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0 cerință pe care 
organizațiile de partid

trebuie s-o aibă mereu în atenție

EFECTUL EDUCATIV 
al 

F1ĂSURIL0D
STATUTARE

Ion GUINEA,
șeful secției organizatorice 

a Comitetului municipal de partid

In condițiile făuririi societă
ți socialiste multilateral dez
voltate, cind rolul conducător 
al partidului crește considera
bil. o importanță deosebită o 
are dezvoltarea democrației in
terne de partid, asigurarea 
participării tuturor membrilor 
de partid la dezbaterea proble
melor. la elaborarea și înfăp
tuirea hotăririlor adoptate. în
făptuirea obiectivelor noii eta
pe de edificare socialistă pe 
care o străbatem necesită ca 
fiecare comunist să se distin
gă prin energie, pasiune și de
votament în lupta pentru înde
plinirea îndatoririlor ce-i re
vin. în respectarea principiilor 
și normelor vieții interne de 
partid, prin exemplul personal 
în activitate profesională și 
obșteascâ.

Este îndeobște știut faptul 
că trăsăturile politico-morale 
se formează, se dezvoltă și se 
desăvirșesc prin multiplele ac
țiuni educative. Organizația de 
bază este în acest sens o școa
lă a educației comuniste prin 
folosirea întregului ansamblu de 
forme și m’iloace de activ:*ăți 
politice menite să determine 
formarea și modelarea compor
tamentului comuniștilor, a o- 
piniei colectivului de comu
niști.

Ceea 
vitatea 
lor de
nostru este preocuparea perma
nentă pentru dezvoltarea răs
punderii față de obligațiile 
statutare. Organele și organi
zațiile de partid manifestă in a- 
cesl sens mai multă grijă și 
răspundere pentru creșterea 
calitativă a muncii de educare 
a membrilor de partid, pentru 
mobilizarea acestora la înfăp
tuirea sarcinilor de partid. 
Munca educativă a "fost orien
tată in direcția sporirii com
bativității și intransigenței fa
ță de orice abatere de la nor
mele vieții interne de partid, 
de la legile statului.

ce caracterizează acti- 
majorității organizații- 
partid din municipiul

Astfel, în adunările generale 
ale organizațiilor de bază s-au 
organizat expuneri. dezbateri 
pe teme privind drepturile și 
îndatoririle membrilor de par
tid. dezvoltarea democrației in
terne de partid. In cadrul cer
curilor și cursurilor învăță- 
mintului de partid s-au pus 
în dezbatere probleme legate 
de îndatoririle comuniștilor fa
ță de sarcinile încredințate, ne
cesitatea participării lor active 
Ia dezbaterea diverselor aspec
te pe care le ridică viața, apli
carea în viață a hotăririlor or
ganelor superioare și proprii, 
dezbateri a căror eficiență își 
găsește reflectarea în creșterea 
răspunderii pentru îndeplinirea 
sarcinilor statutare, in preve
nirea abaterilor. Adunările ge
nerale ale organizațiilor de ba
ză au luat cu mai multă ope
rativitate în dezbatere cazuri
le de abateri de la disciplina 
de partid și de stat, au pus 
mai mult accent pe prevenirea 
manifestărilor de indisciplină, 
au stabilit măsuri menite să 
contribuie la îmbunătățirea dis
ciplinei in rindul membrilor 
de partid. Din acest punct de 
vedere merită a fi subliniată 
preocuparea organizațiilor de 
partid de la șantierul nr. 4 
T.C.H. Luneni. atelierul de con
fecții T.C.M.M., spitalul unifi
cat Petroșani. P. T. T. K.. 
I.C.P.M.H., B.A.T. și altele. 
Subliniem ca un fapt pozitiv 
eficiența muncii educative des
fășurată în cadrul organizații
lor de bază sculărie U.U.M.P., 
Depou C.F.R.. nr. 4, nr. 6. ae- 
raj de la E. M. Dîlja, S.C.S.M., 
coloana I.T.A. Lupeni, tîmplărie 
mobilă I.I.L. etc. unde nu s-a 
făcut necesară discutarea a nici 
unui membru de partid pen
tru abateri de la îndatoririle 
statutare sau profesionale.

Cu toate acestea, au fost ca
zuri cind unii membri de par-

r
In adincul minelor timpul se 

măsoară în tone de cărbune, ia 
Uzina de utilaj minier în șarje 
de otel, utilaje sau piese. în bru
tării după cantitatea de pîine 
rumenă și aromată produsă in
tr-o anumită perioadă de 
bine determinată. Cu cît
mai v, 't în timp mai scurt cu 
atic aduci o contribuție mai sub- 

y.-:;.i îndeplinirea-sarcini
lor de plan, a angajamentelor 
colective, deci de aceasta depin
de cota ta de contribuție la 
bunul merș al treburilor.

La F.F.A. „Vi$cozar 
timpul se măsoară în 
Creșterea cantității de 
depinde nu numai de

Liipeni 
mătase, 
mătase 

_.r.......................  hărnicia
și îndemânarea filatoarelor ci și 
de modul în care funcționează 
mașinile. De îngrijirea, repararea 
și revizuirea acestor mașini, 
gingașe și complicate, se ocupă 
echipele de lăcătuși a căror pre
zentă se simte, în fiecare secție, 
prin pulsul accelerat al mun
cii. In rîudurile ce urmează ne 
vom referi însă doar la două
echipe, acelea din sec{ia finisaj 
textil, a căror activitate, plină 
de răspundere profesională, a 
atîrnat greu în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan la 
nivelul întregii fabrici. r

munca acestor oameni vorbesc 
faptele. Să le dăm deci lor cu- 
vîntul.

Dintr-0 greșeală de fabricație 
mașina nr. 2 de răsucit fire 
funcționa greu. In asemenea con
diții se obținea un randament 
scăzut. Era deci firesc ca ră u- 
citoarele să se cam eschiveze să

TIMPUL

M A TA SE

lucreze cu o mașină la care mun
cești mult și produci puțin. Tre
buia găsită deci defecțiunea și 
remediată. Multe orc în Șir 
maistrul Iosif Ulman a ascultat 
glasul mașinii, ca medicul res
pirația și pulsul unui bolnav. 
Nopți în șir a făcut calcule și 
schițe. Pină la urmă a găsit 
unde-i necazul. S-au ivit însă 
greutăți de altă natură. Mașina 
nu-și făcuse încă suficient stagiul

în producție spre a i se putea 
aduce modificări cu caracter de 
inovație, fiindcă ceea ce a jă- 
cut maistrul Ulman era intr-ade
văr o inovație. In plus, pentru 
executarea modificărilor trebu
iau aprobări de la minister.

Aprobarea a venit și lucrul a 
început. S-a muncit și în afara 
programului fără nici o prcLen- 

~țic suplimentară. Au făcut-o cu 
toții conșticnți că prin aceasta 
își aduc contribuția la realiza
rea planului pe întreaga fabrică, 
la îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere ale întregului colectiv. 
De o bună bucată de timp ma
șina nr. 2 funcționează așa 
cum a dorit maistrul Iosif Ul
man și echipa de lăcătuși a 
lui Gheorghe Meszaroș, adică 
ușor și cu randament sporit. Do
vadă e faptul că nici o rătă
citoare n-o mai ocolește, dimpo
trivă, lucrează la ea cu plăcere. 
In plus, modificările au dus ia 
atenuarea substanțială 
tului, ceea ce conica: 
mult.

Tot secția finisaj textil a

zgomo- 
foarte

D. CRIȘAN

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU,

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA,
s-a înapoiat în Capitală

Miercuri la amiază s-a îna
poiat in Capitală tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care a 
participat la lucrările sesiunii 
jubiliare a Organizației Națiu
nilor Unite, prilejuită de ani- 

ani de la 
for inter-

perare în spiritul 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului 
reciproc, cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor so
cială. a subliniat atașamentul 
deplin al țării noastre față de 
principiile înscrise în Carta 
O.N.U., hotărîrea României so
cialiste de a contribui, pe mai 
departe, la opera de cooperare 
și promovare a păcii, la stator
nicirea unui climat de securi
tate și înțelegere în lume. In 
manifestările pline de simpa
tie și căldură ale celor veniți 
in întîmpinare, se regăsește e- 
coul larg pe care l-a avut în

egalității in rîndurile întregului popor cu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la O.N.U., activita
tea pe care a desfășurat-o la 
Națiunile Unite, și pe parcursul 
întregii vizite în S.U.A., hotâ- 
rirea de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a 
României, pusă în slujba in
tereselor fundamentale ale na
țiunii noastre socialiste, a cau
zei socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură aclama
țiilor, se apropie de mulțime, 
stringe mina a numeroși cetă
țeni.

versa rea a 25 de 
crearea acestui înalt 
național.

Tovarășul Nicolae 
s-a înapoiat împreună cu soția 
sa. Elena Ceaușescu.

Cu același avion au sosit to
varășii Dumitru Popescu, mem
bru 
tiv,
P.C.R.. deputat în Marea Adu
nare Națională, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea. Mănescu, Dumi
tru Popa, Vasile T'ilcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Miron Constan lincscu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ton Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, precum și 
soțiile conducătorilor de partid 
și de stat, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui. conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești.

Erau prezenți Daniel Lee 
McCarthy, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Statelor U- 
nite ale Americii la București, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră, 
Sayed Abbas Chedid, directo
rul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite, 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Pe aeroportul Băneasa se a- 
flau mii și mii de bucureșteni, 
care, scandînd ..P.C.R." —
«Ceaușescu — P.C.R. “, 
cut tovarășului 
Ceaușescu o deosebit 
duroasă și entuziastă 
Prin puternice aplauze și 
rale, ei au dat expresie sim- 
țămintelor de dragoste nețăr
murită și încredere ce le nu
tresc față de Partidul Comunist 
Român, față de conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru, care, de la tribuna Or
ganizației Națiunilor Unite, a 
reafirmat încă o dată înaltele 
principii după care se călăuzeș
te politica externă a țării 
noastre, poziția consecventă a 
României de colaborare și coo-

Ceaușescu

al Comitetului Execu- 
secretar al C.C. al (Agcipres)

Către

Adunarea jubhiară a

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a constituirii 
F.M.T.D. am plăcerea să adresez un cald salut participan- 
ților la Adunarea jubiliară, tuturor tinerilor și organiza
țiilor de tineret care luptă pentru eliberarea socială și na
țională, pentru pace și colaborare internațională.

Tinăra generație se afirmă in zilele noastre cu dina
mism, combativitate și receptivitate față de transformările 
înnoitoare, ca o forță importantă a progresului societății.

împreună cu celelalte forțe democratice și progresiste, 
tineretul se manifestă ca un factor activ al luptei împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. îm
potriva politicii de dominație, agresiune și înrobire, pentru 
o lume fără războaie, bazată pe justiție și echitate socială, 
pentru libertate, independență națională, socialism și pace.

Cu deosebită satisfacție relevăm contribuția de seamă 
pe care o aduce tineretul român la eforturile întregului 
popor pentru propășirea patriei noastre socialiste, la în
treaga viață socială și politică a țării, și in același timp la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate 
cu tineretul din toate țările lumii, la cauza păcii s< secu
rității internaționale.

La sărbătoarea unui sfert de veac de activitate, adresez 
Federației Mondiale a Tineretului Democrat urări de suc
ces în activitatea pentru lărgirea colaborării dintre mișcă
rile și organizațiile de tineret, din întreaga lume, pentru 
întărirea unității de acțiune a tinerei generații, pentru o 
contribuție sporită la consolidarea forțelor antiimperialiste. 
la triumful ideilor de libertate, independență națională, 
progres social și pace în întreaga lume.

(Continuare în pag. a 3-aJ

i-au fă- 
Nicolae 
de căl- 
primire.

u-

construcție
în timpul devansat se vor obține 
peste sarcinile cincinalului actual 
circa 640000 tone de fontă, adică

(Continuare în pag.

Excursii cu ocazia

CONFERINȚA A.S
Azi, 29 octombrie a. c. arc 

loc conferința de dare de 
seamă și alegeri a asociației 
studențești de la Institutul de 
mine din Petroșani. In cen-

trul analizelor va sta activi
tatea depusă de consiliul A- 
sociațici studențești de la a- 
legerile precedente și pină în 
prezent.

Maximilian; conducerea mu
zicală : Andrei Gehann; re
gia artistică : B. Fălticineanu, 
de la teatrul „C. Tănase" din 
București.

„Femei... femei femei..."

UN NOU COLOS SIDERURGIC
Deși sub aspect calendaristic 

viitorul cincinal are mai bine de 
două luni pină la debut. Jurna
liștii hunedoreni i-au trecut deja 
pragul. A /ost o trecere marcată 
de două evenimente diverse ca 
manifestare dar de o similară și 
majoră semnificație pentru ceea 
ce în limbajul nostru diurn s-a 
consacrat sub echivalentul de 
cincinal — dezvoltare dinamică, 
productivitate și eficiență prin 
modernizare, perfecționare și efort 
intens.

Primul moment l-a constituit 
îndeplinirea prevederilor cincina
lului actual la producția de fon
tă cu mai mult de 
de termen. Faptul, 
izbîndă colectivă ii 
găsește expresia în 
mice de considerabilă

dublul producției de fontă 
României din 1950. anul p>. 
gător primului nostru plan 
cinai. De pe acea.

>ier-
un-

intală — consolidată prin obți
nerea unor indici de utilizare 
mari cu 120 kg de fontă 
metru cub de volum util și zi 
lendaristică și cu un consum de 
cocs mai redus cu 92 kg pe tona 
de fontă fată de 1965 — Jurna
liștii abordează îndrăzneți sarci
nile substanfial majorate ale vii
torului cincinal, care prevăd re
alizarea în 1975 a unei producții 
de fontă de peste 2.3 milioane 
tone, în condițiile unor indici de 
utilizare și consuni de cocs 
nivel mondial.

Momentul al doilea, legat 
disolubii de demarajul în f 
al cincinalului viitor, constă 
declanșarea lucrărilor de < 
strucție la lurnalul nr. 9 de 1 
metri cilbi. nou colos siderurgic, 
impresionant ca proporții, tehni
citate, randament și eficientă. 
Amplasat in imediata vecinătate 
a celorlalte două furnale de mare 
capacitate, lurnalul nr. 9, va li 
pus în funcțiune în al doilea 
trimestru al anului 1972, cu o 
capacitate de producție de peste 
o jumătate de milion de tone de 
fontă anual. Sporul de produc
ție ob(inut la noul furnal de 
1 0Z0 mc materia primă
necesaiă producției de
ofel ia //;. nedoara la nivelul de 
aproape {.c milioane de tone in

lu agregatele simi- 
noul colos preziri- 

e deosebit de semnili
Proiectul, în totalitat 
opera unui colectiv 

Institutului de proiectări pent 
instalalu și uzme metalurgice 
IPROME7 bucurești.

Transpunerea la cot 
a concepțiilor și soluțiilor 
iectanților revine presligiem

Laurenliu VISKI

(Continuare în pag

Duminică, la ora 19, în sala teatrului va avea loc pre
miera spectacolului .De la Caragiale la Topîrceanu" con
stituit din transpunerea scenică a unor pagini memorabile 
din creația literară a celor doi scriitori. Scenografia spec
tacolului aparține lui George Doroșcenco iar regia este 
semnată de Marietta Sadova. Acest montaj literar se a- 
dresează în primul rind elevilor.

I 
I

Cu ocazia revelionului, Biroul de turism 
pentru tineret organizează excursii in străi
nătate oe următoarele itinerant :

București — Moscova — Leningrad — 
București. Plecarea din țară are loc in data 
de 29 decembrie a. c. orele 22 cu tren ac
celerat din București. Noaptea de revelion 
și ziua de 1 ianuarie vor fi petrecute la 
Moscova iar zilele de 2—8 ianuarie în- Le
ningrad. întoarcerea va avea loc in data 
de 9 ianuarie 1971. Prețul excursiei este de 
1 480 lei 4- 300 schimb.

București — Moscova — Leningrad — 
București. Plecarea din București cu tren ac
celerat de la Biroul de turism pentru tine
ret, in data de 26 decembrie a. c., ora 23. 
Zilele de 29, 30, 31 decembrie vor fi petre
cute la Moscova iar 1 2 și 3 ianuarie in 
Leningrad.

întoarcerea în țară arc loc în data dc_5 
ianuarie 1971. Prețul excursiei este de 1350 
lei + 300 schimb.

București — Budapesta — București. Ple
carea arc loc din București in data de 30 
decembrie a. c. ora 22 cu tren accelerat de 
la Biroul de turism pentru tineret. întoar
cerea in țară are loc in data de 4 ianuarie 
1971 la București.

Prețul excursiei este 570 lei + 250 schimb, 
înscrierile se fa< la Comitetul municipal 

U.T.C. Petroșani și la agenția de turism pen
tru tineret din sir. Republicii nr. 29.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Plenara Consiliului 
municipal al pionierilor

Duminică, la ora 9, în sala mică a Casei de cultură din
Petroșani va avea loc plenara Consiliului municipal al 
Organizației pionierilor care \a analiza „Preocuparea Con
siliului municipal, a unităților și detașamentelor de pio
nieri pentru îmbunătățirea activității sportiv-turistice in 
rindul copiilor". Vor participa membrii Consiliului, profe
sori de sport din școli, șefi ai comisiilor de sport-turism 
din alte municipii.

Teatrul muzical Brașov 
prezintă, astăzi, la orele 17 
și 20, în sala Casei de cul
tură din Petroșani, spectaco
lul de revistă „Femei... fe
mei— femei...*'. Textul: M.
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MODERNIZAREA 
învățămîntului

Prof. dr. docent ION BEKCA
Universitatea București

In sfera noțiunii de „moderni- 
jo:e o invățămintului", se in
clude atit conținutul invă- 
țdmintului. core trebuie să 
fie constituit din cunoș
tințe privind fundamentarea știin
țelor moderne, procesul propriu 
zis de predare. metodele și mij- 
Joocele oudio--. izuale, precum și 
prcccsul de învățare, core trebuie 
crgonizot in conformitate cu ul
timele dote ole cercetărilor de 
psihologie pedagogică și ole 
cercetărilor de învățare progra
mată.

in epoca noastră. comanda
mentul modernizării este unanim 
recunoscut ca intemeiol. întruneș
te sufragii universale. De ’oot, 
însăși mișcorea ce modernizare a 
școlii ore un caracter universal. 
Ea se desfășoară cu moi multă 
sau mai puțină intensitate pe 
toată planeta noastră. Moderni
zarea, in orice domeniu al su
prastructurii sau producției s-ar 
electuo, nu are un caracter fa
cultativ și sezonier, ci este con
tinuo. permonentă, intrucit con
stituie consecința unor legi so
ciale obiective. Din totdeauna s-a 
vădit și împlinit necesitoteo o- 
doptării invățămintului la progre
sele științei și culturii, la coordo
natele dezvoltării sociale. Daca 
nu se produce din timp o astfel 
de adecvoro, invățămintul — ca 
unul din constituenții obligatorii 
ai vieții sociale - își diminuează 
valoorea si răminind in urmă 
frineazo dezvoltarea generală.

De ce se vorbește in ultimii 
ani atit de mult despre moder
nizarea procesului instructiv-edu- 
cot v. termen puțin cunoscut îna
inte, devenit acum curent, co
mun ? Este, desigur, un reflex al 
revoluției teh n ico-ști i nți f ice pro
duse pe pion mondial, dat avind 
un ecou deosebit de puternic 
intr-o țara ca a noostro, căreia 
ii sini caracteristice modul și 
ritmul revoluționar de dezvoltare.

In zilele noastre, volumul cu
noștințelor științifice acumulate pe 
plan mondial se dublează la 
fiecare 10-15 ani. Știința se afir
mă ca o forță de producție nu 
door prin sine însăși, ci in de
pendență de gradul in cate esre 
însușită de mose largi și impli
cată in acțiunea cotidiană.

Adăugarea de noi capitole 
deosebit de ample la majoritatea 
disciplinelor care se predou azi 
in invățămintul de toate gradele 
- co urmare a apariției și dezvol
tării unor noi romuri ole diferi
telor științe (fizico nucleară, me
canica cuantică, petrochimia, 
ostrobiologio etc. etc.) - și in
troducerea in cadrul istoriei cul
turii, atit pe plan național, cit 
și pe plan mondial, a unor eve
nimente de extremă importanță, 
a căror consemnare in programe
le școlare este obsolut necesară, 
cer utilizarea cit moi judicioasă 
și moi eficientă a timpului des
tinat activității de predore și de 
Însușire o cunoștințelor.

Neîndoielnic, procesul de în
noire o conținutului invățămintu
lui, de eliminare o ceea ce este 
depășit, și perimat, exogerării 
istorismului și de înglobare a 
conținutului științific recent, dor 
de o mare eficiență, va continua 
Și moi departe, determînînd o 
restructurare de ansomblu o pro
cesului instructiv.

Co și in producție, in activita
tea de învățămint principalul este 
pioductivitoteo, eficiența, colilo- 
tea. Pentru pedagogi, pentru 
psihologi, pentru practicieni oi 
invățămintului, problema centrală 
care se pune poate fi rezumată 
in intreboreo : Cum asigurăm 
transmiterea și însușirea eficientă, 
cu perspectivă de creație, a nou
lui conținut ol procesului de in- 
vălămint ?

In fața acestei întrebări se 
dă, de regulă, un răspuns 
prompt, sugerat tot de realiză
rile contemporane ale științei și 
tehnicii. Se face apel la mijloa
cele tehnice audio-vizuale care 
trebuie cit mai larg introduse in 
practica școlară și folosite și in 
afora procesului de invățămint 
si, de osemenea, se invocă resur
sele programării invățămintului, 
care pot să accelereze și să ac
tiveze procesul de asimilare a 
cunoștințelor.

Datorită posibilității pe coie o 
au mijloocele audio-vizuale de a 
prezenta imogini din orice olț 
ol lumii și din orice domeniu ae 
octivitote, televiziuneo de pildă, 
permite elevului să obțină o ex
periență core depășește cu mult 

posibilitățile pe care le-or putea 
a-eo experiența lui nemijlocită.

In etopo actuală, încep să fie 
folosite și mijloacele didactice 
core stobilesc o comunicare di
rectă intre om și mașină. Printre 
acestea figurează, in primul rind, 
mașinile de autoinstruire progra
mată (utilizarea ciberneticii, -es- 
pectiv a mașinilor electronice de 
calcul, a rezolvării problemelor 
complexe pentru înhățarea limbi
lor străine etc.).

Ceea ce este cu adevărat nou 
in invățămintul programatic este 
obținerea posibilității științifice și 
tehnice de a aplica aceste prin
cipii intr-o formulă sistematică, 
cu posibilități de revenire și de 
asigurarea progromotă a unui 
ritm continuu si susținut de însu
șire a cunoștințelor.

In plus, aceste mijloace sint 
capabile să contribuie la indivi
dualizarea ritmului activităților 
didactice in instituțiile de învă- 
țămint, să contribuie Io lupta 
împotriva oboselii și a eventualei 
plictiseli.

Ar fi insa iluzoriu dacă om 
presupune că mijloacele cele 
mai noi ce se introduc și vor in
terveni lot moi larg in educarea 
noilor generații aduc cu sine 
exclusiv numai o'.ontaje. Unele 
țări core ou acumulot deja o 
vastă experiență în folosirea mij
loacelor oudio-vizuole ou ajuns 
să descopeie insuficiențele și 
chior pericolele pe care acestea 
le prezintă dacă sint aplicate 
fără discernămint și fără a fi 
echilibrate cu alte măsuri. Astfel, 
pedagogul francez Roger Gal, 
orotă că zadarnic au crezut unii 
educatori că mijloacele audio
vizuale prin ele insele vor solu
ționa toate problemele metodicii 
și didacticii. El scria : „extinderea 
extraordinară pe care ou luct-o 
in epoca noastră mijloacele de 
informare sonore și vizuale (ra
dioul, presa, cinemotograful, te
leviziunea, afișele) pot determina 
o innăbușire a spiritului critic, 
coci oamenii nu moi au timp să 
se oprecscă pentru a gindi, a 
reflecta".

Despre limitele folosirii mij
loacelor audio-vizuale in proce
sul de invățămînt și-au exprimat 
părerea și alți pedagogi și psi
hologi, in cazul cind rolul aces
tor mijloace este absolutizat. De 
pildă, Robeit Lefranc, după ce 
arată contribuția lor in realizoiea 
procesului de invățămint se re
feră, intre altele, la tendința spte 
standardizare, in sensul confor
mismului, ol uniformității gindirii 
și chiar ol răspunsurilor, refe- 
rindu-se la faptul că numeroase 
studii arată rolul jucot de mij
loacele oudio-vizuole in dispari
ția unor obiceiuri tradiționale, 
in fixarea unor deprinderi socia
le.

In legătură cu răspindirea lar
gă a programării invățămintului, 
in S.U.A. ou apărut și rezerve, 
chior reacții de alormă in legă
tură cu faptul că, controlindu-se 
cu ojutorul mașinii, elevul înva
ță, dar nu se formează. Cu olte 
cuvinte, instrucția asigură repro’- 
ducereo cunoștințelor dar nu și 
operarea in mod independent cu 
ele. Se înțelege că programa e- 
fectuată cu ajutorul mașinilor 
sau numai prin organizarea <pe- 
ciolă o manualelor sau a activi
tății instructive poate să aibă 
efecte din cele mai variate șl 
asigurarea efectelor formative nu 
este de loc exclusă, însă inter
vine iarăși întrebarea : Cum ?

Considerăm că ceea ce lipseș
te in bună măsură din cercetările 
psiho-pedogogice aferente mo
dernizării invățămintului, este 
preocuparea pentru descopeiiiea 
operațiilor cognitive care trebuie 
formate la elevi pentru a asigura 
însușirea corectă a cunoștințelor 
și totodată, utilizarea lor ulteri
oară. In școală se verifică mai 
mult ceea ce știe elevul, dar nu 
se insistă in aceeași măsură 
asupra modului în care el gin- 
dește.

Didactica generală, in princi
piu, iar didactica specială, me
todica în mod concret, bazată pe 
psihologie trebuie să indice căile 
prin care gindirea elevului sau a 
studentului poate fi modeloto 
potrivit logicii științei respective. 
Sub acest raport, stabilirea difi
cultăților tehnice in insușireo 
cunoștințelor și verificarea căilor 
de depășire a lor sint extrem de 
importante.

1. Minj-olimpiada
distractivii

Se organizează ca o ..veri- 
tab.lă" olimpiadă (flăcăi.l o- 
limp .ă. jurăniintul olimpic, 
regulamente, arbitri ele.) dar 
intr-o sală de gimnasti ă sau 
o Sală de clasă din care am 
scos băncile sau le-am așezat 
pe margine.

Probele de concurs, precum 
și regulile fiecăreia, se co
munică din vreme detașa
mentelor de pionieri.

Recomandăm cîteva probe, 
lăsinc comandanților posibili
tatea de a stabili și altele :

Alergare, 15—20, 30 m 
viteză, cri ducerea piciorului 
sting prin spatele piciorului 
drept înainte și invers.

Săritura în lungime, cu 
spatele. După executarea să
riturii, pionierul se apleacă 
mult in față pentru a face 
un semn cu creta, pe podea,

Notă originală
Posibilitățile de stabilire a 

modului de desfășurare a 
reuniunilor tovărășești școla
re sint multiple, depinzind 
de fantezii și inițiativele pro
fesorilor care le suprave
ghează. La Liceul Vulcan, ul
tima reuniune, organizată in 
24 octombrie, de clasele a 
IX-a cu sprijinul celor doi 
diriginți, a fost ,.colorată" cu 
două concursuri-surpriză. Pri
mul, intitulat „Mari cupluri 
ale iubirii", a constat in di
fuzarea a 50 de fluturași ca
re aveau 10 cupluri de per
sonaje centrale (Felix-Otilia, 
Ilamlel-Ofelia ș. a.) cerindu- 
li-se partieipanților să men
ționeze opera din care fac 
parte și autorul („Enigma 
Oliliei" de George Călinescu, 
„I-Iamlet" de Shakespeare 
ș. a.). In partea a doua a 
reuniunii a fost desemnată

cit mai departe, în spate.
Aruncarea greutății. Fie

care concurent primește o 
minge de tenis, pe care tre
buie să o arunce cit mai de

CINCI SUGESTII f ™_0 ACTIVITATE PIONIEREASCĂ
parte ..suflînd-o" de pe pal
ma miinii drepte.

Caiac-canoe. Fiecare con- 
cuient primește un vaporaș 
de hirtie pe care trebuie să-l 
conducă suflind, aplecat fi
ind și cu miinile la spate, de 
la linia de start la linia de 
sosire.

£ Hochei. Două scaune a- 
șezate față in față la o dis
tanță de 10—15 m sau mai 
puțin. Crosele : două mături 
sau două perii de parchet, cu 
coadă. Pentru mai mult haz

- reuniunilor!
pereche de 
evoluția in 
tango, vals, 

le-au

cea mai bună 
dansatori după 
trei dansuri : 
sha-ke. Câștigătorilor 
fost inminate premii in cărți 
și iot ola’ă. in aplauzele ge
neroase ale colegilor mai 
mari și mai mici. Ineditul a 
imprimat reuniunii un ca
racter antrenant, de bună 
dispoziție generală.

Sigur că există o multi
tudine de posibilități alimen
tate de inițiativa și intere
sul factorilor în măsură să 
organizeze o reuniune. Prin
cipal e ca acestora să li se 
confere 
specifică 
rită de 
„seri de 
simbăta 
grenat in procesul producției.

o notă originală, 
vieții liceale, dife- 
toate numeroasele 
dans" de joia sau 

ale tineretului an-

Prof. M. MI NȚEAM1

— o mătură și o perie de 
parchet care se impart prin 
tragere la sorți celor doi con
curență Pucul : o cîrpă care, 
la un semnal, este aruncată 

de arbitru la jumătatea dis
tanței dintre scaune. Jucăto
rul care, conducînd ,.pucul" 
cu „crosa" reușește să-l in
troducă in poarta adversaru
lui (intre picioarele scaunu
lui) ciștigă proba.

Ștafeta cu un ou in lin
gură etc., etc.

Extrem de interesantă, de 
veselă, mini-olimpiada distrac
tivă se organizează mai ales 
pe timp nefavorabil.

2. „Astăzi primim oaspeți". 
O acțiune in care pot fi an-

ÎNTĂRIREA 

SĂNĂTĂȚII 

COPIILOR, 

scop principal 
al acfiunîlor fizice 

și practice 
organizate in școală

Ne aflăm intr-o cancelarie 
școlară. In jur — profesori. E 
recreație. Țigări, discuții in 
grupuri, priviri fugare in cărți 
sau în caietele cu planuri de 
lecții. Cîteva ciocănituri în 
ușă, un „Da" puternic și înă
untru pătrunde o femeie. O 
mamă. In spate cu șapca in 
mină, un elev. Copilul ! De 
fapt, un vlăjgan, care-și între
ce mama in înălțime, dar pa
lid. cu mișcări încete, leneșe, 
amorțite. ..Aș vrea să-mi scu
tiți copilul de educație fizică. 
E firav, e bolnăvicios. Uitați-vă 
la el, cit e de... micuț ! Me- 
leu mi se plinge... Și dacă nu-i 
place e normal că nu va pu
tea să „lucreze" ! Cum sint 
atiția scutiți, de ce. mă rog. 
n-ar fi și el. Să stea cuminte, 
pe margine, pe o bancă și să 
plivească..."

Nu concretizăm intimplarea. 
Nu are rost. ..Cazul”, dacă il 
putem numi astfel, nu e abso
lut izolat, asemenea manifes
tări ale unei cerințe nefondațo, 
neîntemeiate care — in situa
ția cind sint împlinite — nu 
pot avea decit influențe nefa
vorabile asupra dezvoltării 
multilaterale a elevului, pot fi 
„localizate" iu mai toate școli
le noastre, an de an. De ce ? 
Caie sint cauzele care deter
mină, în școli, pe unii elevi 
să-și nesocotească o parte din 
atribuții, să ajungă in situația 
de a se sustrage celor mai 
recreative (așa ar trebui să 
fie !) ore, să urască ..jocul" or
ganizat. să accepte contempla
rea pasivă a exercițiilor care 
nu urmăresc, in principal, de
cit dezvoltarea armonioasă a 
organismului uman ? Sint înțe
lese pe deplin, pretutindeni, în 
toate școlile noastre de toate 
gradele, sarcinile deosebite ce 
revin profesorilor de educație 
fizică, comandanților de deta
șamente și unități pionierești, 
pe linia continuei întăriri a 
sănătății elevilor, a dezvoltării 
lor multilaterale ? Iată cîteva 
întrebări care nc-au determi
nat să întreprindem o scurtă 
anchetă in rindul unor cadre 
didactice care au drept princi
pală țintă atingerea acestor 
importante deziderate. l-am 
expus mobilările întreprinderii 
noastre profesorului Dan Co
cor, de la Școala generală nr. 
1 Petrila L- mi ascultat si... 
ne-am nobil : „E oportuna în
trebarea. In moment ui de față 
se caută, in această direcție, 
tocmai cele mai bune cui de 
realizare a corelării, obiective 
și necesare, dintre sarcinile 
sporite ale activității de edu
cație fizică și respectarea prin
cipiilor de sănătate, enunțate 
de dumneavoastră. Atenția ca
drelor de specialitate, cred eu, 
e orientată acum înspre creș
terea eficienței procesului de 
educație fizica, cu tendința 
de a dezvolta mai intens cali
tățile fizice și deprinderile 
motrice ale copiilor. Pentru 

trenate toate detașamentele. 
Se desfășoară pe parcursul 
unui an sau al unui trimes
tru. Detașamentul gazdă, or
ganizează pentru oaspeți (pio- 

nicrii din celelalte detașa
mente) fel de fel de activi
tăți intr-o după-amiază sau 
o zi întreagă : jocuri distrac
tive, întreceri sportive, acti
vități cultural-artistice, dru
meții, reuniuni pionierești, 
șezători distractive. Organi
zatorii — fiecare detașament 
prin rotație — pregătesc din 
timp acțiunea incit fiecare 
musafir să se simtă bine la 
gazdă. Pe marginea acestei 
idei se poate broda o multi
tudine de activități.

aceasta, pe lingă metodele 
„clasice", verificate de practi
ca folosirii lor anterioare, se 
manifestă un lot mai larg 
interes pentru metodele mo
derne de lucru. Aceasta presu
pune o mai bună organizare 
— care cere o mai atentă 
pregătire a locului, maler iade
lor și colectivului de lucru — 
și asigură o creștere simțitoare 
a intensității lucrului efectuat. 
Crește, deci, volumul de miș
cări și complexe de exerciții 
și sub raportul numărului de 
repetări. Faptul acesta, bine
înțeles, solicită implicit un 
efort sporit din partea elevi
lor Complexitatea execuției 
și gradul de dificultate sporit 
al execuțiilor, lasă, se pare, 
pe undeva, cale deschisă unor 
întrebări ca acestea : în ase
menea condiții nu se scapă, 
oare, din vedere tocmai obiec
tivul de sănătate stabilit ca 
un scop al educației fizice ? 
Sau: ețorlul cerut nu întrece, 
cumva, posibilitățile medii ale 
potențialului fizic ale elevilor ? 
Tocmai la aceste lucruri vă 
r 'fereați, nu? Aș vrea să 
spun că, după mine, nu sint 
și nici nu ar trebui să se pună 
problema unor motive de ne
liniște. Nu. considerentele de 
sănătate nu sint uitate. Sau... 
in pericol Efortul cerut nu 
consumă, in realitate, nici mă
car posibilitățile submedii ale 
copiilor. Nu credeți că, dacă 
nivelul de pretenții ar fi atit 
de sporit — pînă la cota la 
care se predau și se pretind 
cunoștințe la celelalte obiecte 
de invățămint — rezultatele 
obținute de elevii noștri nu 
s-ar mai situa la limita medio
crității ? Așa că, temerile unor 
părinți și îndărătnicia unor 
elevi nu pot fi nicicum îndrep
tățite"...

Teorctizînd. în cîteva cuvin
te. un fapt, fără a ocoli. ca 
alți interlocutori, un răspuns 
care se cerea clar și precis, 
prof. Dan Cocor ne-a introdus 
intre coordonatele cadrului in 
caro se desfășoară activitatea 
sportivă a școlii T -am întrebat 
apoi despre realizări, rezulta
te... A evitat să ne vorbească 
despre numărul mare de buni 
sportivi ie.șiți din „miinile" sa
lo .despre titlurile de campioni 
școlari municipali sau jude
țeni cucerite de elevii școlii 
de-a lungul color 16 ani de 
cind... prof. Dan Cocor funcți
onează in Petrila. („Ce-am fă
cut ? Cred că l-am ajutat puțin 
să îndrăgească real mișcarea, 
jocurile sportive, drumețiile 
și excursiile Cred că intre 
multe deprinderi și priceperi 
pe care le au, actualmente, 
foștii mei elevi, o parte sint și 
rodul muncii desfășurate îm
preună, dobindite prin „tran
sfer" de la activitatea sporti
vă. Iar dacă intilnesc peste 
ani, foști elevi, mai inalți cu 
un cap decit mine, mă gin-

3. „Sărbătoarea bunicilor". 
Activitatea poate fi organiza
tă la nivel de unitate sau de- 
tașament. Se stabilește o zi, 
de preferat duminica, cind 

fiecare pionier iși invită bu
nicii la școală. Aici se pre
zintă programe artistice, se 
organizează discuții cu buni
cii — intîmplări și evenimen
te trăite de ci — pionierii fac 
mici daruri bunicilor lor. Ac
țiunea poate deveni tradițio
nală.

4. „Ștafeta încercărilor". 
Participă mai multe echipe 
caic pot fj formate și din 
mai multe detașamente. Se 
stabilesc din timp probele 
(încercările) și regulile jocu

desc că poate cîțiva dintre 
acei centimetri in plus au re
zultat și in urma activităților 
sportive începute 'a școala 
noastră și apoi continuate, mai 
convins, mai departe...").

Ne-am adresat, cu aceleași 
iiitrcbăr: profesoarei Elena Be- 
lei, de la Școala generală nr. 
6 Petroșani. „Toate orele de 
educație fizica le desfășurăm 
numai și numai in aer liber. 
Asta-i sănătate! Excursiile de 
pe dealuri, in împrejurimi, jo
curile sportive recreative, în
vățarea corectă a regulilor u- 
nor sporturi îndrăgite, toate 
alita timp cil nu extenuează
— și dintre elevii mei nu se 
poate plinge nimeni de așa 
ceva — sint folositoare. Și, să 
nu uit, am încercat și parțial 
cred că am reușit să-mi de
termin elevii in a practica zil
nic, in fața geamului deschis, 
acasă, gimnastica de înviorare. 
E ceva !...“

Am căutat să aflăm și păre
rea unui conducător de insti
tuție școlară. La Școala gene
rală nr. 5 Petroșani prof. Mi
hai Ferenczi, director adjunct, 
ne spunea : „Desigur, intărirea 
sănătății copiilor e o proble
mă care ne preocupă. Ce lu
cruri deosebite să realizăm ? 
Sini convins că dacă ai orga
nizat bine, cu minuție și ști
ință, activitățile care pot și 
trebuie să contribuie la intă
rirea sănătății copiilor aceasta 
nu poate sa nu se vadă. La 
noi, îndeosebi în cadrul acti
vităților pionierești se pune un 
foarte mare accent pe ieșirile 
in aer liber ale elevilor. Și a- 
ceasta cred eu că e foarte bi
ne. In frunte cu comandanții
— și aș da citeva nume : Ma
ria Olariu. Dumitru Bădules- 
cu etc. — elevii noștri, pio
nierii, urcă și coboară frec
vent dealurile, nu-și pierd tim
pul in acțiuni de multe ori 
sterile, in clasă, neinteresante 
și 'neatrăgăitoare. Elevii care 
au inceput, care au ajuns adi
eu, să se phngă de... greutatea 
orelor de educație fizică sau 
a efortului unor acțiuni pio
nierești nu sini, să știți, din
tre cei... sirguincioși. cu gindul 
oricind la carte. Elevii buni 
acceptă sportul și-l practică. 
Chiar dacă nu se dau in vînt 
după mișcare, după sport, nu 

lui. Se cronometrează timpul 
scos de fiecare echipă, obli
gată să se supună tuturor 
probelor de pe traseu : arun
carea la țintă cu mingea in
tr-un panou, trecerea unei 
ape, cățărarca intr-un pom 
sau pe un portic de gimnas
tică, transportul unui bolnav, 
răspunsuri exacte la întrebă
rile istețe ale „sfinxului" fa- 
pel la înțelepciunea poporu
lui — zicători, ghicitori, snoa
ve. basme), ridicarea unui 
cort, aprinderea unui foc etc., 
ele.

5. „Eroismul cotidian". Dis
cuție etică organizată cu de
tașamentul în legătură cu ma
nifestarea eroismului obișnuit 
in munca și activitatea oame
nilor in diferite domenii (mi
nerit. siderurgie, exploatări 
forestiere, r FR oto., ete.).

Prof. Gligor HAȘA

se îndărătnicesc. Poale pentru 
că au ceva mai mult... cap de
cit ceilalți"

Am avut și alți interlocutori. 
Din discuțiile purtate cu ei a 
reieșit pregnant faptul că deși 
activitatea sportivă în școli o 
atit de îndrăgită de către ma
rea majoritate a elevilor, nu 
întotdeauna și nu toate cadiele 
didactice acordă importanța 
cuvenită acestei importante dis
cipline școlare, cu rol atit do 
deosebit in formarea multila
terala a viitorilor cetățeni ai 
țării. In acești ani, cind. in 
unele țări de lumii problema 
culturii fizic-e a copiilor e o 
problemă do prioritate națio
nală, cu majore semniP iții, 
se mai găsesc (și pe la noi) pro
fesori sau învățători care nu 
susțin cu convingere școala pe 
specialiștii școlii, in această di
recție, care subapreciazâ pur 
și simplu activitatea sportivă, 
se mai află directori de școa
lă care nu simt că și asupra 
lor apasă o oarecare răspunde
re in această chestiune, mai 
există profesori de special tute 
care, privind prea rigid hare
murile pe care trebuie să le 
treacă copiii în orele de sport, 
creează între... catedră și ban
că bariere uneori de netrecut, 
îi fac pe unii elevi să se în
depărteze de orele de ec rație 
fizică, ii determină să -cară 
(cu sau fără intermediari) scu
tire de la niște ore care, in 
fond, au menirea de a-i <• hi- 
Ebra sufletește, de a-i re ea 
și_ reconforta. De ce? Pentru 

ă in multe ș oii de-ale noas
tre sportul nu a căpătat iră 
trăsături do obișnuință, de de
prindere, nu e practicat cu re- 
gul irit ite de către marea ma
să a elevilor. Și - , .■ 
dei-ăm noi. numai și numai 
din vina profesorilor de edu
cație fizică care încă n-au reii- 
șit să ajungă printre.. ele 
mai îndrăgite cadre dida.iu-e, 
care nu manifestă o maro oa- 
siune pentru nobila mes■ a- 
leasă. Poate n-ar fi râu dacă 
aceștia ar reflect i ceva mai 
mult asupra rîndurilor de față.

Prof. Victor IAȚENCO. 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor — Pot-oșani

Prof. Viorel TEODORESCU

Ne am îndreptat spre Școala de 
muzică arte plastice din Pct'9- 
șani cu intenția de a realiza un 
reporta). Aveam in memorie vizitele 
noastre anterioare la această școa
lă cu o activitate atit <le interesan
tă, aptă să smulgă jerbe de meta
fore condeiului gazetăresc in veș
nică goana după inedit.

Mare ne-a fost dezamăgirea 
cind, in urma celor văzute și au
zite aici, ne-am dat seama că re
portajul nostru va fi de fapt ... un 
material critic.

Însoțiți de tovarășa secretară 
Augustina liarbăroșic, care se ocu
pă și de administrarea < lădirii. am 
făcut o vizită in sălile de clasă, 
am discutat cu profesorii, am 
constatat la fața locului condițiile 
grele in care se țin multe din orele 
de curs. Dar să vedem concret 
despre ce este vorba. Cu prilejul 
ploilor catastrofale din mai - iunie 
clădirea școlii a avut de sufeiil 
din cauza poziției sale aproape de 
pantă și a amenajărilor necores- 
piinzăloare de scurgere a apei- 
Apa a inundat submlul clădirii. 
Cu toate strădaniile direcțiunii șco
lii, cinci săli de clasă sint și astăzi 
improprii pentru cursuri, din cauza 

igrasiei care a cuprins pereții, a 
pardoselii putrede, a mirosului de 
mucegai care se simte peste tot. 
Direcțiunea școlii a ’înaintat un 
deviz la l.G.L. cu toate reparațiile 
necesare pentru reluarea în con
diții corespunzătoare a cursivilor. 
Pînă la urmă însă, devizul a fost 
restrîiis, la reparațiile curente: zu
grăveli, lucrări de vopsitorie, 
schimbarea burlanelor ele.

Pentru a realiza cursurile prevă
zute in programa de invățămint, 
profesorii au recurs la tot felul de 
improvizații ad - hoc. S-au ținut 
și se mai țin și acum cursuri pe 
hol, cancelaria și biroul directorului 
au fost transformate in săli de cla
să iar baia, cămara, dependințele 
clădirii au avut aceeași soartă. La 
toate acestea se adaugă și faptul că 
incă din anii trecuți școala nu dis
pune de o sală pentru desen și una 
pentru sculptură. Am fost in încă
perea care servește actualmente 
pentru artele plastice. I: o came-ă 
mică, fără lumină, fără mobilier 
adecvat. Copiii sint ncvoiți să țină

J\ecazuri vechi, deziderate
blocurile de desen pe genunchi 
intr-o poziție total contraindicată. 
La sculptură e și mai rău. Săptă- 
minai, in programă sint două ore 
pentru sculptură cu modelaj în

La Școala de 
muzică 

și arte plastice
lut, insă din lipsă de spațiu aceste 
ore practic nu se țin. Se lu< <ează 
cu piastelină in loc de lut, ceea 
ce e cu totul altceva. Pi iu tnină- 
voința direcțiunii Școlii generale 
nr. •/ clasa de plastnc a obținut 
o sală la această școală, după 
amiaza de la 3 la > dar este, 
totuși, prea puțin.

Să nu credeți că necazurile 
școlii s-au terminal. Conform 
devizului de care aminteam mai 
sus, l.G.L. a efectuat in august 
reparații curente. Vorba vine repa
rații pentru că pe o parte au re
parat iar pe alta au stricat. Lu- 
crind la amenajările de scurgere 
angajații l.G.L. au deteriorat un 
perete și o placă de ciment de la 
rigolă pe unde apa se poate infil
tra in voie la subsolul și așa destul 
de năpăstuit. Coamele de pe acope
riș nu au mai fost puse, deși au 
jost plătite. Intr-o stare precară 
au lăsat lucrătorii și instalația 
electrică, ceea ce contribuie la 
realizarea unei ... semiobscurități 
nedorite in școală.

! oaie aceste neajunsuri (și 
poale și altele) fac greutăți bunei 
dc''ășurărt a procesului de invă
țămint. Școala de muzică și arte 
plastice are aproape .?>C de elevi, 
la secțiile pian, vioaiă, l'aui, 
trompetă, violoncel, clai-ici, arte 

plastice. Aceștia nu trelmie pliviți 
de condițiile de care Păcură ele
vii de la celelalte școli din muni
cipiul nostru. „Dacă s-ar reda 
in folosință clasele de la subsol 
și dacă s-ai rezolva intr-un lei cu 
spațiu! necesar artelor plastice — 
ne-a spus prof. Petru liarbăroșie 
— am fi mulțumiți Nu pretin
dem o nouă clădire insă dorim <â 
primim sprijin pentru realizarea 
bunului mers a! orelor".

Considerăm că situația d< la 
Școala de muzică și arte- )•' ■ utf 
din Petroșani poate și trebuie să 
fie curmată. Sugerăm Inspec t- râ
tului școlar să studieze posibilita
tea repartizării acestei școli a cî- 
torva săli de dani in losta clădi
re a liceului petroșănean, precum 
și soluționarea celorlalte îndreptă
țite deziderate ale școlii are, 
oricum, rămîne um-.a de acest 
profil in I 'alctt /iului.

Constantin PASCU
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Manifestarea rolului conducător
al organizației de bază obligă la a forma

de 
clor pre- 

cuvînt, 
curios in 
comun iș-

Eupă prezentarea dâi 
► . mâ și invitarea c< ’ 
s ..ți să se înscrie la 
* ,-părut un moment 
adunarea generală a 
t '• de la Exploatarea minieră 

de subiecte 
în șir 
spartă 
minu- 
să fie 

„extraordi
nar**. Sint lucruri mai mari la 
ordinea zilei. Involuntar insă, 

est fapt vine să releve a tră
sătură de profil nu îmbu-.urâ- 
toare a modului de lucru 
organizației de bază, are 
pune o rc

Această
are 
munițiilor, 
p.irticipmc 
constructi- â 
Organizație

) ’.•■reni: „criza'
)•: ntru discuții. Minute 
ou trecut pină să fie 
.•„•hiața* ; apăsătoare 

1< '... Faptul nu merită 
relevat ca ceva

al 
im-iei de bază, 

eflectare.
i „timiditate" nu-și 

cui intr-o adunare a co- 
•ârora li se cere o 
inimo isă, des -hisă, 
privind viața de 

și soarta producți- 
are să fie marcată de an.i- 

în amănunt a fiecărei 
importante de pre-

liza rea 
probleme 
zent și perspectivă, de tratarea 
critică și plină dt 
a neajunsurilor, c 
eficiente pentru 
lor. Nu cumva 
și propunerile făcute la 
anterioare de către comuniști, 
de către mineri, n-au trecut 
de o anumită barieră a „co
modității" (ca să o denumim 
doar... blind) a celor — fie ci 
chiar din B.O.B. ori din con
ducerea exploatării — însărci
nați cu soluționarea optimă 
cri punerea în aplicare a aces- 
tora ? Nu cumva au fost ele 
dc prea multe ori ridicate și 
let de atîtea ori... date uitării, 
răminînd nerczolvate ?

Nu cumva această comodita
te a făcut ca legătura directă 
între comuniști și biroul Orga
nizației de bază. între colectiv 
în general și conducerea for
me, ți Hor de lucru și a exploa
tării să sufere. lipsind aportul 
plenar al colectivității in re
zolvarea problemelor ce-1 fră- 
mîntă ? Din cite a reieșit din 
adunarea generală se pare că 
da

lată citeva afirmații expri
mate în adunare, care vin să 
completeze această constatare :

— față de lipsurile eviden
țiate (productivitatea muncii 
pe 9 luni, realizată doar în 
proporție de 89,3 la sută: ab
sențele numeroase de la locul 
dc muncă, indisciplina — n.n.), 
in special în ultima j 
n anului, nu s-a făcut 
luarea unor eficiente 
din partea comitetului 
recție (citat din darea 
mă) ;

— uneori activitatea 
lui organizației de bază 
rezumat doar la unii membri 
ai biroului, iar problemele ce 
au fost puse în dezbatere nu 
și-au atins eficiența lor (darea 
de seamă) ;

— biroul organizației de ba
ră nu a îndrumat suficient ac
țiunea de repartizare echitabi
lă a forțelor de muncă în bri-

răspundere 
de propuneri 

soluționarea 
insă sesizările 

date

perioadă 
t simțită 

măsuri 
i de di- 

dc. sea-

birou- 
s-a

UN NOU
(Urmare din pag. 1)

colectiv a! întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara, 
colectiv care a semnat cu compe- 

mâiestrie, vreme de două 
actul de naștere a com- 

indus trial hunedorcan. 
Atacînd lucrările de fundații, 
constructorii sînt preocupați acum 
de elaborarea cu ajutorul calcu
latorului electronic a graficului 
coordonator de execuție, de adap-

Timpui de mătase
'Urmare din pag. 1)

) li
la

fost dotată, in luna august, cu 
cinci noi mașini de bobinaj. 
Montarea lor operativă s-ar fi 
răsfrint pozitiv asupra produc
ției. Lucrarea, executată în 
tul de investiții, a început 
sfirșitul lunii august.

— Ei, ce spuneți, o dați gata 
spre sfirșitul lunii septembrie ? 
— au fost întrebați.

— Ne vom strădui — au răs
puns cu fermitate în glas mais
trul Iosif Ulman, șeful aie. ie
rului me<.amc al secției fim ij, 
tehnicianul mecanic Constantin 
licea. La unison cu ei au fost 
și lăcătușii Daniel Lauran, ZoI- 
uui Tanti, Simion Ceteau și cei
lalți membri ai echipei conduse 
de Nicolae Dojean cărora li -a 
încredințat lucrarea.

Organizarea mimai s-a făcut 
pe două schimburi, dar fiecare 
dintre acei pe ai căror umeri 
apăsa o mare răspundere și-a 
prelungit de multe ori, din pro
prie inițiativă, programul de lu
cru. Sfîrșitul decadei a 
din septembrie i-a găsit c 
c rarea terminată. Deci, ci
decadă mai devreme decît era 
preconizat, cele cinci mașini a:, 
început s.i i.s-.elea>că mătasea pe 
bobine. Ce importanță are ter
minarea montării mașinilor cu 
zece zile mai repede o putem 
alia faci nd un mu. calcul, iie- 

mașmă are 4X de bobine 
conus. Intr-un schimb se produc 
9b de bobine. Raportată la cele 
cinci mașini, la care se Lucrează 
pe două schimburi, in cele ze^e 
zile s-au produs 9 6CC bc.nu
de nuiiae. Deci la 1 .F.A. „I 
coza~ Lupeni timpul e de mă
tase ș: mente în aceasta au și 

ca mattmle să pornească mai re
pede decît este planificat,

!u-

mo- 
i de 

or- 
și

puncte de lucru, i 
funcționare u școlii 
e cît și activitate 

sindicat 
Alboiu, Ioan

gâzi și 
dul de 
calificai 
ganizațiilor de 
U.T.C. (Dumitru 
Mihalcea);

— noul birou al organizației 
de bază 
combativ, cu un mai mare cu
raj al răspunderii, să fie com
petent de a duce la îndeplini
re toate propunerile și proble
mele ce i s-au încredințat, nu 
doar să le trea'ă pe hîrtie și

trebuie să fie mai

Adunări 
pentru dări 
de seamă

acolo să i-amină (Dionisie 
Bartha) ;

— cind cer un ajutor de la 
un tovarăș maistru, pentru a 
nu cămine 
cârca te și a 
ție, mi se 
curcă-te !*

— cunosc

vagoanele ne-Jes- 
nu intra în loca- 
răspunde : „des- 

(Nistor Suciu) ;
mulți oameni buni 

care au plecat, dar eu nu știu 
ca B.OJ3. să fi stat de vorbă 
îndeaproape cu ei, să fi inițiat 
vreo măsură pentru a-i opri 
să plece (Grigore Pirta) ;

— în ce privește munca cu 
omul, nu s-a făcut totul din 
partea conducerii exploată
rii (...). Stilul și metodele de 
muncă ale biroului nu au fost 
dintre cele mai bune, 
cind mai ales sporadic (Simion 
-Tomuș).

Se desprinde cu claritate 
îdeea că organizația de bază a 
E.M. Livezeni trebuie 
facă simțită cu mai __
greutate, prin preocuparea și 
acțiunile concrete pe care le 
Întreprinde, rolul de forță con
ducătoare a activității politi
co-educative și economice a 
minei Livezeni, mobilizînd efi
cient întregul colectiv pentru

mun-

să-și 
multă

ducerea la bun sfîrșit a sarci
nilor ce-i revin.

Rezultatele obținute pină 
acum de colectivul minei sint 
in măsură să ateste potențialul 
său puternic: planul fizic pe 
9 luni a fost îndeplinit în pro
porție de 101,8 la sută ceea ce 
echivalează cu un plus valoric 
dc peste 810 000 lei. Totodată, 
față de sarcina planificată a 
prețului de cost s-au înregis
trat pe 8 luni economii ce în
trec 1 milion lei. Brigăzile de 
mineri conduse de Dionisie 
Bartha, .Augustin Demeter. Va- 
sile Borjoga, Mihai Tira, ca și 
Victor Rotaru. Ștefan Czellcr, 
Temistodc Dumitru și alții de 
la lucrările auxiliare și 
deservire, s-au evidențiat 
obținerea acestor frumoase 
zultate.

Comuniști ca loan Mari. 
Meiuș, Vasile Borjoga, Grigore 
Pirta. Nicolae Radies. Mihai 
Crișmaru, Dionisie Bartha, Si
mion Tomuș, ing. Petru Mun
teanu .directorul exploatării, 
s-au referit la unele probleme 
ardente pentru activitatea ex
ploatării cum ar fi : producti
vitatea muncii, încă scăzută ; 
folosirea mai judicioasă a efec
tivelor de muncă ; aprovizio
narea și dotarea fronturilor 
cu materiale și piese de 
schimb in cantității suficiente ; 
introducerea în subteran a u- 
nor utilaje miniere cu carac
teristici superioare : intensifi
carea pregătirilor de iarnă ; 
reducerea la maximum a in
disciplinei și fluctuației mun
citorilor ; luarea unor măsuri 
tehnologice îmbunătățite la 
punctele de lucru care recla
mă : rezolvarea mai eficientă 
a problemelor de organizație 
și producție ce apar; îmbună
tățirea muncii politico-educati
ve a comuniștilor și de primire 
in partid ; sporirea calității 
de executare a lucrărilor mi
niere : creșterea exigenței la 
recepția obiectivelor executate 
de către T.C.M.M. ; renunța
rea la scoaterea brigăzilor pen
tru lucrări auxiliare.

Sarcinile mari care stau în 
fața colectivului de muncă al 
E.M. Livezeni și care în primă 
fază culminează cu punerea în 
funcțiune, peste doi ani, a mi
nei, obligă la o îmbunătățire 
a activității de producție 
toate compartimentele 
Atingerea unei viteze r 
dc înaintare — așa cum 
hotărît comuniștii — de peste 
75 metri pe lună. îndeplinirea 
pină la finele anului a tuturor 
indicatorilor de producție, pre
supune din partea membrilor 
de partid să lupte pentru per
fecționarea muncii politico-or- 
ganizatorice, să mobilizeze în 
mod hotărît șl eficient toți 
muncitorii, maiștri, tehnicienii 
și inginerii exploatării ia re
zolvarea exemplară a tuturor 
îndatoririlor care le revin, așa 
cum îi șade bine unui colec
tiv de muncă tînăr și puternic.

NOTA

Altfel t:u se poate

Cinematograful „Republica 
în reparație capitală

La intrarea în cinematograful 
„Republica" din Petroșani, un 
afiș anunță publicul că localul 
se află in reparație. Intr-ade
văr, in interior se pot vedea 
proporțiile unei lucrări de ma
re amploare. Din sala de spec
tacole nu au mai rămas dccit 
cei patru pereți laterali. Aco
perișul a fost complet demo
lat...

Responsabilul cinematografu
lui, Tudor Catanâ, ne spunea 
că lucrările, in valoare 
140 000 lei, se execută dc 
tre sectorul din Petri la al 
treprinderii dc gospodărie 
caii vă. «Se va turna un plan- 
șeu înclinat, din beton armat, 
care va forma noul acoperiș, 
se va mări cabina de proiec
ție, se va parcheta sala de 
spectacole, se vor repara aco
perișul holului, instalațiile de 
iluminat și sanitare** a adăugat 
interlo'’utorul.

Ținînd seama de anotimp 
de volumul mare 
lor, am căutat să aflăm dacă 
termenul de

de 
câ- 
In- 
lo-

;i
al lucrări-

decembrie, 
cind acestea trebuie să fie ter
minate și localul dat în folo
sință. va putea fi respectat. 
Examinînd ritmul in care se 
lucrează am constatat că. în
cepute la 20 septembrie, pînă 
în prezent din lucrări nu s-a 
executat decît demolarea aco
perișului și evacuarea materia
lelor recuperate. A urmat, a- 
poi. o perioadă de stagnare de 
aproape o lună de zile, după 
care s-au reluat lucrările însă 
cu un efectiv de muncitori 
mult prea redus, cu toate că

benefi- .arul — întreprinderea 
interjudețeană cinematografică 
Deva — a pus din timp la dis- 

cxccutantului materia- 
i-au fost solicitate cum 

prefabricatele, cărămida 
și parchetul.

In această situație, încercăm 
să punem o întrebare: Oare, 
cînd I.G.L.-ul va începe, cu 
forțe sporite, turnarea grinzi
lor transversale din beton ar
mat, de susținere a planșeu- 
luj de acoperire a sălii de spec
tacole, avindu-se in vedere gra
dul de dificultate a lucrării și 
anotimpul în care ne aflăm? 
Se va termina această lucrare 
de bază in timp util, creindu- 
se toate condițiile pentru a se 
putea continua și termina lu
crările interioare, în așa fel 
îneît cinematograful să-și poa
tă începe activitatea la 1 ia
nuarie 1971 ?

întreprinderea beneficiară are 
asigurări din partea I.G.L.-ului 
'ă termenul contractual va fi 
respectat. Acest lucru este po
sibil Resiringînd lucrările ex
terioare ce le are de executat, 
cu atit mai mult cu cit tim
pul devine impropriu pentru 
acestea, onccntrînd forțe su
ficiente, în cele două luni pe 
care le mai are la dispoziție 
pentru executarea lucrărilor de 
reparație a clădirii cinemato
grafului. acestea pot fi termi
nate pină la sfirșitul anului, 
punîndu-sc în termen la dis
poziția publicului spectator lo
calul complet r 
scopul vizionării 
condiții optime.

9 OCTOMBRIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară. Aurora — re
vista literară trilingvă 
a emisiunii.

18,00 Mult e dulce și frumoa
să. Pronunțarea corectă 
a numelor proprii străi
ne. Arta recitării versu
rilor. 1 minut pentru 
corectitudine. Poșta e- 
misiunii.

18,25 Publicitate.

18,30 Cadran internațional.

19.20 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de sear

20,00 „La Obreja-ntr-o grădi
nă" — emisiune muzi- 
cal-coregrafică susținută 
dc echipa Casei de cul
tură din Caransebeș.

20,30 Film serial : „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn**.

modernizat. în 
i filmelor în

D. JOSIF

11.00 „Destine* — reportaj- 
anchetă de Cornelia Si- 
mionescu.

? în 
sale, 

medii 
i au

Ion MĂRGINEANU

COLOS SIDERURGIC
tarea unor metode moderne care 
să asigure înălțarea furnalului în 
timp record.

Pe același plan major se si
tuează și faptul că uriașul volum 
de construcții metalice, utilaje, 
instalații, agregate, aparatură de 
automatizare, măsură și control, 
necesare construcției furnalului se 
asigură aproape în exclusivitate 
de către uzinele constructoare de 
mașini din țară. Dacă avem în 
vedere că furnalul nr. 6, con-

struit în anii primului cincinal, 
încorpora cu foarte mici excep
ții numai echipament importat, 
colosul siderurgic denumit .Fur
nalul nr. 9 de 1000 mc' ne 
aduce în față încă o dovadă in
contestabilă a forței industriale 
a României anului ’70, a capaci
tății economiei noastre de a 
progresa dinamic prin sine spre 
cotele dezvoltării trasate de Con
gresul al X-lea al partidului pen
tru viitorul cincinal.

Dobra Stan lucrează la E. M. Vulcan (iată că și rimea- 
. Atitudinea lui față de muncă nu rimează insă de loc 

cu a marii majorități a salariaților minei care pun umărul 
la îndeplinirea sarcinilor de plan. Cum, necum, cind ți-e 
lumea mai dragă iți arde cite o ,,nemotivată“. Azi așa, peste 
o vreme Ia fel și in dreptul numelui lui Dobra Stan s-au 
adunat cinci puncte negre irr activitatea de producție. Or
tacii de muncă ii zic pe bună dreptate:

— O făcu-și de oaie. Stane!
Dar Dobra Stan mai are cițiva aliați în ale nemotiva

telor. Printre ei se numără Amarazean Alexandru, Matei 
loan II, Nichifor Constantin și alții. Unor asemenea oameni 
se cuvine să li se atragă atenția. Dați-vă pe brazdă, oameni 
buni, că altfel nu se poate!

F I L
PETROȘANI — 7 Noiem

brie ; Mayerling. seria I și II 
(29 octombrie — 1 noiem
brie); PETRILA : Fecioara 
care-mi place (28—30 octom
brie); LONEA — 7 Noiem
brie : In umbra coltului (29 
—31 octombrie): Minerul: 
Misteriosul X din Cosmos 
(29 octombrie — 1 noiem
brie); ANINOASA : Via Malla

E
octombrie); BÂRBA- 
Bun pentru serviciul 

octombrie):

(29—30 
TENI :
auxiliar (29—30
VULCAN : O nuntă cum n-a 
mai fost (30 octombrie — 1 
noiembrie); LUPENI — Cui 
tur al: Tiffany memorandum 
(27—31
CÂNI :
(30—31 octombrie).

I1.30 Recital de poezie popu
lară susținut de artista 
Irina Răchițeanu-Șiria- 
nu.

22,05 Poșta TV de Ion Pu- 
cheru.

22,35 Ankara. Reportaj filmat 
de Toma George Ma- 
iorescu.

octombrie): 
Don Juan fără

23.10 Telejurnalul de noapte.

\ IX’ERI 30 OCTOMBRIE
Aflasem noi că moda ves

timentară se schimbă după 
anotimp, dar că la centrul 
de desfacere a produselor de 
panificație de lingă cinema-

„MODĂ“
DE SEZON

tograful ..Cultural* din Lu- 
peni, o dată cu toamna, a 
venit moda să se vindă pli
ne în ușa magazinului n-am 
fi crezut-o nici în ruptul ca
pului. Se trage tejgheaua Ia 
intrare, iar cumpărătorii stau 
în stradă. Ei speră, totuși, ca 
«moda1* respectivă să aibă 
un sezon cit mai scurt.

LONDRA 28 (Agerpres). - 
Lo Aberavon (Țara Galilor) au 
început întrecerile celui de-al 
treilea turneu internațional de 
tenis contind pentru „Cupa 
Dewar". In primul tur al pro
bei de simplu bărbați, jucăto
rul român Ion Țiriac l-a întil- 
nit pe englezul Barry Jones pe 
care l-a invins cu 6-2, 6-3. 
Ceilalți favoriți ai concursului 
au obținut de asemenea, vic
torii relativ ușoare : america
nul Tom Gorman l-a întrecut 
cu 6-3, 6-2 pe compatriotul 
său R. Stock, australianul 
John Alexander a dispus cu 
6-1, 6-2 de englezul M. Hill, 
iar cehoslovacul Vladimir 
Zednik a ciștigat cu 6-3, 6-2 
in fața englezului L. Murphy. 
Intr-o altă partidă D. Lloyd 
(Anglia) l-a invins cu 6-2, 
6-4 pe S. Mathews (Anglia).

I

In jurul anului 1885, prințul 
moștenitor ol Imperiului Austro- 
Ungor, Rudolf de Hobsburg, 
se află intr-un aprig conflict 
cu tatăl său, Franz Josef, din 
motive politice și personale.

Regimul politic ol țării con
stituie sursa principală a ne
mulțumirilor tinărului prinț, la 
care se adougă și 
convențională cu 
Stefania.

Intimploreo face ca, in tim
pul unei plimbări, să intilneos- 
că o tinără necunoscută, Morio

câsotoria 
prințesa

Vetsera : este începutul unei 
iubiri romantice și posionote.

In oceeoși perioadă, in Un
garia izbucnește o răscoală. 
Simpatizant ol conducătorilor 
de diferite noționalități, care 
urmăresc formarea unei fede- 
roții, Rudolf intervine pe lingă 
impărot. Demersurile sole sint 
zodornice. Inflexibil Franz 
Josef iși trimite fiul in lup'.ă, 
ior pe Maria Vetsera o exileo- 
ză Ia Veneția. Disperat, Ru
dolf, cere azil politic Franței, 
pentru el și iubito sa, dar, in

împăratului.urma intervenției 
protecția le este refuzotă.

Deznodămîntul nu-l 
luim pentru a nu vă spulbera 
efectul de surpriză. Filmul, in 
care vom revedea mari acton 
printre core amintim pe Cathe
rine Deneuve (Maria Vetsera), 
Omor Sharif (Rudolf), Ava 
Gardner (împărăteasa), James 
Mason (împăratul Franz Josef), 
rulează la cînemotograful „7 
Noiembrie" din Petroșoni, in
tre 29 octombrie și 1 noiembrie 
inclusiv.

dezvo-

Pentru
M. Eminescu — GENIU 

PUSTIU. Editura Eminescu.
Volumul prezintă cititorilor 

proza literară a luceafărului 
literelor românești. Pe lingă 
bucata care conferă titlul vo
lumului, sumarul mai cuprin
de lucrările „La aniversară", 
„Cezara", „Avatariile farao
nului Tlă* etc.

Mateiu Caragiale — CRAII 
DE CURTEA-VECHE. Editu
ra Eminescu.

Reeditarea capodoperei lui 
Mateiu Caragiale vine să com
plinească un gol demult re
simțit de toți cei îndrăgostiți 
de literatura de excepție.

biblioteca personala
Franz Werfel — CELE PA

TRUZECI DE ZILE DE PE 
MUSA DAGH, 3 volume. Edi
tura Univers.

Poet, prozator și dramaturg 
de prestigiu, Franz Werfel 
(1890—1945) ne-a lăsat o ope
ră bogată și variată. Despre 
romanul acesta Nicolae Ba
lotă spune că reprezintă o 
«epopee modernă cu valoare 
parabolică, în care între in
divizi și comunități 
Iese legăturile din 
ale eposului../

[i se stabi- 
totdeauna

Frank Thiess —
Roman. Traducere
Munteanu. Editura

CARUSO, 
de dr. V.
Muzicală.

Lucrarea nu e o simplă bio
grafie, ci o încercare de a 
contura mitul unui om care 
prin vocea sa a dăruit fe
ricire milioanelor de ascul
tători.

POEZIA AUSTRIACA MO
DERNA. De la Rainer Moria 
Rilke pină in zilele noastre. 
Antologie și traducere de Ma
ria Banuș și Petre Stoica. E- 
ditura Minerva.

Selecția și tălmăcirile din 
această carte contribuie la o 
mai justă și,mai limpede con
turare a profilului poeziei 
austriece, a trăsăturilor ei de 
o sensibilitate și un rafina
ment artistic de neegalat.

PROGRAMUL I i 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică .și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10.30 
Cîntecele virstelor; 11.05 Dan
suri din operete; 11.15 Trio-, 
uri vocale de muzică ușoară;
11.45 Sfatul medicului; 12,00 
Muzică ușoară: 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13,00 Ra
diojurnal: 13.10 Avanpremie
ră cotidiană: 13,22 Melodii de 
Ion Vasilescu; 14,00 Compo
zitorul săptăminii; 14.40 Pu
blicitate radio; 15,00 Roza 
vînturilor; 15,25 Soliști de mu
zică populară: 16,00 Radio
jurnal; 16.20 Recital de ope
retă: 16,30 Melodii de Grigore 
Florian și Robert Flavian;
16.45 Muzică de promenadă; 
17,05 Pentru patrie; 17,35 
Concert de muzică populară; 
18,10 Revista economică; 
18.25 Melodii îndrăgite, inter- 
preți cunoscuți; 19,00 Gazeta 
radio; 19,30 Din tezaurul fol
clorului muzical; 20,05 Ta
bleta de seară; 20,10 Micro
recital Karel Gott; 20,20 Ar
gheziană; 20,25 Zece melodii 
preferate; 21,00 Atențiune, 
părinți!; 21,30 Moment poe
tic; 21,35 Solista serii ! Anca 
Agemolu; 22,00 Radiojurnal; 
22.20 Sport; 22.30 Jazz: 23.00 
Concert de muzică ușoară; 
0,03—3,00 Estrada nocturnă.

tid, cu tot ajutorul primit, au 
săvirșit abateri de la statutul 
P.C.K., de Ia legile statului, or
ganizațiile de partid fiind ne
voite sâ ia măsuri in scopul 
întăririi disciplinei dc partid, 
a răspunderii față de îndepli
nirea îndatoririlor statutare — 
măsuri cu caracter educativ, 
care au urmărit preintimpina- 
rea altor abateri și îndrepta
rea celui sancționat. Sînt nu
meroase exemple cind sancțiu
nile aplicate au 
educativ scontat, 
partid reușind să 
nițelul înțelegerii 
baterii săvîrșite 
cință, s-au 
dieze lipsurile, să dovedească 
printr-o activitate susținută că 
merită ca sancțiunea să le fie 
ridicată. Această problemă tre
buie privită in strinsă legătu
ră cu faptul că organizații de 
bază, cum sint cele dc la ate
ii-ru! de confecții T.C.M.M., 
cooperativa .Jiul', S.D.E.E. Pe
troșani. au urmărit îndeaproa
pe modul in care membrii de 
partid sancționați perseverează 
pentru îmbunătățirea activității 
lor. pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate. In practica 
majorității organizațiilor de 
partid s-a încetățenit metoda 
renartizării dc sarcini concrete 
acestora, ajutindu-i astfel, în 
mod concret să-și perfecțione
ze activitatea. Comitetele de 
partid de la minele Aninoasa, 
Petrila. L.l.M.P. și altele au 
o evid: nță precisă a membri
lor de partid sancționați și or
ganizează acti'ilăți diferenția
te menite să conducă la elimi
narea lipsurilor celor in cauză. 
Asa se explică faptul că unui 
mare număr de membri de

avut efectul 
membrii de 

t se ridice la 
I gravității a- 
și, in conse- 

străduit să reme-

partid li s-au ridicat sancțiu
nile iar in prezent aceștia con
stituie exemple demne de ur
mat în activitatea de partid șl 
profesională pe care o desfă
șoară.

Sînt însă și cazuri, e drept 
izolate, cind cu toată munca 
educativă desfășurată. unii 
membri de partid săvîrșesc a- 
bateri de la normele statutare, 
accidente de muncă, acte de 
huliganism, neglijențe in servi
ciu față de care organizațiile 
de partid nu intervin cu toată 
hotărirea. Unii membri de par
tid adoptă o poziție de cocolo- 
șire a lipsurilor, uneori cu 
intenția vădită de a-l scoate 
„basma curată' pe cel ce sfi
dează cerințele statutare, le
gile statului chiar în cazurile 
cind faptele sînt dovedite fără 
putință de tăgadă. Cele mai 
grăitoare exemple de acest fel 
s-au petrecut la organizațiile 
de bază de la O.C.L. alimen
tara. B A T.. T.A.P.L. și admi
nistrația U.U.M.P.

Unele organizații de partid 
privesc cu pasivitate abaterile 
repetate pe care le săvîrșesc 
unii membri de partid de la 
normele vieții interne de par
tid. de la îndatoririle profesio
nale. nu pun aceste abateri in 
dezbaterea adunărilor de par
tid. Or. partidul cere in pre
zent organelor și organizațiilor 
de partid să nu tolereze ase
menea manifestări: Ia discuta
rea abaterilor și aplicarea sanc
țiunilor să se examineze cu 
maximum de atenție, grijă to
vărășească șl simț de răspun
dere învinuirile aduse; fiecare 
caz în parte să fie analizat 
temeinic, în spirit partinic, cu 
toată obiectivitatea, ținîndu-se 
seama de poziția ce o au 
membrii de partid respeclh i

față de abaterile săvîrșite, de 
întreaga activitate a celui in 
cauză, in așa fel incit sancțiu
nea aplicată să fie în raport 
cu gravitatea abaterii sau gre
șelii săvîrșite. Se impune, deci, 
ca organizațiile de partid să 
inițieze in primul rind acțiuni 
pentru prevenirea abaterilor, 
iar in cazul cind abaterile s-au 
săvirșit, să asigure operativ 
dezbaterea lor în adunările ge
nerale, să ia măsuri corespun
zătoare pentru ajutorarea celor 
care au avut greșeli sau aba
teri pentru a se îndrepta. Deo
sebit de irriportant este ca or
ganizațiile de partid să desfă
șoare o muncă permanentă, 
sistematică pentru educarea 
membrilor de partid în spiri
tul respectării stricte a norme
lor vieții interne de partid, a 
legilor statului pentru preve
nirea manifestărilor de indis
ciplină. In cazul cind unii eo
ni miști sînt sancționați pentru 
diferite abateri, organele și 
organizațiile de partid au da
toria să desfășoare o activitate 
susținută pentru îndrumarea 
activității lor, să-i ajute in în
deplinirea sarcinihtr încredin
țate. In raport cu rezultatele 
obținute in activitatea profe
sională și de partid, organiza
țiile de bază au datoria să 
urmărească ridicarea sancțiuni
lor aplicate, slimulind 
inițiativa, entuziasmul in 
că al comuniștilor.

Muncind cu stăruință 
spori răspunderea comuniștilor 
in îndeplinirea sarcinilor ce 
stau in fața organizațiilor de 
pari id, vom contribui la creș
terea rolului dc conducător și 
al competenței organizațiilor 
de bază în soluționarea mul
tiplelor probleme pe care le 
ridică viața politică și econo
mică in clapa actuală.____
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„Pre- 
în/riria: 

-New 
între- 

ro- 
subli- 
con- 

___  __ ___ toto- 
,diferențele dintre sisteme- 

' e să 
relații 

lumii’.

S.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. In articole și co
mentarii se accentuează asupra 
caracterului pozitiv al vizitei 
.șefului statului român, sint re
levate diverse aspecte ale aces
tei vizite, caracterizată de ob
servatorii politici și diploma
tici din Washington ca fiind 
„deosebit de utilă și, in același 
timp, fructuoasă”. „Rezultatele 
ci, se subliniază în aceste cer
curi. nu vor întirzia să-și adu
că o contribuție pozitivă la so
luționarea unor importante pro
bleme ale relațiilor internațio
nale și bilaterale’.

Intr-un articol intitulat 
ședințele Ceaușescu și-a 
vizita i i Statele Unite”.
York limes’, relerindu-se la 
vederile dintre șeful statului 
mân și președintele Nixon, 
niază însemnătatea acestor 
tacte la nivel înalt, arătind 
dată că .-------- ,— _
le de guvernămînt nu trebuie 
împiedice menținerea unor 
strînse intre toate statele 
idee, adaugă ziarul, relevată atît 
de români cit și de americani'*.

„New York Times" subliniază 
ca „primirea făcută d-lui Ceaușescu 
a fost una dintre cele mai căldu
roase acordate unui vizitator 
strain*.

La rîndul său, „The Evening 
Star", referindu-se la politica ex
ternă a României, la principiile 
care stau la baza acesteia, subli
niază că țara noastră „întreține 
relații bune cu toate țările lumii", 
fapt caracterizat de cotidianul ci
tat ca demn de respectat.

Referindu-se la schimburile co
merciale româno-americane, al că
ror volum este în general apreciat 
ca „redus în comparație cu posibi
litățile existente", „The Evening 
Star" evidențiază însemnătatei 
discuțiilor purtate de cei doi pre
ședinți pe această temă.

„Washington Post'* subliniază 
influența pozitivă exercitată a- 
supra relațiilor dintre cele 
două țări de vizita președinte
lui Ceaușescu. Se exprimă pă
rerea 
Casa 
gerea 
lideri 
sisteme social-politice funda
mental diferite". Ziarul subli
niază că România iși bazează

că discuțiile purtate la 
Albă vor duce la «strîn- 
relațiilor dintre cei doi 
și dintre țările lor cu 

social-politice

venția in afacerile interne ale 
altor state, pc dreptul tuturor 
națiunilor de a-și hotărî sin
gure soarta, fără amestec din 
afară, principii evidențiate in 
repetate rînduri de șeful sta
tului român in cursul vizitei. 
„Washington Post” reamintește 
că vizita președintelui Ceaușes
cu in S.U.A. a prilejuit cea 
de-a treia întilnire dintre cei 
doi șefi de state, prima avind 
loc in 1967, cu ocazia vizitei 
lui Richard Nixon in România 
ca cetățean particular, iar a 
doua in 1969 cind a fost efec
tuată prima vizită a unui pre
ședinte american in România.

Posturile de radio americane 
au relatat in mod constant des
pre prezența președintelui 
Nicolae Ceaușescu in S.U.A. și 

' convorbirile sale cu președin
tele Richard Nixon și alte per
sonalități. Postul de radio ofi
cial a scos in evidență sem
nificația deosebită a vizitei, 
precizînd că este pentru pri
ma oară cînd un șef de stat 
român s-a aflat la Washington. 
„A fost primit aici — a con
tinuat postul de radio citat — 
cu respectul și simpatia de ca
re se bucură o țară care în
cearcă în mod activ să micșo
reze încordarea internațională, 
printr-o diplomație realistă și 
flexibilă. Există apoi un alt 
aspect al vizitei conducătoru
lui român, care merită toată 
atenția : el ilustrează foarte 
limpede în ce fel trebuie inter
pretat principiul coexistenței 
pașnice intre state cu sisteme 
sociale diferite".

In continuare, a fost mențio
nată dezvoltarea relațiilor co
merciale și culturale ale Româ
niei cu alte țări, subliniindu-se 
că „toate acestea au demon
strat că o conviețuire pașnică 
poate fi mai mult decît o lo
zincă politică. Sisteme, concep
ții și credințe pot fi diferite 
de la o țară la alta. Străduin
ța de a promova relații paș
nice și civilizate oferă un te
ren pe care se pot întilni toți 
oamenii binevoitori. Intilnirea 
de la Casa Albă a adus o dată 
mai mult dovada puternică a 
acestui vechi adevăr**.

A 8-a Adunare a

federației Mondiale 
a Tinerelului Democrat

BUDAPESTA 28 - Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : Miercuri au 
continuat la Budapesta lucrările 
celei de-a 8-a Adunări a Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat. In cursul dimineții au în
ceput dezbaterile generale pe 
marginea rapoartelor prezentate. 
Au luat cuvintul șefii delegațiilor 
din Guineea-Bissau, Chile, Uniu
nea Sovietică, Siera Leone, 
R. P. Ungară și alții.

Pe adresa celei de-a 8-a adu
nări a FMTD au sosit numeroa
se mesaje din partea unor șefi 
de state și guverne. In cursul 
ședinței de dimineață s-a dat 
citire mesajului pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președin-

tele Consiliului de Stat, secretar 
general al Partidului 
Român, l-a adresat 
Mesajul tovarășului 
Ceaușescu, care dă o 
preciere rolului tinerei _ 
in lupta pe care o duc forțele 
înaintate ale contemporaneității 
pentru pace și progres social, a 
fost urmărit cu un profund inte
res și a fost salutat cu puternice 
aplauze.

Lucrările adunării continuă. 
Concomitent, la Budapesta 

desfășoară reuniunile CIMEA 
BiTEJ (organisme specializate ale 
FMTD), in cadrul cărora repre
zentanții români au prezentat in
tervenții și au lat parte activă 
la dezbateri.

Comunist 
adunării. 
Nicolae 

înaltă a- 
generații

se
Ș'

Protocol
sovieto-mongol Declarația

1

Roma

® La Casa oamenilor de știință din Moscova a avut 
loc miercuri o conferință de presă consacrată înfăptuirii cu 
succes a zborului stației cosmice automate „Luna-16" și a- 
ducerii unor probe de rocă lunară pe Pămînt. Zborul s-a 
desfășurat între 12 și 24 septembrie 1970.

Președintele Academiei de științe a U.R.S.S., Mstislav 
Keldîș, a evidențiat locul deosebit pe care îl ocupă Luna 
în programul general de cercetare a Cosmosului. Keferin- 
du-se printre altele, 
savantul a arătat că 
da-8" a fost pusă la 
listică în atmosferă 
emisferei nordice.

la realizările cosmonauticii sovietice, 
în cursul ultimului experiment „Son- 
punct o nouă variantă de intrare ba- 
a unui aparat cosmic, din direcția

Și-a închis porțile
TÎRGUL INTERNATIONAL DE CARTE 

DE LA BELGRAD
BELGRAD 28. — Corespon

dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite 1 Miercuri și-a 
închis porțile Tirgul interna
țional de carte din Belgrad, 
care s-a desfășurat sub patro
najul președintelui Iosif Broz 
Tito. Aflat la cea de-a 15-a e- 
diție a sa, tirgul a reunit anul 
acesta exponate prezentate de 
70 de edituri din 20 de țări, la 
care se adaugă exponatele ce
lor 90 de edituri ale țării gaz
dă. Un mare stand a fost de
dicat activității editoriale din 
Republica Socialistă România. 
Organizat sub auspiciile între
prinderii „Libri“, acesta a în
fățișat 600 titluri de cărți e-.

ditate de 21 de edituri. O do
vadă a aprecierii de care s-a 
bucurat cartea românească la 
acest tîrg este și succesul ei 
comercial.

In ajunul închiderii, Tirgul 
internațional de carte de la 
Belgrad a fost vizitat de pre
ședintele Tito.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
Alexei Kosighin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
Jumjaaghiin Țedenbal. prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, au 
semnat miercuri la Kremlin un 
protocol sovieto-mongol. Docu
mentul prevede extinderea și 
întărirea colaborării economice 
dintre cele două țări.

I.a semnare au fost de față 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și alte 
persoane oficiale.

PARIS 28 (Agerpres). — Ca
pitala Franței este vizitată în 
aceste zile de o serie de persona
lități africane. In prezent Te 
află la Paris președintele Repu
blicii Volta Superioară, genera
lul Sangoule Lamizana, și pre
ședintele Republicii Islamice 
Mauritania, Mokhtar Ould 
Daddah. Cei doi președinți a- 
fricani au fost primiți de preșe
dintele Franței, Georges Pompi
dou. Au fost trecute în revista 
o serie de probleme privind o- 
laborarea dintre Franța și aceste 
țări, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Luind cuvîntul în Comite
tul Politic Special al Adunării 
Generale a O.N.U., delegatul 
suedez Mats Hellstrom a de
clarat că țara sa este de acord 
cu ideea că „popoarele care 
luptă pentru obținerea elibe
rării lor au dreptul la asisten
ță materială și morală 
partea celorlalte state**. EI

P. C.
dm Austria

VIENA 
pondentul 
ceseu, l
„Vplksstimme“ 
tații o declarație a Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Austria privind situația din 
țară, in care se subliniază, 
printre altele, necesitatea a- 
doptării de măsuri eficace 
împotriva scumpirii. vieții și 
devalorizării monedei. Decla
rația se pronunță pentru 
dezvoltarea industriei etatiza
te și a construcției de locu
ințe sociale, pentru o refor
mă reală a invățămintului și 
o reformă electorală.

In domeniul extern, Parti
dul Comunist din Austria se 
pronunță pentru o politică de 
prietenie cu toate popoarele, 
in favoarea asigurării securi
tății in Europa, pentru recu
noașterea granițelor existente, 
precum și pentru recunoaște
rea R. D. Germane, a II. P. 
Chineze, R. D. Vietnam și 
R.P.D. Coreene.

28. — Cores-
I Acjerpres, P. Stăn- 
lra numite: Ziarul 

a dat pUblici-

făcut apoi apel la Consiliul de 
Securitate pentru a examina 
politica de apartheid a guver
nului din R.S.A. in vederea 
impunerii de sancțiuni econo
mice și pentru a face obliga
toriu embargoul de arme im
pus față de această țară. îlell- 
strom a precizat că amestecul 
militar, politic și economic al 
•egimului minorității albe din

Festival 
muzical 

consacrat lui 
Beethoven

ROMA 28. — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae 
transmite : Cu prilejul 
norului nașterii lui 
van Beelhowen, la 
Mclastasio" din orașul 
fost organizat, 
octombrie, un 
consacrat, anul 
tregime marelui 
Cinstea de a interpreta 
simfonii, cinci concerte pentru 
pian, un concert pentru vioară 
și patru uverturi, in cadrul 
prestigioasei manifestări, a re
venit orchestrei Filarmonicii de 
stat din Cluj și Corului Filar
monicii „George ~ 
București. Prin 
lor impecabilă și 
sibilitatc, artiștii 
care soliștii Ștefan Ruha (vi
oară). Nicolae Brînduș. Gheor- 
ghe Sava și Harald Enghiur- 
liu (pian), au repurtat un suc
ces strălucit, fiind îndelung a- 
plaudați.

Seară de seară, încăpătoarea 
sală a teatrului a fost plină 
pînă la refuz, multe cereri de 
bilele rămînînd nesatisfăcute.

Pui.-ea, 
bicente- 
Ludwig 
„Teatre 
Pta'o a 

între 10 și 28 
festiva] muzical 

acesta, în in- 
compozitor.

cele 9

Enescu" din 
interpretarea 

de mare sen- 
români, între

R.S.A. în numeroase părți ale 
regiunii sporește amenințarea 
la adresa păcii și securității 
internaționale. ..Consiliul 
Securitate, a subliniat el.

reconsidere toate as- 
problemelor legate de 
de apartheid a R.S.A., 
chestiunea sancțiuni-

buie să 
pectele 
politica 
inclusiv

ce 
tre-

Pentru stoparea 
inflației

Germonieî, Olanda și Franța.

I

lescu, ambasadorul 
la Teheran, Pavel Silard, 
oferit un cocteil la care 
participat ministrul iranian ol

♦ Adunarea Generală 
O.N.U. a ales marți 9 membri in 
Consiliul Economic și Social care 
vor înlocui pe cei al căror man
dat expiră la 1 ianuarie 1971i 
Au întrunit voturile necesare 
candidaturile depuse de Congo 
(Brazzaville), Haiti, R. P. Ungară, 
Liban, Malayezia, Madagascar, 
Noua Zeelandă, Niger și S.U.A.

0 Cu toate precauțiunile luate 
de către serviciile comunale ale 
localității franceze Seraing, admi
nistrația locală nu mai este in 
măsură să garanteze calitatea apei 
provenite din apele rîului Meusa. 
Autoritățile au recomandat popu
lației să nu consume apă proveni'ă 
din acest rîu înainte de a o fier
be.

t Președintele Nixon și-a re
luat marți vizitele intr-o serie de 
state americane cu scopul de a 
sprijini pe candidații republicani 
la alegerile legislative ce vor 
avea loc la 3 noiembrie, infor
mează agenția United Press In
ternational. Marți după-amiază, 
Nixon a vizitat două localități 
din Florida : Palm Beach și 
Miami Beach. Miercuri, el este 
așteptat la St. Petersburg 
Tallahasse din același stat 
la Longv-ew și Dallas (Texas).

Și 
și

© Potrivit daieloi ultimului 
recensămînt, populația Indoneziei 
a ajuns la 114 510 155 locuitori. 
Populația capitalei Indoneziei 
Djakarta — este de 4 435 5li 
cuitori.

Io-

Luptele din

Acțiuni revendicative ale metalurgiștilor
SI.. a Germaniei

28 — Corespondenți/.
M. Moarcăș, transmite : 
acordului de compromis 
la 23 octombrie între 

sindicalelor lucrătorilor 
din marele 

Ruhrului și

BONN 
Agerpt es, 
In ciuda 
intervenit 
Centrala -------------- ------
metalurgiști din marele bazin 
industrial al Ruhrului și pa
tronat pentru o majorare parțială 
a salariilor, delegații sindicatelor 
din această regiune, ce 
milioane metalurgiști, 
clarat mulțumiți cu acest compro 

au anunțat că, in ca/ul 
contractul colectiv pentru 

va prevedea >atis- 
a revendicărilor 

c la o grevă gene- 
eferendunt pentru apio- 

barea unei asemenea acțiuni în ca
zul respingerii revendicărilor s.ila- 
riaților a fost deschis marți in

• reunesc 1,2 
nu s-au Js-

rîndul salariaților din landul 
Baden-Wurtemberg, încheiat prin 
evidențierea unui sprijin considera
bil ; 95 la sută din metalurgiști 
s-au pronunțat în favoarea grevei.

Scurte greve de avertisment au 
fost înregistrate în cursul zilei de 
marți în diferite regiuni industriale 
ale R.F.G. 1 2C0 muncitori 
Uzinelor „Krupp", specializați 
construcția de elevatoare, 
W ilhelmshaven, și 500 metalurgiști 
din Scweinfun, în Bavaria, au în
cetat lucrul înaintea terminăm 
orelor de program.

La Miinchen s-a anunțat că da- 
tativele privind modificarea pre
vederilor contractelor colective 
pentru 650 000 de metalurgiști din 
Bavaria vor fi reluate joi.

Concomitent cu acțiunile reven
dicative ale metalurgișiiior, pe în-

ai 
în 

din

treg teritoriul R.F.G. se desfășoară 
acțiuni revendicative ale lucrători
lor din poliție. Conform preciză
rilor făcute de Federația vest-ge-- 
mană a polițiștilor, în cursul zilei 
de marți, între orele l,C0 și HoO, 
în principalele orașe ale R.F.G. 
poliția a pus receptoarele telefoa
nelor pe masă, iar mașinile de pa
trulare de pe autostrăzi și din 
orașe au rămas imobilizate, răspun- 
zîndu-se doar la cazurile de urgen
ță ale posturilor fixe de alarmă. 
La Bremen și Flensburg polițiștii 
au manifestat pe străzi, ceri nd ma
jorarea salariilor. In centrul ora
șului Dusseldorf, a avut loc un 
miting al lucrătorilor de poliție, 
după circ polițiștii au declanșat 
timp de IC minute, sirenele auto? 
mobilelor de intervenție.

Cambodgia
PNOM PENII 28 (Ager

pres). — Forțele de rezisten
ță populară din Cambodgia 
au lansat miercuri dimineața 
un nou atac asupra fortifi
cațiilor deținute de trupele 
regimului Lon Noi in locali
tatea Siem Reap, situată în 
nord-vestul țării, la 230 kilo
metri de capitală.

In același timp, în împre
jurimile orașului Kompong 
Them este semnalată o inten
sificare a acțiunilor inițiate 
de patrioți. Aceștia declan
șează zilnic atacuri asupra 
pozițiilor efectivelor militare 
inamice pe care le-au încer
cuit de aproape trei luni, 
Diviziile trimise de adminis
trația Lon Noi în ajutorul 
trupelor sale dislocate în a- 
cest sector continuă să fie 
reținute în apropierea loca
lității Taing Kauk, deoare
ce căile rutiere ce duc spre 
Kompong Thom sint contro
late de forțele de rezistență 
populară.

Corespondenții agențiilor 
de presă relatează, de ase
menea, că în ultimele 24 de 
ore au avut loc ciocniri între 
grupuri de patrioți și unități 
militare saigoneze care spriji
nă armata regimului de la 
Pnom Penh, la 5 kilometri de 
localitatea Snuel și în secto
rul Mimot.

® Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă a- 
tacul comis la 25 octombrie de 
avioane americane B-52 asupra 
satului Huong Lap din partea de 
nord a zonei demilitarizate. In 
declarație se cere guvernului S.U.A. 
să pună capăt actelor de încăl
care a suveranității și securității 
R D. Vietnam.

$ La Varșovia a sosit o dele
gație economică iugoslavă, din 
care fac parte directori ai unor 
firme și organizații productive și 
de comerț exterior. După cum a- 
preciază agenția PAP, această vi
zită va constitui un bun prilej 
pentru stabilirea unor legături di
recte între întreprinderile produc
tive din cele două țări și 
denția noi posibilități

corner

Cu prilejul vizitei oficiaie 
in Iran a ministrului agricultu
rii și silviculturii, Angelo Micu- 

României
a 

au

agriculturii, Iraj Vahidi, minis- | 
trul însărcinat cu reforma a- , 
grară și problemele cooperați- i 
velor rurale, Azim Valian, mi- • 
nistrul resurselor naturale, j 
Nasser Golsorskhi, personali- | 
lăți ale vieții economice, zia
riști.

© Incepînd de miercuri, Banca 
Japoniei a redus taxa de scont cu 
0,25 la suta, revenindu-se la taxa 
de 6 la sută cît era în septembrie 
anul trecut; majorarea fuse 
trodu'ă atunci pentru a se 
goana după 
comerciale.

r___  frîn.i
credite industriale și

@ Peste 
constructori 
New South 
marți grevă, 
țirea condiț 
trai.

25CC0 de
din statul

Wales au
revendîcînd

iilor de muncă și de

muncitori 
australian 

declarat 
îmbunătă-

turiștilor
Italia în

an a
mai mare decît

Numărul 
vizitat

•
care au
opt luni ale acestui
1 31(
eași perioadă a anului trecut, 
anunțat marți, în Camera Depu 
taților, Gianmatteo Mattestti, mi 
nistrul turismului.

Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a dispus ca toa
te vehiculele auto aflate in 
dotarea guvernului american 
și autorităților locale să utili
zeze combustibil cu un grad 
de poluare redusă a atmosfe
rei. Dispoziția, care a intrat 
in vigoare imediat, a fost ex
tinsă si asupra vehiculelor mi-

® Salariații întreprinderilor 
textile din orașul indian Ahmeda- 
bad — unul din cele mai mari 
centre ale industriei textile din 
India — au participat, la chema
rea sindicatelor de stingă, la o 
grevă generală de 24 de ore. Peste 
SO 000 de texiiliști nu s-au pre
zentat la lucru paralizînd complet 
activitatea a 42 de întreprinderi 
textile din Ahmedabad. Greviștii 
au revendicat majorarea salarii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

0 Contaminarea apelor, degra
darea atmosferei și otrăvirea .olu
lui prin produsele toxice, modtli- 
cările intervenite în mediul natural 
și care exercită o influență asupra 
echilibrului biosferei și a climei 
— probleme care preocupă tot mai 
intens opinia publică și 
științifice ,
Internaționale pentru Energia Ato
mică (AIEA), cu sediul la 
să organizeze la Salzburg, 
26 și 30 octombrie, un < 
cu tema 
cleare la 
luării mediului1*.

. cercurile 
au sugerat Agenției

Viena, 
, între 

_______  .... colocviu 
„Aplicarea tehnicilor nu- 
măsurarea și controlul po-

a avut Ioc 
conductei 
construită

® La 28 octombrie 
inaugurarea oficială a 
transiranienc de gaze, 
de Iran cu asistență tehnică sovie
tică. La festivitatea inaugurală au 
participat Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
ntehr, și Nikolai Podgornîi. preșe
dintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S special cu această
ocazii 'izită în Iran.

O REUNIUNE FÂRÂ REZULTATE
ABU DHABI 28 (Agerpres). — 

La Abu Dhabi s-au încheiat lucră
rile reuniunii viceguvernatorilor 
celor nouă emirate din Golful 
Persic. In cursul discuțiilor au fost 
abordate diverse probleme legate 
de viitorul preconizatei federații 
a acestor emirate, dezbaterile con- 
centrindu-se îndeosebi asupra ches
tiunii reprezentării fiecărui emirat 
în viitorul parlament federal.

Ca și in cazul unor reuniuni 
precedente, nici de astă dată nu 
s-a putut ajunge la un consens in 
ceea ce privește adoptarea uneia 
din cele două propuneri privind

configurația viitorului parlament 
federal : o reprezentare egală pen
tru fiecare din șcicatele și emira
tele componente ale federației sau 
o reprezentare proporțională cu 
numărul locuitorilor.

In această situație, problema re
partizării a lost transferată pre 
examinare reuniunii la nivel înalt 
a emiratelor, a cărei dată urmea
ză să lie anunțată ulterior.

o .,Proiectată încă din februarie 
1968, la puțină vreme după ce 
fostul guvern laburist britanic iși 
anunțase hotărîrea de a-și retrage

toate trupele din regiunea Golfu
lui Persic, Federația emiratelor 
din această zonă apare ca un acorJ 
improvizat între emirii și șeicti 
locali. Referindu-se la originea 
proiectului, observatorii politici 
subliniază constant că ideea fede
rației a fost îndelung studiată la 
Londra.

Din componența sa ar urma să 
facă parte Bahreinul, Quatarul și 
cele șapte mici șeicate de p- 
Coasta Piraților : Dubai, Abu 
Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm-al 
Quawaine, Ras-el Klieima
Fujeira. Acțiunile întreprinse

•~x—■ ■ ■ - " "

acum de partizanii federalizării nu 
au dat rezultatele scontate. Difi
cultățile s-au dovedit multiple, in
cepînd cu frontierele vag stabilite 
intre sătulețele din regiunea Gol
fului Persic, cu rivalitățile existen
te intre șeicii și emirii lor și ter- 
minind cu deosebirile privind resur
sele naturale și nivelul de dezvol
tare social-economică.

In fața realizării propusei fede
rații se mai află, de asemenea, o 
serie de obstacole privind organi
zarea administrativă, stabilirea c i- 
pitalei, forma de guvernămînt și 
alte chestiuni de acest gen.

DUBLIN (Agerpres). — 
Cunoscuta afacere a unui 
trafic ilicit de arme, des
tinate unei grupări ilegale 
din Irlanda, in care au 
fost implicați cițiva mi
niștri, a determinat eviden
țierea unor tendințe divergen
te în cadrul partidului de gu- 
vernămint Fianna Fail al pre
mierului Jack Lynch. Aceste 
tendințe au cunoscut o inten
sificare in ultimele zile, cu oca
zia prezentării unor proiecte 
de măsuri fiscale preconizate 
de guvern in vederea stopării 
inflației. Ca și In prlmGvaiâ, 
in timpul descoperim traficu
lui ilicit de arme, cind pre
mierul Lynch a găsit ae cuviin
ță să consulte parlamentul și 
să verifice astfel unitatea rin- 
durilor partidului său, el a so
licitat, marți seara, intr-o șe
dință specială, un vot de în
credere similar din partea gru
pului parlamentar al partidului 
de guvernămînt.

A fost găsită mașina 
în care se afla 
Sandoval...

QUITO 28 (Agerpres). - Gu
vernul ecuadorian a decretat 
marți legej marțială și a in
trodus restricții de circulație 
pe timpul nopții ca urmare a 
răpirii in aceeași zi, de un 
grup de necunoscuți, a coman
dantului șef al forțelor aeriene, 
generalul C2sar Rohn Sando
val. Poliția și armata au *n- 
treprins largi operațiuni nen- 
tru prinderea răpitorilor, 'ar 
aeroporturile au fost inchise.

Un comunicat dai publicită
ții la citeva ore după răpi'e 
anunță că a fost găsită ma
șina in care se afla Sando
val. Autoritățile au dezmințit, 
totodată, știrile privind desco- 
pertea in împrejurimile capi
talei a cadavrului generalu
lui răpit. Răpirea s-a produs 
în timpul cind Sandoval se în
torcea de la o recepție la care 
participase cu prilejul „Zilei 
forțelor aeriene".

Agenția France Presse infor
mează că au fost operate mai 
multe arestări în rindurile opo
ziției.

140 de morți
DACCA 28 (Agerpres). - 

Recentul uragan care s-a abă
tut asupra părții răsăritene a 
Pakistanului de est s-a soldat 
cu 140 de morți, sute de ră
niți și însemnate pagube ma
teriale. Numai în zona Muns- 
hingan, locuințele au fost 
distruse în proporție de 80 la 
sută, iar semănăturile de orez 
au fost compromise pe o su
prafață de 77 000 acri.

Cutre "te
TEHERAN 23 (Agerpres). - 

Trei cutremure, a căror intensi
tate a atins 6-6,5 grade pe 
scara Richter, s-au produs in 
ultimele zile in Iran. Ele au 
fost resimțite mai ales in lo
calitățile Naghadeh și Djoldian 
din vestul țării unde mai nxrl- 
te persoane au fost rănite. 
Numeroase clădiri au fost a- 
variate.

Industria mondială 
de construcții navale

LONDRA 28 (Agerpres). - 
Industria mondială de con
strucții navale a atins tn 
cel de-al treilea trimestru al 
anului 1970 un nou recotd. 
Potrivit societății Lloid, în acest 
trimestru au fost făcute co
menzi de construire de nave 
cu un deplasament total de 
69,71 milioane tone.

Mișcări seismice 
periodice pe Lună

WASHINGTON 28 (Agei- 
pres). - Biroul de cercetări 
selenare al NASA a anunțat 
că din analiza datelor furni
zate prin intermediul celor 
două seismografe instalate pe 
suprafața Lunii rezultă câ pe 
satelitul natural al Pămîntului 
se produc mișcări seismice 
periodice, înregistrate în mo
mentul cind astrul atinge apo
geul traiectoriei sale. In acest 
moment, forța de atracție a 
Pămîntului este maximă.
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