Se vor acorda următoarele pre
mii :

Pentru volumele de PROZA 
(romane, nuvele, schițe, reportaje) 
care dezbat convingător, cu forța 
epică, lupta comuniștilor in anii 
ilegalității, problematica o- 
cietății socialiste, dialectica vie
ții contemporane, procesul de 
formare și dezvoltare a relațiilor 
sociale, într-o largă cuprindere a 
orizontului spiritual al omului con
temporan, contribuind la educarea 
complexă, comunistă, a cetățenilor 
patriei noastre :

Premiul I — 25 CCO lei
Premiul II — 20 CCO lei 
Premiul III — 15 0C0 lei
Mențiune — 6 CCO lei
Pentru volumele de POEZIE, 

axate pe teme majore, relevînd bo
găția sufletească, idealurile, aspira
țiile, frămîntările creatoare ale 
omului societății noastre, dimen
siunile sociale ale existenței lui .

Premiul I — 20 000 lei
Premiul II — 15 CCO lei

Premiul HI — 10 CCO Iei 
Mențiune — 5 CCO lei
Pentru volumele de CRITICA 

ȘI ISTORIE LITERARA. .re 
tratează dintr-o perspectivă otigt- 
nală aspecte esențiale ale litera
turii române în sinteze pe proble
me, genuri, tendințe estetice, per
sonalități configured imagini ca
racteristice ale fenomenului literar 
contemporan și afirmînd viabilita
tea esteticii marxist-leniniste in 
dialog deschis cu diverse concepții 
ideologice și estetice idealiste:

Premiul I — 12 CCO lei 
Premiul II — 8 CCO lei 
Premiul III — 5 COC lei 
Mențiune — 4 COC lei 
Pentru oartea SOC1AL-POI.I- 

TICA, care înfățișează aspecte lin 
istoria P.C.R., tradițiile de I >j-tX 
ale clasei muncitoare, studiază li
niile fundamentale ale consti i.»ei 
socialiste, transformările prof.i Js 
care «e produc în societatea noas
tră, tratează probleme de polito
logic, sociologic, etică, legate ne
mijlocit de experiența partidului 
nostru :

Premiu! I — 25 CCO lei 
Premiul 11 — 20 CCO lei

Depoul C. F. R. s-a pregătit de iarnă
v Cind te pregătești din timp ai certitudinea că munca îți va fi rodnică și pe timpul 

friguros. La aceasta s-a gîndit și conducerea Depoului C.F.R. Petroșani cind a luat măsurile 
necesare pentru activitatea de iarnă. Enumerăm doar citeva din măsurile pregătitoare tra
duse deja în viață. Toate locomotivele cu aburi au fost revizuite și izolate împotriva înghe
țului. Sistemele de încălzirea locurilor de muncă au fost revizuite și reparate. Clădirile de la 
depou au fost în bună parte 
locomotivă, de asemenea. Se 
gătit anotimpul friguros.

zugrăvite (lucrarea continuă încă), dormitoarele personalului de 
poate deci spune că Depoul C.F.R. Petroșani așteaptă bine pre-

Premiul III — 15 CCO lei
Mențiune — 6 COC lei
De asemenea, se va acorda un 

premiu special, de 15 CCC lei, 
pentru cea mai valoroasa CAR TB 
DE ARTA oglindind bogăția da 
aspecte ale procesului de profun
de transformări înfăptuite în anii 
socialismului.

Lista premiilor acordate va fi 
publicată în presa și diluzatâ prin 
radio.

„Belaz“-uri
la Valea

au sosit trei autobascu- 
de mare capacita'e, 
ce se vor utiliza pentru 

altor

de Pești
Pe șantierul unde constructorii 

înalță primul baraj din Valea 
Jiului, 
lame 
.Belaz',
transportul pietrei și 
materiale. încărcătura ce poate 
fi transportată de o astfel de 
autobasculantă este de 27 tone.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă
preocupările

iei cărbune
, __ ,___ conducerii

Prepa.ației cărbunelui Coroeșii 
se află aplicarea a noi măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă în uzină. Astfel, con
form unui recent plan de mă-

suri elaborat in adunarea acti
vului comitetului orășenesc de 
partid, se va executa, într-un timp 
scurt, punerea in funcțiune a 
instalațiilor de captare a prafu
lui silicogen la compartimentele 
de recepție a cărbunelui, îmbu

nătățirea iluminatului în incinta 
preparației, extinderea transpor
tului mecanizat al materialelor, 
precum și amenajarea cit mai 
urgenta a băii pentru muncitorii 
de la instalațiile de bricheta}.
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Pasiune și satisfacție

:l ■ -nr

a’u.~. a < .s.: și atunci, ca vt 
atitea alte rinduri, soluția 
cea mat ’avidă, econcmiicoa- 
su și si aură de a afara co
loși pe .umerii’ t i.:cr,;:c; ai 
stilrilc'- de beton sau oțel.

...Pi șeful de cchip.. M:hai 
Race .'-a^ fnl;.‘-.â acum două 
zile, alături de ceilalți co- 
riuniyti din lotul de montaj- 
i./ al șantierului T.C.M M. 
intrun;;i in adunarea pt i:- 
rală de alegeri. $i in timp 
ce 19 perechi de miini pre
zente se ridicau fn semn 
jirmativ < 
fie trecut 
ților pentru 
organizației de 
amintit citeoa 
viața h.- M:hai 
mi Ic povestise 
luni de zile.

.Jn 1949 a
dc me<r-.:a.ș. de lăcătuș. Din 
1954 lucrează la șantierul 
T.C.M M. Obiectivele miniere 
din Valea Jiului i-au simțit 
de alunei permanent prezen
ța. fie prin confecțiile meta
lice la pregătirea cărora 
partiripa yi el fn atelierul

a- 
ca Mi’iai Racz sâ 

( pe lista candida- 
ncrul birou al 

bază, mi-am 
frinturi din 

Racz pe care 
acum vreo 3

T.C.M.M. din Petroșani, fie 
pe fa i:ier, Zucrind efectiv 
la ni--/.area diferitelor ut:- 
laje tehnologice pentru risia- 
lații, pentru mașini de ex
tracție etc.

— Totuși pe șantier e mai 
greu: plouă, e frig, noroi™ 
Era poate mai vmod să ră 
fi practicat 
uzina .' ? —

...Do, 
să vă 
sint mai multe

n. Pe șantier c altceva, 
noi fi noi lucrări ca
dou de gindit, care te 
: cauți și să găsești

metode după care 
Și pentru fie- 

a-

ia intr-o 
l-am provocat, 
puteam. Dar, 

spun, eu. Intr-o 
lucră ri

...cum 
uzină 
șablon 
Sint î 
re-ți < 
obligă 
anumit, 
să montezi, 
care utilaj trebuie una 
parte. Mă pasionează aceste 
lucrări. Iar cind le vezi re
zolvate... dacă afi ști ce sa
tisfaci ie iți dăruiesc.’

Și Mihai Racz nu se poate 
spune că nu a avut satisfac
ții. Roadele muncii lui fi ale 
lăcătușilor montări cu care a 
lucrat se văd in Valea Jiu
lui. transpuse in nenumărate 
obiective, La Petroșani, ha
lele pieții. depozitul de car
buranți (cu rezervoare de

40—50 mii lit
peste 10 lucrări fn cele trei 
rici’itc ale minei; la I.ivezeni 
est, centrala termică, iar a- 
cum, stația dc sortare și 
turnul de extracție de la 
Dilja, sint numai citeva din 
bacurile unde Mihai Racz și-a 
înscris cu cinste numele, a- 
laturi de colegii lui de echi- 
)M. Și ei, colegii de muncă, 
il stimează și-i prețuiesc ca- 
' ■ ' I m U mes 
de comunist cinstit, modest, 
hotărit. întrebat de cutare 
sau cutare lucru, stă puțin 
pe ginduri, cinturește situa
ția yi spune apoi exact ce 
trebuie, fără să șovăie, Jură 
să ocolească esența faptului, 
faru să se codească. Trăsătu
rile omului, se contopesc cu 
cele ale muncii sale.

...Acum două zile, la s/ir- 
șitul alegerilor de partid, la 
care asistam, m-am văzut o- 
bligat să-i întind mina și 
să-l felicit pe montatorul Mi
hai Racz pentru cea mai 
nouă funcție a sa : aceea de 
locțiitor al secretarului bi
roului organizației de ba 
O dovadă in plus a prețui 
pentru om și munca

de organizație

JOI 22 OCTOMBRIE

loan CHIRAS

Flavia Dl MITE AȘ

publicitate

in
în

ce-l au loca-

VINERI OCTOMBRIE
Muzică de estradă;

oio- 
r.ote

Și
e nevoie de

res- 
bine- 

portea

din apropiere. Pină 
meni nu a pus mina

recepționat și dat in 
blocul in aceste 

cum

Huszor, Emo Deok și Nicolae 
Mureșon.

pentru 
apartamen- 

: exemplu 
și blocul nr. 14

urmări negative

Ing. Virgil TEODORESCU 
Maior Corneliu COJOCARII

V1ND GARAJ zidit în car
tierul Carpați, str. Carpați, 6, 
sq. 1, ap. 6.

so
De ssrvit

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.
Mult e dulce și fru
moasă.
Ateneu — emisiune de 
actualitate muzicală. 
Cadran internațional. 
Anunțuri — publicitate, j

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Film serial : „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn".
Serenade, canțonete, ro
manțe.
Viața literară.
Poșta TV de Ion Bu- 
cheru.
Aplauze pentru români 
— reportaj filmat de 
Virgil Saccrdoțeanu la 
Festivalul internațional 
de folclor 1970 de la 
Dijon, unde ansamblul 
..Pocnită" din Brașov a 
obținut .Discul de aur" 
și „Colierul de argint*. 
Telejurnalul de noapte. 
Varietăți pe peliculă.

SIRGUINȚ4 $1 DISCIPLINA
Moment de o deosebită Im

portanță in viața organizației, 
ndunarca de dare de scamă si 
alegeri a organizației U.T.C. 
•de la atelierul ie bobinaj din 
•cadrul U.U.M.P., ținută recent, 
-a constituit un cadru prielnic 
■pentru dezbaterea problemelor 
vitale ale tinerilor, pentru mo
bilizarea lor ’ 
rezultate tot 
producție.

Darea de 
-adunării generale a scos in e- 
xidență pasiunea și elanul cu 
care tinerii bobinatori au con
tribuit la realizarea planului 
Sn perioada scursă de la înce
putul anului. Ritmul accelerat 
•dc lucru, cele 900 de utilaje e- 
Seelrice reparate și date în ex
ploatare pină in prezent sînt 
fapte concludente care demon
strează sirguința și seriozita
tea cu care majoritatea vnc- 
rilor de aici privesc meseria 
de bobinator. Gradul de pre
gătire profesională al absol
venților școlilor sau cursurilor 
di -al:fi ire la locul de mun
că și-a spus din plin cuvin- 
iul. majoritatea tinerilor de 
aici avind calificarea cerută 
d<- meserie.

Alexandru Marton. Mihai 
Tv ■ ‘ay. Hermina Burghel. Vio
rica Păstrăveanu — sînt dpar 
citeva nume de tineri care au 

intens pentru li -

la obținerea unor 
mai frumoase in

seamă prezent;

Pe urmele

CORESPONDENȚE
Autoservirea 
e apreciată

In noul complex comerciol 
din cartierul 8 Martie ol ora
șului Petrilo. se află și maga
zinul alimentar cu autoservire 
nr. 42 al cărui responsabil este 
Petru Sotmari. Unitatea 
pectivâ se bucură de o 
meritată opreciere din 
locuitorilor din cortier ce fac 
□ ici cumpărături. Mărfurile ex
puse estetic in tonele și raliuri, 
curățenia exemplară vădesc 
gust, fantezie și preocupare din 
paitea întregului colectiv.

Magazinul o încheiat pri
mele trei trimestre ale anului 
cu o depășire de plan de 4,7 
la sută. Cifra ce exprimă va
loarea mărfurilor desfăcute 
către populație in această pe
rioadă este imoresionantâ • 
11 770 000 lei, cu 535 770 lei 
peste prevederi. Printr-o mai 
bună gospodărire a fondului 
de mărfuri, păstrarea ambala
jelor, in acest intervol s-au rea
lizat 15 000 lei economii la 
cheltuielile de circulație o măr
furilor. La dobindirea acestor 
rezultate și-au adus contribu- 

Elena Buliga, Ludovico 
Victoria Viiiilă,

„Vitrina 
cu note false"

Așezată in plin centrul 
șului l.upeni, „Vitrina cu 
false", organ al Comitetului 
orășenesc U.T.C. Lupeni, iși 
improspăteoză mereu fotogra
fiile prin care sînt criticate 
abaterile unor tineri din loca
litate. La actuala ediție este 
expusă o suită de fotografii 
edificatoare. In prim plan se 
află fotografia lui Andrei Co- 
zimir, autorul sporgerilor de la 
bufetele „Progresul" și „Bu- 
cegi". Are virsta de 18 ani, 
eliberot de curind din peniten
ciar și-o dot iarăși în petic. 
Cele 18 primăveri și le-a pătat 
cu noroiul necinstei. Alături, 
colegul său de „breaslă" Icon 
Ardelean care la 20 de ani 
s-a specializat in găinării. La 
„Vitrina cu note false" pot fi 
văzuți, de asemenea, tineri cu 
barba, cu „podoabo” capilară 
ieșită din comun.

Trecătorii se opresc, îi pri- 
aprecioză ca olore.

Gh. BOZU

Orarul e cum îl 
vrea gestionarul?

Unitoleo de legume și fruc
te nr. 17 din Petrilo ore și ea, 
ca fiecare unitate, un orar de 
funcționare. Are, dar de des
chis se deschide după bunul 
plac ol gestionorului-vinzălor. 
In ziua de 10 octombrie uni
tatea respectivă nu era deschi
să nici la ora 7,30. Vă- 
zind că așteptarea se prelun
gește, citeva femei s-au dus 
să-l invite pe gestionar să vină. 
N-a venit insă nici la ora 8. 
A plecot de acasă dar 
s-o oprit la bufetul „Timiș" la 
„una mică". Abia la ora 8 
și 40 de minute și-a făcut apa
riția. Auzind comentariile des
pre intirzierea lui, a dat 
prompt replica :
- Ce vă umflați ? Dccă 

v-oți fi culcat ca mine noaptea 
la unu, v-oți fi sculot cu noao- 
tea-n cop ?

Apoi s o apucat tacticos să 
aranjeze morfo in rofturi, 
afișeze prețurile. ~ 
s-a început abia pe la oro 9 și 
10. Ne întrebăm : orarul maga
zinului C.L.F. nr. 17 e cum il 

gestionarul ?
Emilian DOBOȘ
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materialelor
publicate

garantează 
reparațiile 

executate tie
cooperativă ?

Articolul cu titlul de ntai sus 
aparul in ziarul nostru nr. 6 463 
din 7 august a.c., releva lapuii că 
cititorul tlie Bălășoiu din i'.-.iiia 
a fost nevoit să bată drum i. Ate
lierului de mecanică fina al >oo- 
perațici din Petroșani timp de a- 
proape 6 luni pină i s a i-parat 
mașina de spălat delectată in ’cr- 
men de garanție. Refcrindu-se la 
cele cuprinse in articol conducerea 
Uniunii județene a cooperației 
meșteșugărești Deva a trimis re
dacției următorul răspuns :

„Prin delegații noștri, am veri
ficat situația atît la cooper iii vă 
cît și la domiciliul rcclamaniului, 
stabilindu-se că intr-adevăr mașina 
de săplat Alba-Lux 2 a fost adusă 
la reparat la atelierul de me. 
fina al fostei cooperative „Ji i
in prezent aparținînd de coopera
tiva „Unirea" — la data dc 19 
ianuarie 1970 (bonul nr. 14/, avind 
defect electromotorul și un armo
ring. După solicitarea și primirea 
pieselor pentru repunerea în stare 
de funcționare a mașinei, în timpul 
operațiunilor de demontare-monta- 
re s-a spart capacul din 
plastic. Șeful de unitate 
Traian, liind la acea data

mea

Adunări de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile U.T.C.

rea sarcinilor de plan, a obiec
tivelor muncii politico-educati
ve, cultural-sportive etc.

Dar. așa cum a rezultat și 
din darea de seamă, cele 480 
de minute de muncă nu au fost 
folosite întotdeauna și de către 
toți tinerii cu maximum de e- 
ficiență. Indisciplina în cadrul 
secției are evidente repercu
siuni asupra procesului de pro
ducție. Lucrările de calitate 
scăzută, indiferența față de 
păstrarea in bune condițiuni a 
materialelor. nefolosirea efi
cientă a celor 480 de minute, 
sint aspecte incă întilnite în 
adrul secției. Datorită unei 

solidarități greșit înțelese, unii 
tineri, in frunte cu Nicolae Bi- 
rău. fostul secretar 
zației U.T.C.. au 
pasivitate față de 
rile de indis ‘plină, 
a afectat relațiile 
dintre tineri 
neori s-au 
rită neînțelegerii, în 
colegiale, avind drept 
încălrarea disciplinei 
ganizație.

al organi- 
manifestat 
mani festă - 
Acest fapt 
de muncă 

și tinere care u- 
transformat. dato- 

relații ne
urma re 
de or-

Necesitatea unei contribuții 
mereu sporite din partea fie
cărui tînăr la îndeplinirea sar
cinilor de plan, înlăturarea to
tală a actelor de indisciplină, 
a rebuturilor, încadrarea tutu
ror tinerilor în învățămîntul 
politic și în acțiunile cultural- 
sportive sînt direcții spre care 
atenția organizației U.T.C. din 
atelier va trebui orientată cu 
prioritate.

Subliniind faptul că activi
tatea organizației U.T.C. depin
de in mare măsură de perso
nalitatea secretarului acesteia, 
tov. Gheorghe Koss a arătat 
că noul secretar ales va tre
bui să întrunească calitățile 
unui adevărat utecist, să fie 
un tînăr exigent cu ceilalți și 
cu el însuși, să se bucure de 
stima și respe- tul colegilor de 
muncă, să supravegheze și să 
urmărească îndeaproape mun
ca fiecăruia.

Ut iștii Nicolae Almășan, 
Gheorghe Pop. Nicolae Ncde- 
l‘.i. Steluța Rus s-au referit 
in uvintul lor l i necesitatea 
intensificării- activității poiiti-

co-cducative în rîndurile tine
retului pentru înlăturarea as
pectelor de indisciplină, indi
ferență, nepun dualitate — ca
re, fără îndoială, o dată dis
părute. vor conduce la ridica
rea prestigiului organizației.

Evidențiind contribuția tine
rilor la realizarea planului de 
producție din cadrul atelieru
lui dc reparații electrice, tov. 
ing. Spirea Suditu, șeful sec
ției a reliefat in cuvintele-sale 
conștiinciozitatea și hărnicia 
caracteristice celei mai mari 
părți a tinerilor dc aici, sub
liniind însă necesitatea unei 
discipline și exigențe mărite 
din partea fiecăruia, a unei 
combativități sporite, condiții 
sine qua non pentru înlătura
rea rebuturilor, a lucrărilor de 
proastă calitate, folosirea 
cioasă a materialelor, a 
pului de lucru.

Din partea comitetului 
nicipal U.T.C., tov. Mircea 
Zomber, activist al comitetu
lui, după ce a făcut unele re
comandări noului comitet ales, 
utcciștilor, a subliniat faptul 
că între activitatea pe linie 
profesională și cea de organi
zație există o legătură strânsă, 
succesul uncia fiind condițio
nat de rezultatele celeilalte.

păgubașul?
Cu aproximativ o lună și ju

mătate în urmă a fost identi
ficat de către organele de mi
liție din Petroșani un „amator" 
de furturi, pasionat îndeosebi 
după biciclete, ceasuri ele. ha 
identificarea actelor de hoție 
au contribuit intr-o 
măsură

oarecare 
și posesorii bunurilor 

dispărute, care. în scurt timp 
au reintrat in posesia lor. Cu 
excepția unuia singur. Este vor
ba de . proprietarul unei bici
clete ..împrumutate" de hoț din 
apropierea bufetului „Trei 
brazi" din Petroșani. Cum pină 
în prezent păgubașul nu a re
clamat organelor de miliție 
furtul, este invitat pe această 
cale a se prezenta la Serviciul 
de miliție din Petroșani (ca
mera nr. 8) pentru a intra în 
posesia bicicletei.
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La punctele de Imcs»u aie șantierului T.C.M.M
Interior de la Fabrica 

de produse lactate
Foto : E. FRITSCH
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Să se pună capăt cu hotărîre abaterilor 
de la regulile de prevenire a incendiilor
Se construiește in ritm 

ținui in toate colțurile țării. 
Este o realitate a zilelor noas
tre. Noi edificii sociale, obiec
tive industriale, instituții de 
cultură și artă etc. îmbogă
țesc peisajul patriei noastre. 
Șantierul T.C.M.AL din muni
cipiul Petroșani se înscrie și 
el in această dinamică operă 
constructivă.

Pentru executarea lucrări
lor industriale de suprafață, 
aferente dezvoltării economiei 
munit tpiului. pe șantierul Va
lea Jiului al T.C.M.M. s-au 
concentrat numeroase utilaje 
și materiale cu \alori însem
nate. Apărarea lor de incen
dii — ca de altfel și a con
strucțiilor in execuție 
impune de la sine; Din a- 
cest punct de vedere s-ar pă
rea că situația pe șantier se 
prezintă bine. Mai ales dacă 
ne-am limita să luăm jn con
siderare că în acest an la 
toate loturile și punctele de 
lucru nu a izbucnit nici un 
incendiu. S-ar părea. O veri
ficare mai atentă 
la iveală aspecte > 
bucurăloare.

Pe unele loturi 
ruj ui T.C.M.M. se 
serie de nereguli 
constitui oridnd cauze de iz
bucnire a incendiilor, mai a- 
les dacă avem în vedere pe
rioada sezonului rece in ca
re am intrat. Cele mai mul
te dintre aceste nereguli se 
referă la folosirea instalații
lor de iluminat și de încăl
zit necorespunzătoare, la uti
lizarea in condiții periculoa
se a focului deschis. Le- 
enumerat in 
întrunit ele 
centul cel mai mare de aba
teri de la normele p.c.i. intil- 
nite la puncte de lucru din 
municipiu ale ”
T.C.M M. Astfel, la iotul Uri-
cani, unde șefi de lot sint

Suciu și N.

sus-

se

scoate însă 
de loc im-

ale șantie- 
mențin o 
care pot

im 
această ordine 
constituie pro-

maic. ial
I Ijrea 

nun în 
funcție, nu a acționat la condu- 

oaza
ap.i. ul 

prin de- 
pim.d

cerea cooperativei, care în 
unei comenzi putea obține 
în cauza, fie direct, fie 
pozitul OCMAD Deva, 
astfel în situație beneficiarii! 
tui bun dc a scrie el însuși 
uzina producătoare, care a t 
capacul, a cărui valoare a 
suportata de cei vinovați.

La data de 6 iulie 197C au 1OM 
făcute toate remedierile, trarBpor- 
tîndu-se bunul la domiciliu! recla
mantului, care a recepționat și 
preluat mașina.

Pentru timpul cit mașina a stai 
în reparație s-a prelungit terme
nul de garanție la posesoi pe sea
ma cooperativei „Unirea" Pcno- 
șani. La cooperativă nu s-a găsit 
nici o sesizare scrisă și nici in re
gistrul de audiențe vreo sesizare 
cu acest caz, fapt pentru care nu 
s-au putut luat măsuri împotriva 
fostei conduceri a cooperativei 
„jiul" Petroșani.

S-a atras atenția organeloi con
ducătoare ale cooperativei „Uituca" 
de a acorda în viitor toată aten
ția sesizărilor și reclamațiilor oa
menilor muncii, aplicînd cele mai 
aspre sancțiuni persoanelor vino
vate. De asemeni șefului de unita
te i s-a atras atenția că în cazu
rile cind are probleme care nu le 
poate rezolva în calitatea pe care 
o are, să ceara sprijinul conduce
rii cooperativei*.

i la
trimis

fost

/Vote • Note ® Note
mentare norme de prevenire 
a incendiilor.

La punctul de lucru stația 
de insilozare Vulcan, maistrul 
Constantin Petcu nu a luat 
măsuri pentru instruirea în
tregului personal penlru a 
cunoaște și respecta regulile 
de prevenire a incendiilor, 
iar stingătoarele de incendiu 
sint goale, astfel că. în caz 
de o intervenție într-un e- 
ventual incendiu, nu pot fi 
de nici un folos.

Neglijențe grave au fost 
constatate la depozitul cen
tral de materiale al cărui șef 
de depozit este tov. Stănica

tre 
tri, 
tru 
să 
gulile și normele de p.c.i. în 
vigoare de către întregul per
sonal. In dorința ca toate a- 
baterile și neglijențele de la 
normele p.c.i. să fie lichidate, 
reamintim șefilor de loturi, 
maiștrilor, tuturor salariați- 
lor că încălcarea acestor nor
me — conform H.C.M. 
2 284/1969 — constituie con
travenție și se sancționează 
cu amendă de la 300 la 3 000 
lei. De aceea, credem că și în 
cadrul șantierului T.C^M.M.

toți șefii de loturi, maiș- 
șefi de depozite etc., pen- 
ca la locurile dc muncă 

fie respectate riguros re-

® să verificați amănunțit 
instalațiile de încălzire, urmă
rind ca ele să corespundă în
tocmai prevederilor capitole
lor I (art. 120 — 138) și III 
(art. 3, 7, 3, 8 și 3, 65) din 
Instrucțiunile de ramură;

să nu scăpați nici un 
moment de sub control sta
rea, execuția și exploatarea 
instalațiilor electrice;

6- să puneți un accent deo
sebit pe respectarea regulilor 
p.c.i. la utilizarea focurilor 
pentru încălzirea betonului și 
bitumului ori pentru executa
rea sudurilor;

® să acționați pentru ridi-

Petcu. Aici se fumează chiar 
și in încăperea unde se de
pozitează vopsele inflamabile. 
Instalația electrică se exploa
tează fără respectarea norme
lor (siguranțele de la tablou
rile de distribuție necorespun
zătoare, conductori electrici 
sub tensiune, fără a fi izolați 
etc.), 
mală 
solda 
nești, 
cutări.

Am prezentat numai citeva 
exemple, din care rezultă că 
in cadrul loturilor T.C.M.M. 
nu se respectă cu strictețe 
normele și regulile de p.c.i. 
Se impune deci cu acuitate 
intensificarea activității de 
prevenire a incendiilor de că-

Această situație anor- 
și periculoasă se poate 
chiar cU victime ome- 
datorită unor electro-

se va reuși să se pună lu
crurile in ordine înainte ca 
un incendiu să atingă vreun 
punct de lucru.
ȘEFI DE LOTURI, MAIȘTRI, 

ȘEFI DE DEPOZITE.'
Conform instrucțiunilor 

M.A.I. 362/1963 art. 25 și In
strucțiunilor de ramură nr. 
353/1966, purtați întreaga res
ponsabilitate pentru organiza
rea pazei contra incendiilor 
la locurile dv. de muncă. In 
acest sens, sinteți obligați :

să controlați temeinic 
instalațiile și utilajele, punind 
accent pe cele ce capătă o 
mai largă folosință in perioa
da ce urmează și luați mă
suri grabnice de lichidare a 
defecțiunilor constatate;

carea gradului de instruire al 
celor ce lucrează în construc
ții cu cunoașterea normelor 
p.c.i. specifice punctelor de 
lucru. In acest sens, la toate 
locurile dc muncă se vor pre
lucra cu întreg personalul în
datoririle ce-i revin pe aceas
tă linie, se vor afișa inscrip
ții mobilizatoare și se vor fo
losi celelalte mijloace de pro
pagandă împotriva incendii
lor;

3' a veghea cu atenție ca 
mijloacele inițiale de stinge
re (stingătoare. posturile de 
incendiu) să fie puse la punct 
și să se afle permanent 
stare de funcționare.

Strigăt în pustiuI-I.C.M. 2 285/1969 atrage după 
sine severe sancțiuni materia
le. De aceea, in scopul reîm
prospătării cunoștințelor celor 
care răspund de asigurarea 
respectării regulilor de preve
nire a’incendiilor punctăm, 
in rîndurile ce urmează, ci
teva din prevederile acestor 
hotărîri și modul de sancțio
nare a abaterilor :

neadăpostirea. neîntreți- 
ncrea în stare de funcționare 
sau blocarea in așa fel Incit 
să nu poată fi folosite in caz 
de incendiu a instalațiilor, 
mașinilor, utilajelor și mate
rialelor de prevenire și stin
gere a incendiilor ori exploa
tarea acestora în alte scopuri 
decît cele pentru care sînt 
destinate, se sancționează cu 
amendă de la 800 la 1 500 
lei:

9' neinstruirea întregului 
personal din obiective cu pri
vire la normele de preveni
re și stingere a incendiilor, 
se sancționează cu amendă 
de la 300 la 800 Ici:

® folosirea instalațiilor sau 
a aparatelor de încălzit, ilu
minat sau de forță motrică, 
cum sint instalațiile dc gaze 
naturale sau gaze lichefiate 
(aragaze), reșouri, fiare de 
călcat, radiatoare sau mașini 
electrice dc gătit ori dc încăl
zit sau alte asemenea apara
te, da<~ă sînt defecte și re
prezintă pericol de incendiu, 
se sancționează cu amendă de 
la 100 la 300 lei:

instalarea sobelor de me
tal și a burlanelor la distan
ță mai mică de 70 cm față 
de pereții dc scîndurâ sau fa
ianță în cazul cind aceștia 
sint izolați in dreptul sobelor 
și a burlanelor la o distanță 
mai mică de 1 m in cazul în 
care pereții de scindură sau 
faianță nu sini izolați in drep
tul sobelor, respectiv a bur
lanelor: instalarea sobelor de 
metal pe pardoseală combus
tibilă fără postament 
tor. se sancționează cu 

ă dc la 200 la 400 lei 
fumatul in depozite.

ajc. grajduri, poduri, m; 
ii sau in orice alte ase 

nea locuri unde există pe 
col de incendiu,' în "afară 
spațiile destinate acestui scop, 
se sancționează cu amendă dc 
la 300 la 800 lei.

In ziarul nostru nr. 6 502 
din 26 septembrie ani invi
tat factorii de resort din ca
drul Consiliului popular fi 
ai Inspecției sanitare de stat 
să facă o vizită la locul din 
fața Casei pionierilor pentru 
a vedea cum stau lucrurile 
acolo fi a chema la ordine 
pe cei vinovați pentru sta
rea in care a fost lăsat ca-

naiul de scurgere. Se vede 
insă că invitația noastră a 
răsunai ca un strigăt in pus
tiu fiindcă de atunci a tre
cut aproape o lună de zile 
dar situația se prezintă la 
fel, ba chiar mai rău. Apele 
scurse din canale au crescut 
fi amenință să inunde zona 

acum ni
să facă

ceva. Mai trebuie îngropate 
tuburi pe o distanță de cca. 
30 metri și astupată groapa 
pentru ca problema să fie 
rezolvată definitiv. Dar unde 
sint tuburile și cei care e- 
xecută lucrarea ? Poate . de 
data aceasta vor răspunde 
invitații care n-au auzit pri
ma noastră chemare.

Cum se recepționează apartamentele ?
Este cunoscută grija pe ca

re organele locale de partid 
și de stat o manifestă față 
de construcția locuințelor și 
gospodărirea spațiului loca
tiv, asigurind in felul acesta 
condiții optime de viață pen
tru oamenii muncii. Grija a- 
ceasta este concretizată și 
prin numărul mare de apar
tamente date in folosință. 
Calitatea execuției majorității 
blocurilor este mulțumitoare. 
Constructorii se străduiesc 
să facă lucrări bune. Cu toate 
acestea se constată in execu
ția unor obiective deficiențe

cu
cei care intră in < 
te. Un astfel de 
ni-l oferă 
din cartierul Coroești — Vul
can. Dat in folosință cu cir
ca o lună de zile in urmă, 
el prezintă și la ora actuală 
neajunsuri. Apartamentele 
nu au lumină electrică, apa 
nu urcă la etaje, ușile și 
ferestrele n-au etanșeitate, 
terenul din jurul blocului nu 
este nivelat, iar drumul de 
acces nu-i gata. Oare cei ca
re au 
folosință blocul in 
condiții nu s-au gindit

vor trăi oamenii aici 2 Oare 
dorința de a se prezenta cu 
planul realizat la timp îl scu
tește pe constructor de obli
gația predării tuturor lucră
rilor prevăzute în planul de 
execuție? Credem că nu! In 
această situație comisia de 
recepție și beneficiarul și-au 
făcut pe deplin datoria, ac
cept ind să ia in primire un 
obiectiv cu atitea deficien
țe ? Așteptăm un răspuns de 
la cei care au preluat blo
cul și au 
ccpție in

dat ordinele de re- 
asemenea condiții.

C<ornel liOGMAN

Comanda s-a făcut

E2
B

și cu

Șantierului

tovarășii L.
Gheorghiu se folosesc insta- 

tii electrice defecte
serie de improvizații: st
ranie la tablourile de dis- 
ibuție supradimensionate, 

corespunzâ- 
comb’isti- 

jație nero- 
conslata 

lucru Băr 
echipă est

supradii 
instalate nei 

pe pardoseală 
A-eeași situ 

spunzătoare s-a 
punctul de

Se împlinesc trei luni de 
cind la casa scărilor de la 
blocul D 4 din Lupe ni e în
tuneric beznă. Eleonora Barb, 
responsabila comitetului de 
locatari a făcut citeva sesizări 
verbale dar n-au avut ecou.

— Faceți o comandă scri
să și se rezolvă — a fost lă
murită la sectorul l.G.L. Lu-

Comanda s-a făcut 
cursul lunii septembrie 
asociația de locatari, 
maistrul Avasiloaie de la 
l.G.L. s-a făcut și consta
tarea cum că
șase siguranțe. S-a convenit 
ca din creditul
tarii la asociația lor să se 
cumpere siguranțele. Dar in

casa scărilor e tot întuneric. 
Aceasta deoarece sectorul 
l.G.L. n-a onorat comanda 
din lipsă de siguranțe, pen
tru că asociația de locatari, 
prin tovarășul Cioiu, nu s-a 
îngrijit de procurarea lor, in 
esență pentru că n-a existat 
preocupare.

M. LUPENEANU

PROGRAMUL I : 5,05—6.00
ttzica dimineții; 6.05—9.30 

Muzică și actualități; 7.00 Ra
diojurnal; 9.30 Ateneu; 10.10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 
In excursie cu mu ‘.'a ușoară; 
11-05 l . luri la op.. ; 1145
Sfatul medicului; 12,00 1 orma-

ții dc muzică ușoară; 12,25 Ști
ința la zi; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidiană; 
13.22 Muzică ușoară dc Ghe- 
rase Dendrino; 13,45 Cinlcce 
pionierești; 14,00 Compozitorul 
săptăminii; 14,40 Publicitate ra
dio; 14.50
15,00 Roza viaturilor; 15,25 In
terpret i ai
16,00 Radiojurnal; 
mente din 
Popeei*
16.10 Mu că 
17.05 Pviî u 
chestia de

muzicii populare;
16,20 Frag- 

opera „încoronarea 
de Claudio Monteverdi; 

de promenadă; 
patrie; 17,35 Or- 

muzică populară

„Doina Argeșului" din Pitești; 
18,10 Revista economică; 18,30 
Cintecul e pretutindeni: 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Concert do 
muzică populară; 20.05 Tableta 
de seară: 20.10 Microrecital 
Denise Constant inescu; 20,20 
Argheziană; 20.25 Zece melodii 
preferați 
rinți • 
Bebe
jioitic; 21,35 
Gildo; 22.00
Sport: 22.30 
de muzică
Estrada noctui

11,00 Atențiune, pă- 
21.20 Cintă orchestra 

Prisanda; 21,30 Moment 
Solistul scrii : Kex 
Radiojurnal; 22,20 

Jazz; 23,00 Concert 
ușoară; 0,03—3,00 

nă.
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Vizita președintelui
t'icolae Ceaușescu

J

d B. Smiley,

Ini: 
!. p<

ion;

pe

I

h. directorul ge- 
azinului „Macy s" 
ii acestora.
an de la etajul 
•le corporație', a 
atare a profilului 

a strue- 
acesteia.

a sur- 
jî a sis- 

pentru
mărfurilor.

■ -le Ni. olae Ce;r.^cs- 
iaivrvsat de unele as- 
e organizării acticității 
de. de sistemul de sa
și cointeresare a per- 
. de mijloacele de stu- 
eunoaștere a conjunc- 
ței. a cerințelor con

dor și. in mod dcosc- 
posibilitățile de stabi- 
r'ezvoltare a unor rc-

Iuții de. schimb cu firme din

au manifestat mult in- 
pentru asemenea relații, 
ind că vor examina cu

prioritate aspectele concrete 
•le stabilirii unor legături de 

afaceri cu firme industriale și 
comerciale din România.

Au fost prezentate apoi cî- 
teva raioane ale marelui ma- 
gcizin. caro la ora respectivă 
era vizitat de numeroși cum- 
pârătoti (zilnic se perindă pe 
aici intre 150000 și 300000 de 
clients) Mulți dintre cei pre- 
zenți vor sâ-1 cunoască pe pre- 
- dintele Românie'.. Se apropie 
de grup, fac gesturi priete
noase.

La despărțire. conducătorii 
corporației au mulțumit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru onoarea de a fi vizitat 
marele magazin, pentru intere
sul manifestat față de activi
tatea corporației, față de posi
bilitățile acesteia de a stabili 
o colaborare comercială cu 
firmele din România.lire

întrevederi ale ministrului 
afacerilor externe 

al României
NAȚIUNILE UNITE 21 — In 

cadrul activităților politico-diplo- 
matice desfășurate la O.N.U., c;i 
prilejul celei de-a XXV-a sesiuni 
a Adunării Generale, ministrul a- 
facerilor externe al României, Cor
nelia Mănescu, s-a înulnit cu 
Maurice Schumann, ministrul afa
cerilor externe al Franței. De ase
menea, el a purtat discuții . u 
subsecretarul de sta: la Minisic-.il

Afacerilor Externe al Greciei, CE. 
N. Palamas, șeful delegației a 
tei țări.

Miercuri dimineața. Cornelia 
Manescu, ministrul afacerilor ex
terne al țării noastre, a avut, la 
sediul Națiunilor Unite, o întâl
nire cu Mohsen Alaini, prim-mi- 
ni'tru $i ministru al afacerilor ex
terne a! Republicii Arabe Yemen.

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Universitatea „Columbia"

In dimineața zilei de 21 octom
brie tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Dumitru Popescu și am
basadorul Vasile Pungan, membi.i 
a! delegației României la,Sesiur.ea 
O.N.U . au făcut o vizită la Uni
versitatea „Columbia” dm New 
York.

Din partea conducerii universi
tății americane, oaspeții au tost 
salutați de prof. dr. Julien Miller, 
șeful departamentului de chimic, 
Natalie Holmes, de la „Institutul 
american de chimie".

Gazdele au făcut o prezentare 
a programului de studiu post unt-

verși tar și a cercetărilor științifice 
întreprinse, după care s-a trecut 
la vizitarea unor laboratoare.

Tovarășa Elena Ceaușescu și cei
lalți oaspeți s-au interesat îndea
proape de sistemul de calificare a 
viitoarelor cadre de cercetători, me
todele de documentare științifică, 
criteriile care stau la baza acordă
rii titlurilor științifice. In dife
ritele săli și laboratoare, oaspeții au 
purtat discuții cu profesorii, aspi
ranții și studenții, insistîndu-se în 
special asupra realizării legăturii 
cu practica.

Intilnirea reprezentanților 
partidelor comuniste 

și muncitorești
din țările europene

VIATA INTERNAȚIONALA
hi atenția uresei din diverse țări ale lumii DEZBATERILE DIN SESIUNEA 

JUBILIARĂ A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U.

PREȘEDINTELUI ĂICIJLAE

ac-

zo- 
Pre-

CEAUSESCU->

NEW YORK 21

La Moscova a avut loc in zi
lele de 20 și 21 octombrie 1970 
intilnirea reprezentanților a 27 
de partide comuniste și mun
citorești din țările Europei.

Au participat reprezentanții 
Comitetelor Centrale ale Parti
dului Comunist din Austria, 
Partidului Comunist din Bel
gia. Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Partidului Co
munist Bulgar, Partidului Co
munist d:n Cehoslovacia. Parti
dului Progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (AKEL), Par
tidului Comunist din Danemar
ca. Partidului Muncii din El
veția. Partidului Comunist din 
Finlanda. ~ ...........
Francez. 
Unit din 
Comunist 
Comunist 
dului 
linului occidental. 
Comunist din Grecia.
Comunist din Irlanda. Partidu
lui Comunist Italian, Partidu
lui Comunist din Luxemburg. 
Partidului Muncitoresc

(Agerpres). 
— Vorbind in cursul dezbate
rilor de marți ale sesiunii ju
biliare a Adunării Generale a 
O.N.U.. primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, a subli
niat importanța excepțională a 
dezarmării generale in asigu
rarea păcii mondiale. El a s- os 
in evidență rolul pe care tre
buie și pot să-l joace țările 
mici și mijlocii in viața inter
națională.

Primul ministru al Maltei. 
George Borg Olivier, a decla
rat că trebuie găsite soluții 
politice conflictelor care ame
nință pacea internațională. Ne
gocierile in orice problemă, a 
spus vorbitorul, nu se pot în
cheia cu succes decît dacă na
țiunile interesate își pol decide 
singure propria soartă.

Do la tribuna Adunării Ge
nerale, primul ministru al O- 
landei Piet de Jong, a reafir
mat dorința țării sale ..de a 
contribui cu toată energia la 
stabilirea păcii și securității in 
Europa în spiritul prevederilor 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite". Vorbitorul a relevat 
importanța O.N.U. in relațiile 
internaționale contemporane.

După ce a subliniat că cele 
mai recente evoluții din Euro
pa confirmă ideca că nu există 
probleme care să nu poată fi 
rezolvate pe calc pașnică, pre
ședintele Vccei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mi-

tia Ribicici, a relevat in cu
vintarea sa că deosebirile exis
tente intre țări nu trebuie să 
constituie un obstacol in dez
voltarea bunelor relații, dacă 
ele sc bazează pe egalitate în 
drepturi, neamestec și respect 
reciproc El a apreciat că la 
baza tuturor conflictelor și cri
zelor internaționale sc află po
litica de forță și de impunere 
a diverselor forme de subju
gare, fără înlăturarea cărora 
este greu de întrezărit pers» 
pectiva soluționărilor politico 
și a unei păci trainice in lu
me. „Popoarele Iugoslaviei, a 
arătat Mitia Ribicici, se pro
nunță pentru aplicarea consec
ventă a principiilor Cariei

La rindul său, „SZTANDAR 
MLODYCH" informează că, :n 
cuvintarea sa, președintele ro
mân a caracterizat principalele 
preocupări ale O.N.U. și poziția 
României față de o serie de 
probleme ale vieții internșționale.

Relatări ale cuvintării președin
telui Nicolae Ceaușescu publică 
si ziarele bulgare „RABOTNICES- 
CO DELO", „TRUD”, „OTECEST- 
VEN FRONT", „NARODNA MLA- 
DEJ" și „NARODNA ARMiA". 
„Rabotnicesco Delo" subliniază 
că președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a caracterizat, in discursul 
său, etapele principale ale ac
tivității O.N.U. și poziția Româ
niei intr-o serie de probleme de 
politică externă. Ziarul relevă im
portanța acordată de guvernul 
român convocării conferinței ge- 
neral-europene in problemele se
curității și colaborării.

Ziarul „Trud" adaugă că, po
trivit opiniilor exprimate de pre
ședintele român, principiile în
truchipate in Carta O.N.U. încă 
nu se realizează pe deplin în 
relațiile dintre diferitele state. 
După cum a declarat președin
tele Ceaușescu, arată în conti
nuare ziarul, guvernul României 
consideră că trupele americane 
trebuie să se retragă din Viet
namul de sud, iar problema viet
nameză trebuie soluționată pe 
baza propunerilor Frontului Na
țional de Eliberare. Ziarul reia 
și aprecierile șefului statului ro
mân privind modalitățile de so
luționare a crizei din Orientul 
Apropiat și situația existentă în 
prezent pe continentul european. 
Președintele României, adaugă 
ziarul, a apreciat tratatul dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei 
drept un pas important spre re
ducerea tensiunii pe continentul 
european.

POSTURILE DE RADIO au re
latat, la rindul lor, despre dis
cursul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din care au citat 
pasajele cele mai semnificative.

Ziarul iugoslav „BORBA" pu
blică relatarea cuvintării sub ti
tlul „Ceaușescu împotriva ames
tecului in treburile interne ole 
altora". Președintele Nicolae 
Ceaușescu, relevă ziarul, a che
mat prin cuvintul său la o re
zolvare a problemelor litigioase 
existente in lume prin negocieri 
pașnice, la așezarea la baza re
lațiilor dintre țări a principiilor 
respectului reciproc, independen
ței naționale, suveranității și 
neamestecului in treburile inter
ne. Președintele român a 
să se pună capăt politicii 
amestec in treburile interne 
altor țări.

Relatări ample despre cuvinta- 
re publică, sub titlul „Ceaușescu: 
suprimarea blocurilor militare ar 
influența pozitiv dezarmarea", 
și ziarul „POLITIKA".

Ziorele japoneze de astăzi ou 
și ele in centrul atenției cu
vintarea tovarășului Nicolae

„THE 
relalc- 
obicc-i 

j pe 
Președintele

Ceaușescu la O.N.U. 
JAPAN TIMES" consacră 
rii rubrica rezervată de 
comentariului la zi, aflată 
prima pagină.
Ceaușescu, arată ziarul, a cerut 
luni să se pună capăt ameste
cului străin in afacerile statelor 
suverane. „Nu se mai poate ad
mite, sub nici o formă, domina
ția unui stat de către altui", a 
spus el. In același timp, preșe
dintele român a cerut retragerea 
trupelor americane din Vietnam 
și Coreea și a sprijinit propune
rile de pace ale Frontului Națio
nal de Eliberare. Ziarul mențio
nează, de asemenea, aprecierile 
șefului statului român cu privire 
la situația din Orientul Apio- 
piat.

La rindul său, „THE 
YOMIURI" publică, tot 
ma pagină, o amplă relatare in 
care arată că președintele Româ
niei a cerut desființarea tuturor 
blocurilor militare și transfoima- 
rea Europei intr-o zonă a păcii 
și cooperării. In această direc
ție, președintele Ceaușescu a ce
rut eliminarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, în
cetarea războiului rece și recu
noașterea inviolabilității frontie
relor existente.

Cotidianul suedez „SVENS- 
KA DAGBLADET" publică o 
relatare in care sînt cuprinse 
o serie de pasaje importante 
ale cuvîntării. Președintele 
mâniei, relevă printre altele 
rul, a declarat că „nu se 
poate admite reînvierea, sub 
o formă, a dominației unui 
de către altul".

Sub titlul „La Națiunile Unite 
România se pronunță împotriva 
blocurilor militare", ziarul elvețian 
„JOURNAL DE GENEVE" infor
mează că șeful statului român a 
adresat, in discursul său, un 
apel la dezarmorea nucleară, 
menționind necesitatea ca Comi
tetul de dezarmare de la Geneva 
să primească însărcinarea de o 
acționa efectiv, cu reală răspun
dere, pentru realizarea 
lui în 
creat".

Ziarul 
SANNE” 
extrase, 
care se 
ropa a 
pentru transformarea 
tului intr-o zonă a păcii și coo
perării.

Agenția telegrafică elvețiană 
citează părțile din cuvîntare in 
care se arată că România iși 
propune să depună in continuare 
eforturi susținute pentru amplifi
carea potențialului ei economic 
și înflorirea multilaterală a vieții 
sociale. Agenția relevă, de ase
menea, importanța pe care Ro
mânia, ca stat socialist, o acor
dă colaborării și cooperării cu 
celelalte state socialiste și preo
cuparea sa pentru extinderea 
relațiilor pe planuri multiple cu 
toate țările lumii.

DAILY 
pe pri-

Ro- 
zia- 
mai 
nici 
slot

. . de
către toate țările indiferent de 
suprafața lor, de gradul de dez
voltare, de sistemele social-po
litico și economice, considerînd 
că aceste principii constituie 
un instrument de neînlocuit in 
lupta pentru independență și 
egalitate în drepturi a state
lor și popoarelor, pentru în
făptuirea drepturilor și liber
tăților omului, pentru elibera
rea definitivă a lumii de peri
colul războiului, de agresiune, 
de orice altă formă de exerci
tare a presiunilor în relațiile 
dintre state, pentru înlătura
rea înapoierii sociale din lu
me. pentru lichidarea colonia
lismului, rasismului, aparthei
dului și a altor forme de în
robire a omului.

In Filipine 
după taifun

MANILA 21 (Agerpres). — 
In urma puternicului taifun 
care s-a abătut pe coastele 
de sud ale insulelor Filipine 
au fost înregistrate mari pa
gube materiale și peste 100 
de victime omenești. Viteza 
vîntului a atins peste 220 km 
pe oră.

Iarnă
în vestul Europei

A

In Uniunea Sovietică 
a fost lansată 

„SOD A. 8“

Intr-o serie de țări din 
vestul Europei, iarna și-a fă
cut simțită prezența. In De
partamentele franceze Isere, 
Haute Savoie și Haute Alpes 
a nins abundent. Ninsori au 
fost înregistrate și în regiu
nea muntoasă a Austriei: 
circulația a fost serios în
greunată pe șoselele din lan
durile Tirol, Vorarlberg și 
Salzburg. Marți au căzut pri
mii fulgi de zăpadă și in re
giunea de răsărit a Belgiei.

(Agerpres)

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează că în 
conformitate cu programul de cer
cetare a spațiului cosmic, în Uniu
nea Sovietică a fost lansată la 20 
octombrie stația automată „Sonda- 
8", care se îndreaptă spre Luna. 
Stația s-a plasat pe traiectoria sp:e 
Lună de pe o orbită de sa.elit 
artificial al Pămîntului. Scopul 
lansării este de a se efectua er- 
cetări fizice pe traseul de zbor ți 
în spațiul circumlunar. Vor fi lu.ve 
fotografii ale suprafeței satelitului 
natural al Pămîntului, precum și 
fotografii ale Pămîntului și Lună 
la diferite distanțe. 
zborul stației „Sonda-8‘ 
punerea la punct a unor sisteme dc 
bord perfecționate și a agreg, 
lor, precum și perfecționarea c 
strucției aparatelor cosmice.

Agenția precizează că, în con
formitate cu programul, la 24

octombrie stația va 
Luna, plasîndu-se apoi pe 
iectorie spre Pămînt unde 
ză să se, înapoieze la 27 
brie.

„Sonda-8" se •’ deplasează 
traiectorie apropiată de cea cal
culată inițial. Miercuri, la ora 
11,00 (ora Bucurcștiului), stația 
se afla la o distanță de 1 ÎS 000 
kilometri de Pămînt, deasupra unui 
punct terestru avînd coordonatele 
27 grade 5 minute latitudine nor
dică și 8 grade 54 minute lon
gitudine vestică.

Intre Pămînt și „Sonda-8" se 
menține o legătură radio perma
nentă. Potrivit datelor furniz >te 
de informațiile telemetries trans
mise de sistemele de bord, apara- 
tajul științific și agregatele stației 
funcționează normal. Centrul de 
calcul și coordonare de pe Pămînt. 
prelucrează informațiile primite.

înconjura 
o tra- 
urniea- 
octum-

Zăcămînt de petrol 
descoperit în 
Marea Nordului

pe

Cuvintarea rostită de președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicoloe 
Ceaușescu, de la tribuna Adu
nării Generale a O.N.U., continuă 
să rețină atenția organelor de 
presă din diverse țări ale lumii.

Presa sovietică se ocupă pe 
larg de conținutul cuvintării to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „Sarcina fundamen
tală a O.N.U.". ziarul „PRAV
DA" informează că președinte
le Nicoloe Ceaușescu a carac
terizat in cuvintarea sa principa
lele etape ale activității O.N.U. 
și poziția României intr-o serie 
de probleme de politică externă. 
„România, a spus șeful statului 
român, consideră necesar să se 
treacă la retragerea totală a tru
pelor S.U.A. din Vietnam, apre
ciază că propunerile Frontului 
Național de Eliberare oferă o 
bază rațională pentru soluționa
rea conflictului pe cale politică. 
In ceea ce privește situația din 
Orientul Apropiat, președintele 
Ceaușescu a declarot că rezolu
ția Consiliului de Securitate, cere 
presupune retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile ocu
pate, reprezintă o bază rezona
bilă pentru soluționarea crizei. El 
a declarat totodată că orice re
glementare a conflictului din 
Orientul Apropiat trebuie să pre
vadă rezolvarea problemei refu- 
•gioților palestinieni".

Ziarul reia, in continuare, pa
sajele referitoare la situația
tuolă în Europa, menționind că, 
potrivit concepției guvernului ro
mân, pe continent există in pre
zent condiții pentru normalizarea 
relațiilor dintre state, pentru 
transformarea Europei intr-o 
nă a păcii și colaborării,
ședințele român a calificat tra
tatul încheiat între U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei drept un pas 
important in direcția destinderii.

Relatări ample despre cuvin
tarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu au publicat si ziarele 
TRUD", „KOMSOMOLSKAIA 

PRAVDA" și „IZVESTIA".
Ziarele poloneze apărute as

tăzi acordă, la rindul lor, spa
ții ample discursului rostit de 
șeful statului român. „TRYBUNA 
LUDU" citează integral pasajele 
din cuvîntare referitoare la rolul 
jucat in prezent de O.N.U. in 
lume, Io conflictele din Vietnam 
și Orientul Apropiat și modali
tățile de soluționare a acestora, 
la situația din Europa și necesi
tatea transformării ei intr-o zonă 
a păcii și colaborării. In legă
tură cu această ultimă proble
mă, ziarul arată că președintele 
Consiliului de Stat al României 
a calificat drept un pas impor
tant în direcția reducerii încor
dării tratatul încheiat intre Uni
unea Sovietică și Republica Fe
derală a Germaniei și a relecat 
necesitatea recunoașterii de către 
toate țările a inviolabilității 
granițelor europene existente și 
a altor schimbări istorice, pre
cum și necesitatea recunoașterii 
diplomatice de către toate țările 
a Republicii Democrate Germa
ne. „Trybuna Ludu" redă, de ase
menea, aprecierile președintelui 
Ceaușescu privind importanța 
convocării conferinței în proble
mele securității și colaborării 
în Europa.

In cuvintarea sa, continuă zia
rul, președintele Ceaușescu 
acordat o atenție deosebită 
problemei dezarmării, int.' 
cursa înarmărilor are efecte 
gative profunde asupra progresu
lui economic și social și a nive
lului de trai al multor popoare. 
Ziarul se referă pe larg și la alte 
probleme abordate in cuvîntcrea 
tovarășului Nicolae Ceausescu.

scopu-
virtutea căruia a fost
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LONDRA 21 (Agerpres). — 
Compania „British Petro
leum" a anunțat descoperi
rea unui important zăcămint 
de petrol in Marea Nordu
lui, ia 180 l<ni nord-est de 
Aberdeen (Scoția).

Se apreciază că acest zăcă
mînt. cel mai marc reperat 
pină acum in Marea Nordu
lui, va putea furniza zilnic 
minimum 4 700 barili de pe
trol.

□ SSBaBB8BaHi3SaS»a3T^ki5i3SKgBSaBECHH „Carte albă" japoneză 
cu privire Ia apărare

CURTcerut
de
ale

TOKIO 21. — Corespon
dentul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Guvernul japonez 
a publicat marți seara, pen
tru prima dală după cel 
de-al doilea război mondial, 
o .Carte albă" cu privire la 
apărare. In document este 
subliniată hotărîrea Japoniei 
de a se situa în viitor pe po
ziția unei puteri economice 
și nu militare și de a-și ca
naliza eforturile în primul 
rînd spre menținerea păcii 
în regiunea geografică in ca
re este situată. Referitor la 
problema forțelor militare 
japoneze, „Cartea albă" afir
mă că acestea îndeplinesc 
sarcina de autoapărare și nu 
contravin constituției. Docu
mentul relevă hotărîrea Ja
poniei de a nu poseda sau 
fabrica arme nucleare sau 
alte tipuri de arme care ar 
pune în pericol securitatea 
altor state.

Poloncz. Partidului Comunist 
din Poitugalia, Partidului Co
munist Român, Partidului Co
munist din San Marino, Parti
dului de stingă — comuniștii 
din Suedia, Partidului Comu
nist din Spania, Partidului Co
munist din Turcia. Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Participanții la 
făcut 
supra 
lupta 
ropa.

Din
munist Român, la întilnire au 
participat tovarășii Vasile Vlad. 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. șeful secției relații ex
terne al C.C. al P.C.R.. și Ște
fan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. prim-adjunct 
al șefului secției internaționale 
a C.C. al P.C.R.

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie și 
colaborare frățească.

La Bratislava s-a deschis 
expoziția „Cartea românească". 
Sint prezentate circa 800 de 
titluri, selecționate din creația 
de carte românească conte 
poiană.

întilnire au 
un schimb de păreri a- 
unor probleme privind 

pentru securitate în Eu-
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Relații economice Est-vcsi
SOFIA 21 (Agerpres-, — 

La Sofia au luat sfirșit lu
crările comisiei mixte bul- 
garo-italiene pentru colabo
rare economică, industrială 
și tehnică. Participanții au 
discutat probleme ale extin
derii colaborării economice 
dintre cele două țări, în 
special in domeniul trans
porturilor și comunicațiilor.

BELGRAD 21 (Agerpres). 
— La Belgrad a sosit un 
grup de experți ai corpora
ției americane _Douglc£s*, in
formează agenția Taniug. Vi
zita în Iugoslavia a experți- 
lor americani și contactele 
pe care le vor stabili cu re
prezentanți ai unor între
prinderi iugoslave, sublinia
ză agenția citată, deschid noi 
posibilități colaborării econo
mice dintre Iugoslavia și 
S.U.A.

întreprinderile iugoslave 
„Intereksport" și «Aerotrans- 
port" au încheiat anul trecut 
un acord cu corporația -Dou
glas" privind achiziționarea 
pe credit a 7 avioane de câ-

lători -DC-9" in valoare de 
peste 30 milioane dolari, con- 
venindu-se ca 25 la sută din 
acest credit să fie rambursa
bil prm exportul unor pro
duse ale industriei iugoslave 
prelucrătoare de metal. In 
prezent, precizează agenția 
Taniug. sint in curs tratative 
in vederea încheierii unui 
cord suplimentar pentru 
chiziționarea a încă patru 
vioane .DC-9".

BELGRAD 21 (Agerpres). 
— La Split și-a început lu
crările cea de-a treia sesiune 
a Comitetului iugoslavo-vest- 
german pentru colaborarea 
economică, industrială și teh
nică. La prima ședință, in
formează agenția Taniug. re
prezentanți ai vieții econo
mice din cele două țări au 
dat o apreciere pozitivă 
schimbului de mărfuri reci
proc, a cărui valoare s-a ri
dicat în primele opt luni ale 
anului in curs la circa 500 
milioane dolari.

OTTAWA 21 (Agerpres). 
— La Ottawa au luat sfir
șit convorbirile preliminare 
dintre experți canadieni și 
sovietici, la care au fost a- 
bordate probleme ale cola
borării celor două țări in do
meniul pescuitului in partea 
de nord-est a Oceanului 
Atlantic. In comunicatul dat 
publicității la încheierea con
vorbirilor se arată că faza 
finală, in cursul căreia va fi 
parafat acordul in domeniul 
colaborării sovieto-canadie- 
nc, urmează să aibă loc la 
Moscova, 
piat.

intr-un viitor apro-

21 (Agerpres). 
economice 

Poloniei au discu-

PARIS 
Delegații 
Franței și 
tat la Paris probleme legate 
de realizarea prevederilor a- 
cordului de colaborare eco
nomică și comercială dintre 
cele două țări pe perioada 
1970—1975. Totodată, au fost 
abordate unele chestiuni in 
legătură cu pregătirea unui 
protocol comercial pe anul 
1971, informează agenția

•• La Praga a sosit mier
curi o delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. Ger
mane, condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președinte
le Consiliului de Stat, și 
de Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, care va face 
o vizită in R. S. Cehoslovacă 
la invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a președintelui 
Ludvik Svoboda și a guver
nului cehoslovac.

• Președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, care conduce o 
delegație a Organizației Unită
ții Africane, a sosit miercuri la 
Paris, venind de la New York.

Q, In cadrul cursului de înalte studii organizat de So
cietatea braziliană de geografic, in colaborare cu Universi
tatea federală din Rio de Janeiro, Gheorghe Matei, minis
tru plenipotențiar al României in Brazilia, a ținut o confe
rință în care a evocat momente din istoria poporului nos
tru, a prezentat aspecte ale vieții economice și culturale a 
României socialiste și s-a referit la politica externă a țării 
noastre.

Au participat reprezentanți ai Societății braziliene de 
geografie și ai Ministerului Educației .și Culturii, șefi ai 
misiunilor diplomatice, membri ai coloniei române in Bra
zilia și un numeros public. Expunerea a fost urmărită cu 
interes.

@ Consiliul de direcție al Organizației pentru coope
rare economică și dezvoltare O.E.C.D. a liotârît să acorde 
Turciei un credit de 115 milioane dolari, prin intermediul 
Fondului european instituit in cadrul Acordului monetar 
european. 75 de milioane dolari din cele 115, sint destinate 
refinanțării, aproape în totalitate, a datoriilor Turciei față 
de Fondul european, iar celelalte 40 de milioane sint pro
gramate pentru creșterea rezervelor monetare turcești.

® Marți, la Sofia a avut 
loc, in prezența lui Todor 
Jivkov, Gheorghi Traikov, și 
a altor conducători de partid 
și de stat, cea de-a 13-a se
siune a celei de-a 5-a legis
laturi a Adunării populare 
a Republicii Populare Bul
garia.

Sesiunea a dezbătut unele 
probleme economice și admi
nistrative. A fost, de aseme
nea, prezentată spre aproba
re propunerea de a se pro
ceda la schimbul unor tere
nuri între R. P. Bulgaria și 
Grecia, ocazionate de corec
tarea cursului rîului Ardă.

Pronoexpres
Numerele extrase la con

cursul nr. 43 din 21 octom
brie 1970 :

Extragerea I : 25 22 45 20 
18 31.

Fond de premii : 384 758 
lei la care se adaugă 209 325 
lei report categoria I și 
42 556 lei report categoria a 
Il-a.

Extragerea a II: 8 11 36 
32 3.

Fond de premii: 350 895 
lei la care se adaugă 159 018 
lei report categoria A.

UL TIMELE
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

Peste 25 000 de spectatori au 
urmărit miercuri la Belgrad 
jocul internațional de fotbal 
dintre echipele Steaua Roșie 
Belgrad șl U. T. Arad din ca
drul .Cupei’ campionilor euro
peni". Fotbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 
3—0 (1—0), prin punctele mar
cate de Filipovici. Acimovici 
și Krivokuca.

O

LIVERPOOL 21 (Agerpres). 
— Peste 35 000 de spectatori 
au urmărit aseară în noctur
nă la Liverpool meciul in-

ȘTIRI SPORTIVE
ternațional de fotbal : F. C. 
Liverpool — Dinamo Bucu
rești din cadrul „Cupei eu
ropene a tirgurilor". Gazdele 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (0—0) prin
punctele marcate de Lind
say, Lawler și Hughes.

iești, în cadrul „Cupei cu
pelor". Returul 
la 4 noiembrie

va avea loo 
la București.

O

IIAGA 21 (Agerpres). —
In prezența a aproape 25 000 
de spectatori miercuri în 
nocturnă la Eindhoven v (O- 
landa) echipa locala de fot
bal P.S.V. a învins cu 4—0 
(1—0) echipa Steaua Bucu-

O

Ieri dimineață pe stadionul 
Republicii din Capitală, atleta 
Valeria Bufanu a eșuat in ten
tativa sa de corectare a recor
dului mondial in proba de 200 
m garduri. Ea a fost cronome
trată in 25”9/10, timp ce re
prezintă un nou racord națio
nal și este la numai • xaointt 
de secundă de recordul nw 
dial.

(Ag«rpr«4
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Intr-o atmosferă entuziastă, de profund atașament față de politica 
partidului, tineretul studios al țării a început ieri un nou an de învățămint

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea festivă 
de la

Sala Palatului
(Vrmtre din pag. /) 

prospătarea continuă a cunoș
tințelor acumulate, cunoașterea 
de către cetățenii patriei noas
tre a noilor cuceriri ale știin
ței și tehnicii, vom putea să 
ne îndeplinim în condițiuni bu
ne sarcinile cc nc revin in o- 
pera de edificare a socialis
mului și comunismului. tAplăti
se puternice).

In legătură cu formarea și 
pregătirea cadrelor. învățămin- 
tului nostru superior îi revin 
răspunderi deosebit de mari. 
După cum se știe, statul face 
sacrificii însemnate pentru a a- 
trgura dezvoltarea și moderni
zarea bazei materiale a invă- 
țămintului, pentru a îmbunătăți 
condițiile de viață și de mun
ca ale corpului profesoral și 
studenților. In cursul actualu
lui cincinal au fost date în fo
losință noi spații de invăță
mînt, laboratoare, clinici, pre
cum și numeroase cămine și 
cantine studențești. In ultimul 
an universitar, circa 63 la sută 
din studenții de la cursurile de 
zi au primit burse, peste 64 la 
sută dintre ci au locuit în că
mine. iar peste 57 la sută au 
luat masa la cantinele studen
țești.

O dată cu dezvoltarea bazei 
materiale, cu asigurarea unor 
condiții tot mai bune de viață 
și de muncă pentru studenți 
și pentru corpul profesoral, 
partidul și guvernul au acordat 
și acordă o importanță deose
bită perfecționării multilaterale 
e întregului proces de învăță- 
mînL Se cunoaște că în acest 
scop, în cursul actualului cinci
nal. a fost adoptată noua Lege 
a Tnvățămîtului. Pe baza Di
rectivelor Comitetului Central 
și a prevederii I.egii învăță- 
mîntului s-au aplicat o serie 
de măsuri importante pe linia 
dezvoltării și modernizării învă
țămîntului. a creșterii eficien
ței sale în viața socială a în
tregii țări.

Am vizitat astăzi Institutul 
de construcții, clinica de co
pii a Institutului de medicină, 
precum și Institutul politeh
nic. Pot spune că impresiile 
noastre despre aceste trei insti
tuții vizitate sint deosebit de 
bune. îndeosebi, am putut să 
remarc preocuparea care există 
pentru realizarea in practică a 
prevederilor Directivelor Comi
tetului Central al partidului 
privind dotarea și dezvoltarea 
laboratoarelor. legarea mai 
strînsă a activității de învăță- 
mint cu practica, cu producția. 
S-au obținut, fără nici o în
doială, o serie de rezultate bu
ne în această direcție. Au fost 
adoptate o serie de măsuri — 
la care s-au referit și unii 
din tovarășii care au vorbit 
astăzi aici — privind îmbună
tățirea conducerii activității u- 
niverșităților și institutelor de 
învățămint superior, între care 
menționez crearea senatelor și 
consiliilor profesorale, introdu
cerea principiului muncii co
lective, atragerea studențimiî 
la conducerea acestor unități 
de invățămînt superior.

Fără îndoială că pașii făcuți 
sînt importanți, dar consider 
că, in această privință, sîn- 
tem încă la început. Este ne
cesar ca aceste organisme să 
capete mai multă independen
ță. mai multă autonomie în or
ganizarea procesului de învă- 
țămint, a predării cursurilor. 
Să nu ne fie teamă de o mai 
mare diversitate în sistemul de 
organizare și de predare a di
feritelor cursuri în unele sau 
altele din institutele noastre de 
Invățămînt ! Cred că trebuie să 
lichidăm șablonismul, rigidita
tea care mai stăruie astăzi în 
învățămintul nostru și care 
constituie, in fond, o frină in 
dezvoltarea lui mai rapidă, fzl- 
plauze puternicei.

Cred că Ministerul Invăță- 
mîntului va putea lucra și cl 
mai bine dacă, in loc să în
drume din București cum să se 
desfășoare activitatea la Iași, la 
Cluj. Tg. Mureș. Timișoara, 
Craiova și in celelalte centre 
universitare, le va lăsa pe ele, 
i onducerile institutelor respec
tive. să rezolve ele problemele 
pe baza directivelor generale, 
iar ministerul să asigure o o- 
rientare de perspectivă, să se 
ocupe intr-adevăr de proble
mele mari ce trebuie rezolvate 
pe plan central in activitatea 
de invățămînt. Va avea astfel 
de cîștigal atit societatea, cit 
și studenții — cadrele de mii- 
ne ale patriei noastre socialiste. 
Să nu avem nici o teamă că, 
,'r ordind mai multă autonomie 
universitară, am putea cumva 
să săpăm din mină conduce- 
JC., jnvățămîntului ! Dimpotri
vă. creînd această autonomie, 
dind centrelor și institutelor a- 
tribuțiuni mai largi în orga
nizarea procesului de invăță- 
mint și a activității studenților 
vom asigura o conducere mai 
eficientă, la nivel mai ridicat 
a întregului nostru învățămint. 
(Aplauze puternice).

O problemă căreia partidul 
și statul ii acordă o atenție 
deosebită este aceea a legării 
mai strinse a învățămintul ui 
cu practica, cu viața. Așa cum 
am spus, avem în această pri
vință o serie de rezultate, dar 
ele nu ne pot satisface; ceea 
ce am făcut constituie, de fapt, 
numai începutul. Mai avem în
că un drum lung de parcurs 
pentru ca realmente învățămîn- 
tul nostru superior să se lege 
strîns de practică, de produc
ție, pentru ca absolventul u- 
ni verși tații sau al oricărui in
stitut de învățămint superior 
să poală, intrind in fabrică sau 
în munca de cercetare, să par
ticipe din prima zi la activita
tea de producție, să se înca
dreze in mod corespunzător in 
colectivul de muncă. Cu toții 
știm că absolventului învăță
mântului nostru superior li tre
buie încă doi și cite o dată 
chiar trei ani pentru a se a- 
dapta condițiilor de muncă din 
întreprindere, pentru a fi cu 
adevărat in stare să se încadre
ze in procesul de muncă. A- 
ccasta este o mare carență a 
învățămîntului și trebuie s-o 
lichidăm rapid pentru că ea 
ne împiedică să obținem rezul
tate mai bune in activitatea 
noastră.

Noi ne bazăm în întreaga 
noastră gindire pe concepția 
materîalist-dialectică despre lu
me. Știm că, pînă la urmă, 
munca a fost elementul esen
țial în însăși formarea omului, 
în dezvoltarea gindirii lui. Cu 
toate acestea, cite o dată, mai 
întilnim concepții în unele in
stitute și la unii tineri potri
vit cărora munca este privită 
drept ceva care nu ar fi de ni
velul lor, care ar fi de natură 
să-i înjosească. Este adevărat, 
sînt puțini asemenea tineri; 
dar trebuie să facem să nu 
mai existe in țara noastră, in 
universitățile din România, nici 
un tinăr care să gîndească ast
fel. Pentru a crea asemenea 
condițiuni trebuie să începem 
chiar cu îmbunătățirea proce
sului nostru de invățămînt, să 
mergem mai departe cu apli
carea în viață a Directivelor 
Comitetului Central al partidu
lui.

Este necesar să se dea dovadă 
de mai multă receptivitate, să 
se reacționeze mai prompt la 
tot ceea ce este nou în prac
tica activității economice și teh- 
nico-științifice, să se adapteze 
mai rapid învățămintul nostru 
la schimbările care au loc în 
domeniul producției de bunuri 
materiale, In gindire, în întrea
ga activitate socială.

Astăzi am discutat — In tim
pul vizitei făcute — despre pon
derea pe care o ocupă practica 
și activitatea de predare a 
cursurilor în învățămintul nos
tru. Am putut constata cu plă
cere că s-au făcut pași înainte 
în direcția măririi ponderii prac
ticii, — dar numai pași. Ștlțî 
cu toții că la noi predarea 
cursurilor ocupă o parte în
semnată din activitatea atit 
a profesorului cît și a studen
tului. Deși avem cursuri tipă
rite, — la institutul de construc
ții, mi s-a spus că există un 
exemplar la doi studenți pen
tru primii ani. iar pentru anii 
IV și V cite un exemplar pen
tru fiecare student, — profe
sorul, în ora sa de predare, nu 
face decît să repete cursul pe 
care de altfel, studentul îl poa
te citi foarte bine singur fără 
să mai trebuiască să stea ore 
întregi să asculte lucruri pe 
care le găsește în manual.

Este necesar să ne adaptăm 
mai rapid cerințelor moderne, 
practicii din țările avansate, 
unde predarea cursului de că
tre profesor este limitată la
< cea ce a intervenit nou, sau 
la explicarea unor fenomene 
care trebuie mai bine înțelese, 
lăsind pe student să citească 
singur manualul, să se deprin
dă să selecționeze din curs 
«•eea ce ii este folositor. Numai 
in felul acesta il învățăm pe 
student să muncească și să stu
dieze cu bune rezultate. Or tre
buie spus că astăzi il învățăm 
pe student cum să ia notițe la- 
pid. Știți foarte bine că mulți 
studenți răspund la examene 
nu atit pe baza a ceea ce au 
citit, ci mai mult pe baza no
tițelor luate in orele de curs; 
de altfel unii profesori ii în
treabă pe studenți nu ceea ce 
este esențial din curs — nu 
vreau să spun că toți fac așa 
— ci dacă au reținut o anu
mită formulare pe care ei au 
făcut-o atunci cind au predat 
materia respectivă. Atunci stu
dentul primește nota zece. (A- 
plauze vii, prelungite; anima
ție in sală). Nu știu cum să in
terpretez aceste aplauze; ca un 
acord cu profesorii care pro-
< edează așa, sau ca o aprobare 
a criticii adresate unor astfel 
de profesori. (Aplauze puterni
ce, aprobative).

Cred că este necesar ca în
vățămintul nostru superior tă 
treacă cu mai multă îndrăz
neală la îmbunătățirea, la res

tructurarea procesului instruc- 
ti\-didactic. Desigur, vom avea, 
poate, unele greutăți la înce
put, dar va trebui să ne preo
cupăm mai mult ca studentul 
să aibă timp să citească, să-i 
creăm condiții ca el să poată 
studia in cadrul facultății, să 
poată lucra mai mult in labo
rator. să fie mai bine asistat 
și îndrumat de profesor. Am 
mai vorbit și cu alte prilejuri 
despre necesitatea ca fiecare 
profesor să răspundă de un 
grup de studenți. sâ-i cunoască 
cum se comportă in procesul 
de invățămînt și cum acțio
nează in întreaga viață perso
nală. Studiind și in acest do
meniu experiența mondială, a- 
plicind-o in practică, vor crea 
premise ca, intr-adevăr, studen
tul să poată învăța în bun* 
condițiuni. Profesorul să nu 
considere că și-a încheiat acti
vitatea o dată cu predarea 
cursului, ci să asiste și să în
drume întreaga muncă de stu
diu, de laborator și de produc
ție a studentului, participînd 
activ împreună cu el Ia toată 
această activitate. In acest sens 
trebuie să restructurăm și să 
organizăm procesul nostru de 
învățămint. (Aplauze puternice).

Noi considerăm că activita
tea de laborator, activitatea 
practică și de producție a stu
denților trebuie să ocupe locul 
principal în timpul de invăță- 
mint. Desigur, aceasta este mai 
ușor de realizat pentru agro
nomie. pentru construcții, pen
tru politehnică și institutele 
tehnice. Firește, în primul rînd 
către aceste ramuri de învă- 
țămînt trebuie să ne îndreptăm. 
Considerăm că va trebui ca, 
încă din anul acesta, să tre
cem la unele restructurări ra
dicale. Studentul trebuie să-și 
propună ca, în cei cinci ani 
de învățămint in politehnică, 
să-și însușească și cunoștințe 
profesionale Ia nivel de mun
citor calificat. Dacă vrea să 
îndrume miine, cînd va fi in
giner, pe muncitor, el trebuie 
să aibă cel puțin nivelul de 
cunoștințe practice al acestuia, 
plus cunoștințele teoretice de 
inginer. De aceea, este necesar 
ca practica să fie în așa fel or
ganizată Incit studentul să lu
creze citeva luni cum lucrează 
ucenicul în fabrică, apoi ca 
muncitor, ca maistru și să facă 
și practică de inginer In acești 
cinci ani. Numai așa, cind va 
termina studiile, el va cunoaș
te bine problemele practice ale 
producției, se va putea înca
dra imediat în procesul de 
muncă.

Probabil că va trebui să gă
sim forme noi și In ce pri
vește practica; să organizăm 
această practică fie pe o peri
oadă mai lungă, de 6—8 luni 
consecutiv — cum se face în- 
tr-un șir de țări, — fie să o 
organizăm pe ani de studiu, 
dar tot concentrat, ou partici
pare efectivă în tot acest timp 
în procesul de producție.

Va trebui, totodată, să orga
nizăm mai bine laboratoarele 
și chiar unele ateliere de pro
ducție de pe lingă institutele 
de invățămînt. De altfel, pro
blema aceasta se pune pentru 
Întregul nostru invățămînt, in
clusiv cel liceal, care va tre
bui, in cîțiva ani să dispună 
de ateliere proprii, astfel ca 
toți tinerii, nu numai din șco
lile tehnice, dar și din liceele 
de cultură generală să învețe 
o meserie. Tinerii trebuie să 
înțeleagă că este necesar să 
se deprindă cu lucrul, cu mun
ca practică, astfel incit atunci 
cînd vor termina școala să nu 
devină pur și simplu niște oa
meni care au învățat de toate, 
dar nu știu să pună mina pe 
un ac. (Aplauze aprobative).

Aceasta este valabil și pen
tru facultățile sau institutele 
așa-zis umanistice. Dacă ne-am 
referi la facultățile de filozo
fie, este oare suficient că aici 
se învață istoria filozofiei și 
se studiază diferite concepții 
filozofice actuale ? Se știe, că 
filozofia și concepția noastră 
filozofică sînt rezultatul a tot 
ceea ce omenirea a creat mai 
bun în toate domeniile. Ma
terialismul dialectic constituie 
tocmai o sinteză a tuturor ști
ințelor: fără fizică, fără chimie, 
fără biologie, fără matematică 
nu se poate concepe materia
lismul dialectic. Luați însă pro
gramele facultăților noastre de 
filozofie. Veți vedea că ele nu 
prevăd studierea fizicii, chi
miei, biologici, matematicii. De 
aceea, la aceste facultăți se pre
zintă, la admitere cîte 15 ti
neri pe un loc, considerînd. de
sigur, că este suficient să stu
diezi niște teorii generale, rup
te de viață, desprinse exclusiv 
din cărți, ca să devii filozof ! 
(Aplauze). Filozoful trebuie să 
fie in stare să Înțeleagă lumea 
de astăzi, știința contempora
nă, și să se bazeze pe cele mai 
noi date ale științei, pentru a 
dezvolta concepția noastră des
pre lume. Fără a cunoaște fi

zica, chimia, biologia, matema
tica nu se poate forma un fi
lozof bun, așa cum, fără ase
menea cunoștințe, nu putem 
avea nici lilerați buni. Litera
tura trebuie să fie expresia a 
tot ceea ce a creat mai bun 
omul, gîndirea și munca sa, nu 
expresia unor lucruri abstrac
te, a teoriei că „eu am eul meu 
In conștiința mea". De unde 
izvorăște conștiința mea ? fA- 
plauze prelungite). In fond, 
abstracționismul in artă, lite
ratură, filozofie — că și acolo 
există mulți abstracționiști — 
este tocmai rezultatul ruperii 
de practică, de viață, al înce- 
tățenirii unor concepții idealis
te, pe care noi le combatem și 
care, in fond, strecoară sub a- 
ceaslă formă ideea existenței 
In lume, in societate, a unor 
anumite forțe supranaturale 
sau a unor supraoameni in sta
re să facă minuni. Noi trebuie 
■ă așezăm în mod real invăță- 
mintul filozofic, și tot invăță- 
mînlul nostru umanistic, pe ba
za materialismului dialectic. 
Pentru aceasta, trebuie să-l le
găm de practică, de viață, iar 
studenții acestor facultăți să 
treacă efectiv prin procesul 
practicii de producție. Numai 
așa vor putea să fie buni stu
denți și buni filozofi. (Vii a- 
plauze).

Va trebui deci, ca, in spiritul 
Directivelor Comitetului Cen
tral. să trecem !a măsuri mai 
radicale spre a face ca, real
mente, tot învățămintul din ța
ra noastră — și, desigur, și 
învățămintul superior — să fie 
strîns legat de practică. Fiecare 
tinăr al patriei noastre să știe 
ce e o fabrică, ce e o coopera
tivă agricolă sau o fermă de 
stat, să fie în stare să lucre
ze in orice domeniu de activi
tate. Numai așa va deveni un 
bun constructor al socialispiu-^ 
lui și comunismului. (Aplguze ; 
puternice, prelungite).

Aceasta impune, desigur, și 
obligația pentru profesori de 
a-și revizui metodele de pre
dare și întreaga lor activitate 
didactică. Ei trebuie să înțe
leagă că au datoria să parti
cipe efectiv la viața universi
tății, că ei înșiși trebuie să fi* 
strîns legați de producție. In 
asemenea condiții și cursurile 
lor, tot ceea ce ei predau, va 
fi legat permanent de cerințele 
practicii, ale vieții.

învățămintul este, cum se 
știe, și un factor important d* 
cercetare științifică. Mi-a făcut 
mare plăcere să văd, la Insti
tutul de construcții, citeva la
boratoare. Acolo profesorii mi-âu 
putut prezenta grafice din care 
reiese că lucrează cu zeci d* 
întreprinderi, că au rezolvat un 
șir de probleme ale acestora. 
Dar ca să faci cercetare, în 
bune condițiuni, nu mai poți 
face în același timp și medi
tații, In afara obligațiilor uni
versitare, nu te poți ocupa și 
de alte lucruri. Cine lucrează 
în învățămintul superior s-a 
angajat prin însăși profesia a- 
leasă, pe drumul științei; hu 
se poate concepe învățămint 
superior fără ca toți aceia care 
lucrează In cadrul lui să nu se 
preocupe permanent de dezvol
tarea cunoștințelor in domeniul 
lor de activitate. Preocuparea 
conferențiarului, a asistentului, 
trebuie să fie de a cerceta, de 
a-și aduce contribuția la pro
gresul general al științei șl 
culturii.

Tată, tovarăși, citeva proble
me pe care am dorit să le pun 
în fața dumneavoastră cu pri
lejul deschiderii noului an de 
învățămint. Gîndindu-ne la a- 
ceste probleme, la perfecționa
rea multilaterală a învățămân
tului nostru să avem perma
nent in vedere că societatea pe 
care o edificăm, omenirea în, 
general, nu se va putea dez
volta, nu va putea obține re
zultate bune pe calea progre
sului său, material și spiritual, 
fără a se baza pe tot ceea ce 
știința a creat mai Ufan, pe 
noile cuceriri ale tehnicii. Să 
facem ca toți cetățenii patriei 
să fie înarmați cu temeinice 
cunoștințe, cu tot ceea ce creea
ză mai valoros, mai înaintat, 
omenirea.

Noi am organizat învățămîn- 
tul de 10 ani. Tineretul nostru 
de miine — deci muncitorul 
de miine, generația de miine — 
va avea cunoștințe foarte a- 
vansate. Pentru aceasta însă a- 
vem obligația ca aceste cu
noștințe să Ie predăm in a.șa 
fel incit ele să fie temeinic 
însușite de tineretul patriei 
noastre; să putem spune că, 
intr-adevăr, poporul român — 
constructor al socialismului — 
însușind tot ceea ce este mai 
înaintat, Iși aduce in același 
timp propria contribuție la 
dezvoltarea științei și culturii 
universale. (Aplauze prelun
gite).

Considerăm că este necesar 
să facem eforturi mai mari 
pentru a asigura organizarea 

în acest spirit a invățămintu- 

lui nostru, deoarece iîumai ast
fel ne vom putea îndeplini o- 
bligațiile pe care le avem ! 
Guvernul, Comitetul Central al 
partidului sint hotărite să facă 
lotul pentru a îmbunătăți în
tregul proces de învățămint in 
sensul în care am vorbit aici. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Știm, tovarăși, că avem in 
întregul nostru învățămint, in
clusiv cel superior, cadre di
dactice capabile, cu vaste cu
noștințe, care se bucură de re
nume pe plan mondial. Dispu
nem deci de o puternică arma
tă de cadre didactice — ca să 
spun așa, de la sublocotenenți 
pînă la generali și mareșali — 
în stare să realizeze in prac
tică aceste măsuri. Avem con
vingerea că întregul corp uni
versitar va munci eu întreaga 
sa capacitate pentru a ridica 
nivelul general al invățămin- 
tului din patria noastră, pen
tru a-și aduce contribuția la 
dezvoltarea multilaterală a so
cietății socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Avem, de asemenea, un ti
neret minunat, dornic să-și în
sușească tot ceea ce este mai 
nou în știință și tehnică, in 
gîndirea umană. De altfel se 
cunoaște că, in lume, poporul 
român are renumele unui po
por inteligent, in stare să-.și 
însușească tot ceea ce este nou. 
Știm că tinerii noștri care merg 
la studii în străinătate sînt a- 
preciați pentru felul în care 
învață. De aceea avem convin
gerea că tineretul, studențimea 
patriei noastre vor contribui, 
alături de profesori, la înfăp
tuirea Directivelor partidului 
privind ridicarea nivelului în
vățămîntului, vor munci temei
nic pentru a se pregăti spre a 
fi în stare să ducă mai departe 
cauza construcției socialismului 
și comunismului, cauza bună
stării națiunii noastre socialis
te'. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne de probleme
le dezvoltării societății noastre 
socialiste, de ridicarea bună
stării maselor, noi știm că ne 
îndeplinim în primul rind o 
înaltă îndatorire față de po
porul din care facem parte. 
Datoria comuniștilor este aceea 
de a se identifica cu interesele 
oamenilor muncii, de a acțio
na pentru a ridica continuu 
nivelul bunăstării generale « 
propriului lor popor. Numai așa 
partidul comunist Iși Îndepli
nește obligația sa de reprezen
tant a tot ceea ce este mai a- 
vansat In societate. Partidul 
nostru este jiotărît să-și înde
plinească cu toată fermitatea 
această obligație esențială față 
de popor, față de poporul pe 
care il unim în partidul nos
tru — deoarece, In fond parti
dul nu este ceva abstract ci 
rezultatul unirii celor mai bu
ne forțe ale poporului care 
doresc să militeze pentru a asi
gura dezvoltarea întregii socie
tăți pe o bază nouă, superioa
ră. Pe această bază partidul 
nostru, ca reprezentant și ca 
element de unire a tot ceea ce 
este mai progresist in țara 
noastră, înțelege să-și îndepli
nească obligațiile, să acționeze 
în strinsă unitate cu întregul 
nostru popor. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Desigur, noi nu uităm nici un 
moment că trăim intr-o comu
nitate de națiuni și popoare, 
că edificarea socialistă a pa
triei noastre nu are loc izo
lat, ci in colaborare cu celelal
te țări socialiste, în strinsă u- 
nitate cu toate forțele revolu
ționare și progresiste din lume. 
Desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste și comuniste 
în România este legată nemij
locit de întărirea colaborai ii 
multilaterale cu toate țările so
cialiste, de întărirea solidarită
ții și unității cu forțele revo
luționare și progresiste, anliim- 
perialiste din întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dezvoltăm relații multilatera
le, de colaborare și prietenie cu 
toate țările socialiste și mili
tăm pentru întărirea continuă 
a unității țărilor socialiste. Do
resc să menționez și cu acest 
prilej că Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă dintre România și Uniunea 
Sovietică pe care l-am ratifi
cat ieri, are o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre popoarele noastre, 
pentru cauza socialismului .și 
păcii. De altfel, putem spune 
cu satisfacție că relațiile Ro
mâniei cu toate țările socialiste 
sînt bune, că ele se dezvoltă 
continuu in interesul poporului 
nostru, al țărilor socialiste, al 
socialismului in general. (A- 
plauze puternice).

Ne preocupăm de întărirea 
legăturilor noastre cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste, cu mișcă
rile dc eliberaie națională, cu 
toate forțele antiimperialiste, 

convinși că aceasta constituie 
o cerință a dezvoltării sociale, 
a succesului luptei împotriva 
imperialismului, pentru progres 
și pace in lume. (Aplauze pre
lungite).

Tocmai pornind de la ase
menea preocupări ne îngrijo
rează situația din Vietnam șl 
în general din Indochina, eve
nimentele din Orientul .Apro
piat. Milităm în mod activ pen
tru încetarea războiului din In
dochina, pentru retragerea tru
pelor Statelor Unite și aliați- 
lor lor din această zonă, pen
tru ca poporul vietnamez și 
celelalte popoare din peninsula 
indochineză să fie lăsate să-și 
rezolve problemele fără nici un 
amestec din afară. De aseme
nea, considerăm că este în in
teresul popoarelor din Orientul 
Apropiat să se rezolve pe cale 
pașnică conflictul existent, să 
se asigure dezvoltarea indepen
dentă a fiecărei națiuni, a fie
cărui stat din această zonă și, 
prin aceasta, să se creeze con
diții pentru progresul lor eco
nomic și social. Tocmai ca 
prieteni buni ai poporului a- 
rab, noi sîntem de părere că 
trebuie făcut totul pentru a se 
asigura condiții de pace, deoa
rece numai în asemenea condi
ții popoarele arabe vor putea 
să se dezvolte, să-și ridice ni
velul lor de viață, material și 
spiritual.

Acționăm pentru ca in Euro
pa să se încetățenească tot mai 
trainic raporturi noi între sta
te. pentru înfăptuirea securității 
europene, care presupune ega
litate deplină între națiunile 
europene, respectul reciproc al 
independenței și suveranității, 
colaborarea în toate domeniile 
de activitate, presupune să se 
pună capăt politicii de forță și 
dictat promovată de imperia
lism, ca Europa sâ devină un 
continent al păcii și cooperării. 
Considerăm că există condiții 
să se realizeze asemenea dezi
derate — și vom acționa cu 
toate forțele în această direcție. 
(Aplauze puternice).

Pornind de la interdependen
ța dintre politica de construc
ție socialistă și politica desfă
șurată pe plan extern, acționăm 
ca în viața internațională să 
triumfe relațiile noi, să se a- 
firme și să se respecte normele 
dreptului internațional. Ne pre
ocupăm ca Organizația Națiuni
lor Unite să joace un rol mai 
important în rezolvarea pro
blemelor internaționale, ca în 
ea să-și ocupe locul toate po
poarele. In acest context aș 
dori să subliniez, în mod deo
sebit, necesitatea restabilirii 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze la 
O.N.U.; aceasta va fi în inte
resul rezolvării problemelor in
ternaționale, al cauzei păcii și 
progresului în lume. (Aplauze 
puternice).

Avem convingerea că acțio- 
nind în acest sens, militind 
neabătut pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, contri
buind la infăptuirca unei poli
tici de cooperare internaționa
lă și de pace, ne îndeplinim 
atit îndatorirea națională, cit 
și cea internațională. Și în vi
itor vom acționa cu fermitate 
și consecvență în acest spirit I 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

Doresc, în încheiere, să-mi' 
exprim, încă o dată, convin
gerea mea, a conducerii de 
partid și de stat, că anul uni
versitar pe care îl începeți as
tăzi va constitui pentru dum
neavoastră toți — cadre didac
tice .și studenți — un an de 
noi progrese in dezvoltarea și 
înflorirea învățămîntului și ști
inței, în creșterea aportului 
dumneavoastră la progresul ge
neral al patriei socialiste. (A- 
plauze prelungite).

Cu această convingere, urez 
tuturor cadrelor didactice din 
învățămintul superior realizări 
tot mai mari în activitatea în
chinată educării tinerei gene
rații. Adresez, de asemenea, 
studențimiî noastre urarea cal
dă de a obține noi izbînzi în 
însușirea științei și culturii, în 
pregătirea sa temeinică pentru 
muncă și viață, pentru a putea 
ca miine în întreprinderi, in in
stitutele de cercetări, de invă- 
țămint, in organizațiile coope
ratiste, in toate organismele 
societății noastre socialiste să-și 
aducă contribuția la progresul 
general și să ducă mai de
parte făclia progresului și ci
vilizației, să ridice pe noi culmi 
România, națiunea noastră so
cialistă.

Vă urez spor la muncă și la 
învățătură, sănătate și multă 
fericire la toți, tovarăși. (.4- 
plauze puternice, prelungite; u- 
rale îndelung repetate; întreaga 
asistență, in picioare, ovaționea
ză puternic pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușacu).

(Urmare din pag. 1)

Adunarea festivă a cadre
lor didactice și studenților 
din Capitală este deschisă de 
ministrul invățămintului, to
varășul Mircea Malița, care 
in numele cadrelor didactice 
universitare și a studenților, 
in numele tuturor celor pre
zent i la această? adunare a- 
duce un călduros salut con
ducerii de partid și de stat, 
exprimind deplina gratitudi
ne pentru locul de frunte 
acordat invățămintului in 
preocupările partidului.

Au luat apoi cuvintul prof, 
dr. ing. Radu Prișcu, recto
rul Institutului de construc
ții, prof. dr. docent Gheor- 
ghe Bîlteanu, rectorul Insti
tutului Agronomic „Nicolae 
Bălcescu", Gheorghe Șerbă- 
nescu, student in anul V la 
Facultatea de transporturi a 
Institutului politehnic Bucu
rești, conf. univ. Constantin 
Enache, secretarul comitetului 
de partid la Academia de 
studii economice, Felicia Mi- 
nulescu, studentă in anul I la 
Facultatea de filozofie a Uni
versității București, Irimie 
Nicolae, președintele Consi
liului Uniunii Asociației Stu
dențești din centrul universi
tar București.

Intimpinat cu ovații și u- 
role. a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. 
In repetate rinduri, profeso
rii și studenții prezenți la 
adunare au subliniat prin 
puternice aplauze cuvintele 
secretarului general al parti

Festivitatea 
deschiderii noului an i 

universitar ’ 
la Institutul de mine • 

Petroșani
->

Alături de colegii lor din 
întreaga țară, cadrele didac
tice și studenții Institutului 
de mine din Petroșani au 
sărbătorit, ieri, deschiderea 
anului universitar intr-o at
mosferă de cald entuziasm. 
La festivitatea desfășurată in 
impunătoarea aulă a institu
tului au participat tovarășii 
Ioachim Moga, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., Petre Bar- 
toș, din partea secției de pro
pagandă a C.C. al P.C.R., 
Clement Negruț, prim-secre
tar al Comitetului municipal 
de partid Petroșani, prof. ing. 
Ștefan Sebeșan, consilier al 
ministrului invățămintului. 
Au fost prezenți, de aseme
nea, conducători de întreprin
deri și instituții din munici
piul nostru, cadre didactice 
și studenți.

Deschizind adunarea festi
vă, tovarășul conf. ing. llie 
Constantinescu, prorectorul 
institutului, a subliniat că 
începerea anului 1970—1971 
are semnificații deosebite, a- 
vind loc in entuziasmul con
structiv al ultimului an al 
cincinalului și intimpinind 
sărbătorirea unei jumătăți de 
secol de la înființarea P.C.R.

Ziua de 1 octombrie — a 
spus prof. dr. ing. Aron Popa, 
rectorul institutului — a in
trat in tradiția invățămintu
lui nostru superior ca fiind 
o nouă etapă in pregătirea 
profesională și ideologică a 
studenților. Școala noastră 
superioară, grație atenției 
pe care i-o acordă partidul 
și statul, a progresat necon
tenit, se află astăzi la nive
lul școlilor superioare din 
cele mai înaintate state. Fă- 
cind bilanțul muncii de pînă 
acum in procesul de perfec
ționare continuă a invățămin
tului superior și in activi
tatea de educare a intelec
tualilor cu înalte trăsături 
ideologice și elice, rectorul 
institutului a arătat că este 

dului, indicațiile de excep
țională însemnătate pe..tru 
dezvoltarea și perfecționarea 
invățămintului superior, pen
tru pregătirea noilor detașa
mente de specialiști la nive
lul exigențelor științei, teh
nicii și culturii mondiale, 
pentru ca fiecare absolvent 
al invățămintului superior să 
se afirme la locul de mun
că, in întreprinderi, pe ogoa
re, în institute de cercetări 
ca un constructor competent, 
entuziast al societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Adunarea a constituit o 
nouă și puternică manifesta
re a încrederii de nezdrun
cinat a studențimiî bucureș- 
tene, a cadrelor didactice, in 
politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, politică în
făptuită neabătut de între
gul .nostru popor.

Tineretul studios, profesorii 
din cele 18 centre de invăță- 
mint superior din țară, care 
au urmărit cu viu interes 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, transmisă de pos
turile de rad;o și televiziu
ne. și-au exprmat hotărirea 
de a se ridica la înălțimea 
sarcinilor de mare răspunde
re pe care partidul și statul 
le pune invățămintului supe
rior, de a munci și învăța in
tr-un spirit de deosebită res
ponsabilitate socială, de a-și 
pune toate forțele in slujba 
operei de dezvoltare multila
terală a patriei noastre socia
liste.

(Ager preș)

o bază care impune fiecărui 
student să fie un participant 
activ la cursuri și semi narii, 
pentru a deveni un bun spe
cialist in producție. In aplau
zele vii ale asistenței, recto
rul a declarat deschis anul 
universitar 1970—1971 și a 
urat cadrelor didactice și 
studenților succese însemnate 
în activitatea lor de perspec
tivă.

In numele corpului profe
soral a vorbit conf. dr. ing. 
Nicolae lliaș, prodecanul Fa
cultății de mine, care a re
levat răspunderea ce revine 
cadrelor didactice in munca 
de formare a specialiștilor 
mineri. Mihai Marina, anul 
V, și Gheorghe Crăiniceanu, 
anul l. au vorbit in numele 
studenților de Ia Institutul 
de mine.

„Mărețul program de înflo
rire a țării noastre — a spus 
tovarășul lOachim Moga — 
se înfăptuiește cu oameni 
competenți, capabili să apli
ce in producție cunoștințele 
asimilate in facultate. In a- 
cest sens trebuie să se mun
cească la Institutul de mine. 
O importanță deosebită o 
prezintă cercetarea științifică, 
ce va trebui legată mai strîns 
de problemele vieții econo
mice și sociale din județul 
nostru**. Tovarășul Ioachim 
Moga a adresat un călduros 
salut cadrelor didactice și 
studenților și le-a urat re
zultate superioare în acest 
an universitar.

Participanții la deschiderea 
festivă a cursurilor de la In
stitutul de mine din Petro
șani au adresat o telegramă 
Comitetului Central al P.C.R,, 
tovarășului Nicolae Ceaușes
cu, in care se exprimă mul
țumirea față de partid pen
tru condițiile excelente care 
asigură desfășurarea invăță
mintului superior minier, an
gajamentul că vor îndeplini 
cu cinste sarcinile majore ce 
le revin,
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