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După încetarea din viată
a generalului

Charles de Gaulle
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DKWIZMiM
DE PARTID,

NOII CREATE,
din sectoarele miniere 
în ia|a unul lari <W 

de afirmare
Etapa actuală de făurire a 

societății socialiste multilateral 
dezvoltate impune, în mod o- 
biectiv, necesitatea creării ca
drului organizatoric corespun
zător activității economice, po
litice și social-culturale. îmbu
nătățirile aduse organizării .și 
conducerii vieții sooial-econo- 
mice, structurii administrativ- 
teritoriale a țârii pun în lu
mină și mai puternic preocu
parea partidului nostru pentru 
crearea cadrului propice unei 
activități eficiente în toate do
meniile de activitate, corespun
zător caracterului etapei, a 
condițiilor ei concrete. .Așa cum 
se arată în Statutul P.C.R.. prin
cipiul călăuzitor al structurii 
organizatorice și al activității 
partidului este centralismul de
mocratic care asigură îmbina
rea conducerii unitare a între
gii activități cu creșterea atri
buțiilor și răspunderilor orga
nelor locale de partid, cu va
lorificarea tot mai deplină a 
inițiativei comuniștilor. Răs- 
punzind cerințelor activității e- 
conomice. Comitetul municipal 
de partid a avut o preocupare 
permanentă pentru găsirea u- 
nor soluții și posibilități de îm
bunătățire continuă a structu
rii organizatorice de partid, 
astfel ca aceasta să corespun
dă cit mai bine organizării te
ritoriale. activității de produc
ție. In acest sens au fost în
treprinse studii la exploatările 
miniere, la care au fost antre
nați un mare număr de comu
niști, cadre din organele de 
partid, conducători ai unităților 
economice, studii care au pus 
în lumină că structura orga
nizatorică in anumite sectoare 
de producție nu mai corespun
de cu cerințele vieții de partid 
și activității economice. Măsu
rile luate de consiliul de ad
ministrație al C.C.P. pentru îm
bunătățirea activității econo
mice. rezultatele dovedite de 
activitatea practică au deter
minat modificări în modul de 
dimensionare a zonelor produc
tive. devenind pregnantă ne
cesitatea aplicării principiului 
de organizare a unităților de 
producție în exploatările mi
niere prin trecerea la sectoare 
în subteran. Fiind constituite

ca unități de sine stătătoare, 
indicatori dc plan cantitativi 
și calitativi concret 'delimitați, • 
sectoarele de producție au o 
rază de activitate mai redusă 
in comparație cu fostele zone 
de producție, ceea ce permite 
organizarea judicioasă a mun
cii in subteran, aprovizionarea 
tehnico-matcrială mai corespun
zătoare a formațiilor dc lucru 
precum și asistența tehnică 
permanentă și competentă.

In aceste condiții, s-a impus 
in mod obiectiv aplicarea pc 
linie de partid a unei structuri 
organizatorice care să cores
pundă cerințelor activității e- 
conomicc. 
adunărilor de dai 
și alegeri 
partid ce au avut loc in 
ploalările miniere, s-au 
stituit organizații de bază pc 
sectoare cuprinzind comuniștii 
din toate schimburile. Prin a- 
plicarea noii structuri organi
zatorice de partid se creează 
cadrul propice exercitării în 
fapt de către organizația de 
bază, a rolului său conducă
tor. Ea poate să cunoască mai 
bine condițiile concrete ale 
procesului de producție, poate 
să mobilizeze cu mai multă e- 
ficiență comuniștii la valorifi
carea rezervelor interne pentru 
obținerea unor rezultate can
titative și calitative superioa
re in îndeplinirea planului de 
producție. Constituind organiza
ții de partid pe sectoare de 
producție în subteran și la u- 
nele sectoare de suprafață, se 
asigură corespondență cu struc
tura economică. In acest caz 
organizația o’e partid î.și poate 
c-xercita pc deplin dreptul de 
îndrumare și control asupra 
conducerii tchnico-administra- 
tive a sectorului, se creează po
sibilitatea cunoașterii de către 
toți comuniștii a - indicatorilor 
de plan ai sectorului respectiv 
precum și sarcinile ce le revin 
pentru mobilizarea colectivului 
la îndeplinirea lor.

Constituirea organizațiilor dc 
partid pe sectoare aduce după 
sine condiții mai prielnice pen
tru îmbunătățirea vieții inter
ne de partid, pentru dezvol-

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România. împreună cu 
tovarășii llie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului dc Mi
niștri. Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Banc, Mihai Mari
nescu și Ion Pățan, vicepre
ședinți ai Consiliului dc Mi
niștri, Constantin Stătescu, se
cretar al Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministru] 
afacerilor externe, au exprimat 
condoleanțe, la sediul apibasa- 
dci, însărcinatului cu afaceri 
ad-interim al Franței la Bucu
rești Bernard Dejean de la

Batie, în legătură cu încetarea 
din viață a generalului Charles 
de Gaulle, fost președinte 
Republicii Franceze.

Conducătorii de partid și 
stat au păstrat un moment 
reculegere in fața portretului 
lui Charles de Gaulle și au 
semnat in cartea de condoleanțe.

De asemenea, a prezentat 
condoleanțe tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale.
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Au mai prezentat condo
leanțe șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Grădiniță 
orar redus

Recent. în localul Școlii
■rale din Dilja Mar 

luat ființă o nouă grădiniță 
cu orar redus. Această ini
țiativă se înscrie în cadrul 
măsurilor luate pentru îm
bunătățirea procesului de în
grijire a copiilor de vîrstă 
preșcolară din acest sat.

Tovarășul Emil Bodnaraș 
a plecat la Paris

pentru a participa la funeraliile

■arc să 
activității 

Astfel, cu prilejul 
de seamă 

în organizațiile de 
ex- 

con-

La muncă 
patriotică

Comitetul municipal U.T.C., 
in colaborare cu secția gos
podărie a Consiliului popu
lar municipal a organizat, in 
zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 
a. c., o vastă 
muncă voluntar-patriotică cu 
elevii Liceului teoretic Pe
troșani. Cei 200 de elevi ai 
liceului au efectuat peste 500 
ore dc muncă în cartierul 
Aeroport, pe strada Păcii, la 
săparea a peste 500 de gropi 
pentru plantarea de puieți, 
în scopul amenajării unor 
spații verzi.

lui de. Gaulle

Vizita 
legației 
mentale 
Polone, 
Wladyslay Gomulka, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, s-a 
desfășurat și in cea de-a doua 
zi sub semnul aceleiași primiri 
călduroase pe care populația 
Capitalei a făcut-o încă de la 
sosire solilor poporului polo
nez.

In cursul dimineții de mier
curi, distinșii oaspeți. însoțiți 
dc tovarășii Gheorghe Pană, 
membru a) Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Pcrma- 
ment, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al mu
nicipiului. au făcut o vizită 
prin Capitală, avind prilejul 
să cunoască nemijlocit dezvol
tarea urbanistică și economică 
a Bucureștiului, care a înre
gistrat in anii socialismului o 
puternică înflorire.

Coloana mașinilor oficiale 
străbate Calea Victoriei. Bule
vardele Republicii, Mihai Bra- 
vu, împodobite cu steaguri ro
mânești și 
în cel mai 
cartier al 
Numeroși 
prietenește 
frate polonez.

încă de la intrarea in car
tier, pe Bulevardul Baba No
vac, privirile cuprind panora-

poloneze, ajungind 
nou și mai modern 
Capitalei — Titan, 
bucureșteni salută 
pe solii poporului

(Continuat vag a 3-a)
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ȘCOALA
EDUCAȚIE
i\oi autobuze în dotarea !.<>.€’.

La secția auto a I.G.C. 
Petroșani a sosit un lot de 
6 autobuze noi, care au și 
intrat in rodaj. După ter
minarea rodajului. îneepînd 
cu dala de 15 a lunii curen-

f
i

te, autobuzele vor fi puse in 
circulație pe traseele trans
portului in comun din Va
lea Jiului, contribuind la o 
mai bună deservire a călăto
rilor.

ma acestui veritabil oraș-sate- 
lit al Bucureștiului.

Un scurt popas la întretăie
rea bulevardelor I.eonlin Sălă- 
jan și Baba Novac, unde o 
mare mulțime de oameni se 

întîmpinare. Pe fron- 
marelui complex co- 

din apropiere se află 
in limbile română și 

urarea „Trăiască și să

afla in 
tispiciul 
merci al 
înscrisă 
polonă 
se întărească prietenia frățeas
că româno-polonă“. Un grup de 
tinere oferă membrilor dele
gației de partid și guverna
mentale poloneze flori. Tovară
șii Wladyslaw Gomulka, Jo- 
zef Cyrankiewicz și ceilalți 
oaspeți polonezi sint invitați 
in fața unei machete infățișind 
cartierul Titan. Arhitectul șef 
al Capitalei. Tiberiu Ricci, dă 
explicații amănunțite în legă
tură cu dezvoltarea urbanisti- 

și arhitecturală a tinăiului 
cartier, care cuprinde la ora 
actuală peste 120 000 de locui
tori, cu privire la perspective
le edilitare ce vor 
noi frumuseți acestor 
Conducătorii de partid și 
stat polonezi sint informați < 
aici, pe aproximativ 700 
hectare, s-au construit in ulti
mii ani blocuri moderne, 
cuprind peste 50 000 de aparta
mente, precum și construcții 
social-culturale. Oaspeții se 
interesează și primesc explica
ții privind acțiunile întreprin
se pentru sistematizai ea Capi
talei, ritmul construcțiilor 
locuințe, și metodele 
gradul de confort al 
lor. prețul dc cost al 
mentelor, dezvoltarea 
comerciale. Tovarășul 
dyslaw Gomulka cere 
ții in legătură cu 
probleme pe care le

că

adăuga 
locuri, 

dc 
ă 

de

ce

de 
folosite, 

locuin țo
apa rta- 
rcțelei 

Wla- 
explica- 

mul țiplele 
ridică

inălțaiea unui asemenea 
tier mare, apreciind 
estetice adoptate, 
ția arhitectonică 

constructorilor
Referindu-se la

de dezvoltare ale 
primarul general 
lei informează pe 
aici urmează a se

a

car- 
soluțiilo 
concep- 

originală 
români,
perspectivele 

cartierului, 
al Capita- 
oaspeți că 
constiui alte 

complexe de locuințe, centro 
comerciale, mari magazine uni
versale, școli, cinematografe. 
In final, cartierul Titan va fi 
format din 15 complexe rezi
dențiale cu peste 70 000 
partamente, cuprinzind 
220 000 de locuitori.

Dorind să cunoască și 
aspecte ale aprovizionării 
lației din cartier, oaspeții vizi
tează complexul comercial din 
apropiere. Atit magazinul de 
legume și fructe cit și „Ali
mentara" cu autoservire, unde 
se găsesc mărfuri frumos eta
late. fac o plăcută impresie. 
In discuțiile avute cu responsa
bilul unităților, cu vinzătorii, 
tovarășul Wladyslaw Gomulka 
se interesează de metodele de 
servire a cumpărătorilor, de 
câștigurile lucrătorilor din co
merț, de calitatea mărfurilor.

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi sint înconjurați 
cu căldură de mulțimea adu
nată aici pentru a-i salu
ta. Tovarășul Wladyslaw Go
mulka adresează călduroase 
felicitări edililor Capitalei pen
tru realizările frumoase obținu
te în construirea unor asemenea 
mari complexe de locuințe.

Cartierul Titan este cunoscut 
și ca o puternică zonă indus
trială a Bucureștiului. Aici se

de a- 
circa

unele 
popu-

(Continuare in pag. a 4-a)

Continuarea convorbirilor oficiale româno-polonezeMiercuri a părăsit Capitala, 
plecînd la Paris, reprezentan
tul personal al președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, pentru a 
participa la ceremoniile fune
rare ale generalului Charles de 
Gaulle, fost președinte al Re
publicii Franceze. 
Emil Bodnaraș este 
George Macovescu, 
junct al ministrului 
externe, și Constantin

ambasadorul României la Pa
ris.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, au fost prezenți Manea 
Măncscu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Erau de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței 
la București, Bernard Dejean 
de la Batie, și alți membri ai 
ambasadei.

La Consiliul de Stat au conti
nuat miercuri dimineața convorbi
rile oficiale intre delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România și de
legația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Polo
ne.

Din partea română, la convor
biri au participat tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 

~ ........... Comunist
Consiliului

Tovarășul 
însoțit de 

prim-ad- 
afacerilor

acțiune de

din

Excursie
Deși iarna a sosit, iubitorii 

de frumos și inedit continuă 
vizitarea obiectivelor turisti
ce. In acest sens, comisia de 
turism de pe lingă Comite
tul municipal U.T.C. Pe 
șani organizează, în zi 
de 21 și 22 noiembrie a. 
pentru 
III-lea 
curs ie 
nerar:

studenții anului al 
(subingineri) o 

avind următorul 
Petroșani

— Doflana — 
Rîmnicu Vilcea 
Cu acest prilej 
vizita Biserica 
Brașov, Muzeul 
zeele din București 
obiective social-culturale.

ex- 
iti- 

Brașov 
București — 
-- Petroșani, 
studenții vor 
neagră 
Doflana. mu

și alte

neral al Partidului
Român, președintele 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R.,

(bir

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Panâ, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., llie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei miniere și geologiei, Vasile 
Vlad și Ion Florescu, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului afacerilor externe, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei Guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică 
și tehnică, Tiberiu Petrescu,
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Varșovia,
Gheorghe Marin, director 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea poloneză au 
parte tovarășii Wladyslaw 
mulka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Jozel 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Bo-

in

luat 
Go-

FĂRĂ SACOȘĂ, PRIN „GRĂDINILE" C
Pcntru oricine vizitează uni

tățile C.L.F. Petroșani este e- 
vident că ele sint aproviziona
te cu cantități suficiente de 
produse dintre cele mai varia
te : îneepînd de la spanac și 
pină la mult căutatul cârtof. 
Preocuparea permanentă a or
ga neloi centrale de partid și 
de stat, personal a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ca 
populația țării să nu ducă lipsă 
de produse agro-ali montare, 
pentru creșterea continuă a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii, este reflectată și in 
depozitele unităților de legume 
și fructe din Valea Jiului. Cli 
toate condițiile vitrege din a- 
cest an, cauzate de inundații, 
conducerea C.L.F. Petroșani a 
luat din timp măsuri de apro
vizionare a unităților sale, a 
încheiat contracte cu furnizo
rii, care nu au intirziat să fie 
respectate. Voiajorii comerciali 
ai C.L.F. Petroșani, șeful cen
trului. s-au deplasat la furni
zori, in mai multe județe ale 
țării, de unde s-au întors cu 
importante cantități de pro
duse.

In aceste zile, in cele două

depozite centrale — de la Pe
troșani .și Lupeni — se mun
cește asiduu la sortarea măr
furilor. la tratarea lor chimică 
și insilozarea în condiții co
respunzătoare, pentru ca și pe 
timpul iernii populația să gă
sească în magazine mărfurile 
de care va avea nevoie. Pa
ralel cu lucrul in depozite și 
la silozuri, continuă să so
sească apreciabile cantități dc 
produse, pe baza contractelor 
încheiate și, totodată, sini tri
mise pe rețeaua municipiului 
mărfurile solicitate de curnpă-

ral bună a lucrătorilor dc la 
C.L.F. Petroșani.

In intențiile noastre sincere 
de a sprijini activitatea din 
acest domeniu comercial, am

de Nicolae Lisăndroiu și Du
mitru Sanda, lucrul era in toi, 
așa cum se menține de mai 
multă vreme. Se dădea zor la 
sortatul cartofilor, morcovilor,

RAID-ANCHETA
întreprins marți un raid-anche- 
tă prin depozitele și pe la si
lozurile C.L.F. Petroșani, pe la 
mai multe unități de desface
re de pe raza municipiului.

Nu este ușor să treci 
mină sute dc tone dc 

morcovi .și de ceapă, mii de 
tone dc cartofi, să pui bunul 
la păstrare, să distrugi răul

Ol

leslaw Jaszczuk, membru al birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Adam Willmann, adjunct al 
nistrului afacerilor externe, 
mir — ■ ■ •
rul 
ne , ...... ...... .
Trepczynski, membru supleant ol 
C.C. al P.M.U.P., șef de secție la 
C.C. al P.M.U.P., Marian Renke, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.U.P., adjunct de șef de secție

Wladyslaw 
Ministeml

I Mi- 
. ______, Jaro-

Ocheduszko, ambasado- 
Republicii Populare Polo- 
la București, Stanislaw

la C.C. al P.M.U.P., 
Napieraj, director in 
Afacerilor Externe.

Cele două părți au efectuat 
un larg schimb de păreri asupra 
stadiului actual al relațiilor 
mâno-poloneze, relații care 
nosc o largă dezvoltare pe plan 
politic, economic, științific și cul
tural, in folosul și interesul am
belor popoaie, al cauzei socia
lismului și păcii. S-au discutat, 
de asemenea, probleme privind 
evoluția in viitor a relațiilor din
tre România și Polonia, exprimin- 
du-se dorința comună de a extin
de colaborarea și cooperarea 
multilaterală, de a adinei priete
nia româno-polonă.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, de 
deplină înțelegere, stimă și res
pect reciproc.

ro- 
cu-

(Agerpres)

cu chibzuială. Ca o carență, 
am constatat aici graba unor 
lucrători la sortarea mărfuri
lor — aceasta și pentru că e- 
xistă un număr redus de sala- 
riați care trebuie să sorteze 
cantități foarte mari de produ
se — fapt ce se repercutează 
negativ in unitățile de desfa
cere, unde cumpărătorul nu 
acceptă — și pe bună dreptate ! 
— să cumpere decit marfă 
bună. Și încă un aspect : deși 
s-a dispus ca din depozite să 
nu mai piețe pe rețea produ
se nesortate, șeful depozitului

buie să conducă la nerespec- 
tarca unor obligații, unor dis
poziții absolut juste.

Prima impresie — 
prezentarea mărfii

Intr-un comerț modern, 
lizat, prezentarea mărfii 
buie să ocupe un loc de 
mă. Vitrina, in primul

© Preocuparea comerțului = belșug în cămările noastre ® Să nu uităm : „curățenia e mama 
sănătății" ® Pentru ca relația vînzător—cumpărător să nu se mai... altereze • Produse bune 

nu doar în depozite și vitrine ® Cinstea — o marfă dată... lipsă la gramaj ?

rători. Șefii de unități și vin
zătorii se străduiesc și ci să 
satisfacă exigențele consuma
torilor printr-o deservire promp
tă, civilizată. La acest capitol, 
însă, există încă unele caren
țe care umbresc intr-o oareca
re măsură activitatea în gene-

In acțiunea noastră am fost în
soțiți de tovarășul Teodor Bor- 
coș, adjunctul șefului C.L.F. 
Petroșani. Constatările le vom 
reda pe scurt in rindurile ca
re urmează :

★
In depozitele centrale din 

Petroșani și Lupeni, conduse

care-și face pretutindeni loc. 
In toate depozitele și silozu
rile. acolo unde apreciabile 
cantități dc cartofi și ceapă au 
fost sortate și așezate cu gri
jă la păstrare pentru mai tîr- 
ziu, se simte mina de gospo
dar, se observă grija și răs
punderea pentru lucru) făcut

I
Dumitru 
unitățile 

localitate 
nesortați, 
și gene- 

i rîndul 
că

central din Lupeni, 
Sanda, a expediat la 
nr. 19 și nr. 49 din : 
cantități de cartofi i 
îngreunind desfacerea 
rînd nemulțumiri in 
cumpărătorilor. înțelegem 
are foarte puțini oameni la sor
tare, dar acest lucru nu tre-

civi- 
tre- 
sea- 

rind, 
are menirea să atragă cumpă
rătorul, să-l informeze asupra 
a ceea ce are sau nu unitatea 
respectivă. Vitrine aspectn rise, 
organizate cu pricepere și bun 
gust, echilibrate, au magazinele' 
nr. 3 Aeroport (gestionar loan 
Călugărița), nr. 46 Vulcan 
(gestionar Gheorghe Floroiu), 
nr. 13 Lupcni (gestionar Stana 
Puț), nr. 48 Lupeni (gestionar 
Elena Radu) și altele. Acesta 
unități desfac zilnic aprecia
bile cantități de produse, lu
crătorii care le deservesc au 
o comportare civilizată față de 
cumpărători, realizează lună de 
lună planul la vînzări. Dc ase
menea, prezentarea mărfurilor

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag a 3-a)
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ELEVAȚIA
MORALĂ

In atenția adunărilor de partid din școli

Perfecționarea procesului de învățămînt

A PROFESORULU
condiție a actului 

instructivi-educativ
Doco frunzărim orice dicționar 

pedagogic vom afla că dinrot- 
deouna educația a avut și are 
co s:op modelorea personalității 
umane in integralitatea ei, că 
învățămîntul constituie mijlocul 
esențial de realizare a educației, 
că piofesorul este „oficiantul" 
actului instructiv-educotiv prin 
înaltul nivel de cultură generală 
și speciolă, prin măiestria didac
tico, prin elevația morală pe care 
le deține.

De fapt, reomintim aceste ade
văruri banale, spre o spune cî- 
tevo cuvinte despre elevația 
morală a profesorului, despre 
„zestrea" so primordială pe -.ore 
se clădește apoi tot edificiul de 
cunoștințe dobindite in mulții ani 
de școală parcurși, cunoș
tințe care întăresc apoi chin
tesența etică o personali
tății sole. Căci, după cum nu 
ne putem imagina un aviator 
conducind avionul... in stare de 
ebrietate, așo nu ne putem ima
gina un profesor, deci un educa
tor, care minte și inșeală de la 
înălțimea catedrei.

Veți spune, probabil, că exis
tă otit aviatori bețivi cit și - 
se fim scuzați - profesori minci
noși și n-am să va pot replica 
deci! câ acestea sint excepții... 
care confirmă regula. Despre 
astfel de excepții îmi propun- să 
scriu cu amărăciune și indignare 
in rindurile de mai jos. Să lăsăm 
inso fantele că —.rbeasco de la 
sine

O sesizore primită Io redac
ție ne dezvăluie comportarea lip
sită de demnitote a fraților 
Muscă, profesori de muzică în 
Petroșani și Petrila care, dornici 
de căpătuială, nu se sfiesc să re
curgă la mijloace nepermise 
pentru o reolizo profituri cit moi 
mori, lată ce se relatează de 
către tovarășul Dumitru Cioc din 
Petroșani, str. Muncii nr. 11 co e, 
intr-o scrisoare odresată direcțiu
nii Scolii de muzică și arte plas
tice : „Anul acesta fiul meu 
Cioc Stefan o fost repartizot la 
clasa de . oară condusă de prof. 
Muscă Zolton. Chiar de la prima 
oră profesorul i-o atros otențio 
că docă vreo să învețe cu dins rl 
trebuie să mă convingă să pio- 
tesc 150 lei lunar pentru ore su
plimentare, 1—2 ani, pină clnd 
vo ajunge cu materia Io zi fiindcă 
o rămos mult în urmă. Intrucit 
nu om posibilități de a plăti ore 
suplimentare, vă rog să analizați 
dv. cum credeți de cuviință dacă 
fiul meu moi poote continua 
cursurile Scolii generale de mu
zică și orte plastice (și eu J 
că do, după rezultatele din 
frecuți). As fi foorte r.._( 
do'ă I---------I r

ced
•joii 

‘ ‘ > mulțumit
băiatul or putea fi repar-

de pogini bogote in ilustrații. 
Problematica este seconto unor 
fapte dirijate inspre jalona tă

tematici de esență practică 
poreri osupro unor lucrări 
lelristice sau momente

„Almonahul educației”, ediția 
1971, se prezintă lectorilor co u 
lucrore binevenită din moi mul
te puncte de vedere : in p'imul 
rind prin bogăția și varietatea 
materialelor pe core le conține 
de altfel, o caracteristică obli
gatorie lucrătorilor de acest 

gen), opoi prin o onume lăr
gire o tematicii pedagogice. 
Dacă mai adăugăm și accesibi- 
iitateo stilului o.em o imagine 
cvosicuprinzătoore o ocestui .o- 
lum aflat in perimetrul unor de- 
• derate acut contemporane.

Se discută și se exemplifică, 
e propune și se ia atitudine 
le-o lungul celor peste 200

tizat la alt pioiesor, care sa iu 
pretindă bani pentru ore supli
mentare, dornic să-i imprime mai 
multă încredere in forțele sale".

Am fost la Școala generoiă de 
muzica și arte plastice din Pet o- 
șani pentru o cerceta comporta
rea lui Zoltan Muscă și am sta! 
de vorbă cu prof. Petru Barbăro- 
șie care înlocuia pe directoarea 
școlii aflată in concediu. Din cu
vintele sole a reieșit că abaterile 
de genul celei de moi sus ale 
lui Z. M. ou fost discutate si in 
cadrul adunării generale a or
ganizației de partid din care fac

• „Zestrea" primor
dială a profesorului

• Să lăsăm faptele să 
vorbească

• „Vă rog să analizați 
cum credeți de cu
viință..."

• Muzică și... „ar
ginți"

parte comuniștii de la Școala 
generală de muzică și orte plas
tice, Școala populară de ortă și 
Filiala Petroșani a U.A.P. S-au 
arătat cu acel prilej și alte aoa- 
teri săvirșite de Zoltan Muscă, 
de data aceosto la Școala popu
lara de artă unde avea, de ose- 
meneo. ore. Cercetind moi de
parte cazul am introt în posesia 
unei alte- „piese", o declarație pe 
care o cităm în întregime : „Sub- 
semnota Hîsem Livio, fostă elevă 
la Școolo populoră de ortă in 
anii 1968—1969, secția chitara vă 
aduc Io cunoștința următoarele : 
La primo lecție tovarășul profe
sor (Zoltan Muscă - n.n.) ne-a 
pus in vedere să aducem toți 
elevii cite 30 lei pentru corzile 
instrumentului. Eu și colego mea 
Cătîneanu Marta nu om adus 
acești boni pentru că totăl meu 
fiind profesor, mi-a spus că în- 
vățămintul este gratuit, la fel și 
rechizitele. Ceilalți elevi inso ou 
dat sumo cerută de tov. profe
sor". Așadar Z. M. acționa pe 
moi multe planuri făcind uz de 
calitatea pe care o ovea de 
cite ori se iveo prilejul pentru a 
stoarce cu orice preț boni, invo- 
cînd diverse pretexte si discre- 
ditind in felul acesta locul pe 
core-l ocupa in ierarhia soctaln. 
In astfel de condiții este evident 
că „profesorul” nu moi putea 
ovea nici o autoritate mor no 
asupra elevilor soi. fopt co.e 
periclita serios însăși ocțiu-vea 
de transmitere o cunoștințelor

ALMANAHUL E0UCAT1E1 1971
dezvoltării multilaterale a per
sonalității elevului de orice 
• irstă. Pentru evitarea unui di
dacticism sec, monoton, infor
mațional. autorii ou desființat 
rubricaturile tip, olternind ma
teriale pedagogice, teoretice cu 

muzicole pentru care era plătit 
cu un saloriu. Amănunte privind 
comportarea lui Z. M. ne-o furni
zat și prof. Gh. Popa, directoiul 
Școlii populare de artă. Am aflat 
astfel că in iarna anului 1968— 
69 cel despre care vorbeam in
casa bani de la elevi, sub pretex
tul taxei școlare, pe chitanțiere 
fictive. Un olt coz in această 
direcție este cel al elevului 
Mileti. coz de osemeneo discu
tat Io timp de direcțiunea școlii. 
In septembrie o c. consiliul peda
gogic ol Școlii populare de ortă 
o dezbătut din nou comportarea 
lui Zolton Muscă, otit de compro
mițătoare pentru întreg persona
lul didoctic al școlii, atrăgindu-i 
in modul cel moi ’serios atenția 
osupro gravității foptelor sole.

Se pore insă că tendințo de 
căpătuială e o boală de familie 
fiindcă de ea e stăpinit și Gheor- 
ghe Muscă, profesor de muzică 
la Liceul din Petrila. Profesorul 
Popa ne-o relatat intimplareo ele
vului Cozon Cristian din Lonea 
care o fost sfătuit de Gh. Muscă 
să nu urmeze cursurile Școlii 
populare de artă din Petroșani 
fiindcă ocolo „nu se învață ni
mic" ci să vină să ia ore cu 
el, bineînțeles contra cost. Alt 
caz a fost ocela al elevului Albu- 
lescu care a primit ore de chitară 
pe boni de Io Gh. Muscă, tatăl 
său l-o înscris apoi Io Școala 
populară de ortă, dorind să vodă 
ce a învățat dar. fiind supus la 
probă, profesorii ou constatat că 
elevul nu știa nimic. Părintele a 
fost foarte nemulțumit că a plă
tit cite 100 lei pe lună vmp de 
u.i an lui Gh. Muscă pentru niște 
ore care s-ou dovedit a fi pier
dere de timp și de bani.

Ar mai fi și alte fade de a- 
mintit la dosarul celor doi „pro
fesori". Credem, insă că cele 
relatate sint cu prisosință ocuza- 
toore, că ele vor fi in măsură 
să indigneze pe orice _odru di
dactic core muncește onest, mul- 
țumindu-se cu solariul oe care 
il ciștigă cinstit, demn.

Pornind de Io interdependența 
cuplului didactic profesor-elev, o 
deosebită însemnătate o e nu 
numai părerea profesorului despre 
elev ci și porerea elevu ui despre 
profesor, reflectotă in mud reci
proc in toate octele unuia și ce- 
luilolt. O otmosferă sănotoosu in 
clasă, un climat psihic normal, 
o ascendență morală Iotă de 
elevi, foță de părinții a- 
cestora pot fi create de 
către profesor numai orintr-un 
autocontrol riguros, printr-o com
portare exemploră. Altfel, in-ăși 
esențo actului instruc'iv-educolîv 
este grav pusa Io incerzorn.

P. CONSTANTINESCU

ristice.
Se impun atenției moteriolele 

care vorbesc despre frumusețea 
muncii, despre școlile de specia
lizare post-liceală, despre 
aptitudini, familie și orienloiea 
profesionolă.

învâțămintul. ca fenomen so
cial de o majoră importanță, 
este chemat să răspundă in 
mod ad< < vat orințelor tot mu; 
mari .mpust de mersul impe
tuos in linte al tutui or ramu
rilor de activitate materială și 
spirituală din țara noastră. Sar
cina cir bază a școlii osii aceea 
de .1 onducc pe elev spre < u- 
noa^bti a științifică a realită
ții și. prin i easta. la dezvol
tai '
tuale și de creație, la contura
rea 'mei ititudini mn d-.ctă- 
țenești înaintate. Dai este cu
noscut că pregătirea intelec
tuală devine o valoare de oi-
din so* al numai prin interme
diul factorului moral are con
diționează in cele din urmă 
căile prin care se valorifică a- 
ceastă pregătire.

Perfecționarea invățămintului 
nostru impune cu acuitate în
săși perfecționarea contmuă a 
cadrelor didactice, pe măsura 
Creșterii dezideratelor la -are 
trebuie să răspundă școala. 
Recentele adunări generale' de 
dări de seamă și alegeri din 
școlile de cultură generală au 
oferit part ipanților ■ adrul cel 
mai potrivit de dezbatere a a- 
cestor imperative, de confrun
tare a unor opinii și rezultate 
obținute in muncă, de comba
tere a deficiențeloi are mai

Provizorat,
Au trecut mai binx? dc două 

săptămini de la transferarea 
Liceului de cultură generală 
din Petroșani in noua și im
punătoarea clădire de lingă 
apa Slătinioarci. In vechea 
i lădire s-au instalat clasele 
unor școli din Petroșani, pi
nă acum aflate in criză de 
spațiu. Am vizitat zilele a- 
cestea clădirea răminind ne
plăcut impresionat de aspec
tul dezolant al coridoarelor, 
al curții interioare, al gru
purilor sanitare, mai ales. 
Peste tot, dulapuri, mobilier 
degradat, in curte mormane 
de cărbuni, o cișmea care 
curge continuu, murdărie și 
hîrtii pe jos. Aceasta este 
situația in care se află ve
chea clădire.

Semicentenoful creării P.C.R. 
este onticipot de articole inedi
te prin conținutul lor. Astfel, 

a

aflăm despre figuri de profe
sori care au imbinot munca di
dactică cu lupto revoluționară, 
infruntind tribunalul militar și 
lagărele, așa cum o fost cazul 
lui llie Cristea. 

persistă in învățămîntul gene
ral din Valea Jiului.

O problemă in atenția mul
tor vorbitori a fost orientarea 
școlară și profesională a ele
vilor. instruirea și educarea 
lor in vederea integrării socia
le. pregătiri a prin mumă și 
pentru mumă aptă să răspun
dă solicitărilor tehnicii și ști
inței moderne. S-a arătat că 
pentru realizarea acestor dc- 
/ derate este necesar <a fieca
re cadru didactic să urmărcas- 
ă ridicarea necontenită a mă- 

'■■strie; pedagogice, reușind prin 
tact, răbdai c, persuasiune să 
rească p< elevi in spiritul în

țelegerii muncii drept valoare i 
socială supremă, drept el mai 
important mijloc de manifes
tare a personalității umane. E 
drept, in această direcție ma- 
joritatca cadrelor didactice din 
muni piui nostru au discutat 
u elevii la orele de dirigenție 

o serie de teme mai mult sau 
mai puțin interesante, real’/md 
in acest fel latura afectivă, 
morală a cd’.u ațiej muncii. S-a 
reat insă o discordantă intre 

aspectul etic și aspectul practic 
propriu-zis al problemei, ast
fel că elevii știu acum foarte 
multe despre muncă dar nu 
•■tiu să muncească Pentru în
lăturarea acestei stări de fapt 
tovarășii Mexandru Drăgan. de

provizorat
DAiz? i’ÎVÂ 

CIAD ?
NOTĂ

Este, fără îndoială, greu 
să transferi o școală d otr-o 
clădire in alta, dar cel mai 
înțelept lucru era ca instala
rea copiilor in lo-alul d n 
str. Republicii să se facă abia 
după ce se va fi realizat o 
curățenie exemplară. Se im
pune ca această stare de pro
vizorat. in discordanță < u cele 
mai elementare reguli ale 
igienei, să fie curmată cit 
mai repede."

C. VALEA NU

Sint antrenați in semnarea u- 
nor materiale, codre didoctice 
din invățămintu! de toate gra
dele, cercetători, scriitori, aca
demicieni. Sugestive sint in 
acest sens nume ca Demonstene 
Botez, Gh. Vrabie, Grigore Moi- 
sil, Eugen A. Poro ș.o.

Mai puțin consistent ni î-a 
părut copitolul beletristic care, 
cu excepția lui Eugen Frunză, 
nu beneficiază de condeie re
prezentative ale literaturii ac
tuale.

Oricum, seria olbumurilor c 
debutat cu... dreptul I

Prof. M. MUNTEANl^l 

la Școala generală nr. 4 din 
Vulcan. Maria Ardelean u și 
Maria Suriei, de la Școala ge
nerală nr. 2 Lupeni, ș. a. au 
susținut necesitatea dotării a- 
tclierelor școală cu unelte și 
materiale necesare efectuării in 
ele mai bune condiții a prac- 

t a a mijloc esențial dc e- 
du iție prin muncă. La această 
acțiune trebuie să participe și 
întreprinderile, prin patronarea 
școlilor, prin ..găzduirea" acti
vităților practice ale elevilor, 
prin asigurarea unei îndru
mări dc calitate la orele de 
practică. Elevii trebuie să lu
creze • f ctir. să producă cei a 
util potrivit virstei, aptitudi
nilor și deprinderilor dovedite, 
inlălurind’.i-se formalismul care 
transformă, uneori, orele de 
practică intr-un mod voalat de 
pierde)c a timpului.

Membrii de partid de la 
Școala generală nr 2 Lupeni 
s-au preocupat și de deficien
țele si dificultățile caic se 
iv'■*«• in a Munca de orentarc 
p ofcsională a fetelor, solici- 
tind -a pe lingă oopcrativel© 
meșteșugărești dir. municipiu 
să se înființeze ateliere d- țe
sut covoare, cercuri asemănă- 
to ire puțind fi înjghebate de 
acestea și in școli, evident, cu 
asigurarea fondurilor necesare 
pentru procurarea materialelor. 
Aici, in aceste cercuri dc te- 
sătorie să-și facă practica c- 
lcvele astfel incit, după absol- 
v en ș-olii. ele să pontă deveni 
• idre de nădejde în atelierele 
do țesătorie ale cooperativelor 
meșteșugărești.

„Jllărtiii'isire litera eeu
Avem pe masă cel de-al 

patrulea număr al revistei 
. Mărturisiri literare* editat 
de T.iceul do cultură gene
rală din Petroșani. Aceeași 
ținută grafică îngrijită, ace
lași conținut bogat și atrac
tiv cu care ne-au obișnuit 
aparițiile anterioare ne in- 
timpină și în acest număr 
intărindu-ne certitudinea, ex
primată și altădată, că avem 
de-a face 
publicație 
zată“ 
interesante 
a fi rubricile „Folclor11 
prinzând strigături 
nești), ..Tălmăciri"
am întilnit cîteva traduceri 
izbutite. în franțuzește și 
englezește, din opera unor 
cunoscuți poeți români), „Cum 
vorbim* (care vine in ajuto
rul elevilor dornici să se 
înscrie la facultatea de filo
logie) etc.

In privința studiului mono- 
grifta al profesorului Eugen

cu cea mai bună 
școlară „speciali- 

din municipiu. Foarte 
ni s-au relevat 

(cu- 
momirlă- 
(i n ca re

CINCI SUGESTII
I. Răspundeți sincer. Este 

vorba despre un test intere
sant și folositor pentru munca 
comandantului, tentant, antre
nant pentru pionieri.

Se formează grupe de cite 
trei întrebări ale căror răs
punsuri ii vor ajuta pe pionieri 
să-și cunoască calitățile și, e- 
vcntual. defectele. Fiind vorba 
despre o activitate care, impli
cit, va influența pionierii, este 
bine să-i dăm un caracter de 
joacă — cheie mai potrivită 
pentru portița de intrare in 
sufletul copiilor.

1) Dacă joci cu un prieten un 
joc in care este cu mult mai 
slab docil tine :

a) II lași și pe el să ciș- 
tige ?

b) Ii spui sau ii dai de înțe
les că joacă prost și 11 colec
tezi ?

c) încetezi jocul și-i spui că 
te plictisește?

2) Dacă colega ta este bol
navă :

a) O vizitezi și ii spui că 
arată foarte bine ?

b) Ii spui că arată rău și o 
compătimești ?

c) Nu o vizitezi pentru că 
nu-ți plac asemenea vizite și 
te temi că te îmbolnăvești 
și tu ?

3) Dacă cumperi unui prie
ten un cadou :

a) 11 cumperi știind că-i faco 
plăcere?

b) Că este un lucru practic, 
util și iți place și ție ?

c) 11 faci să înțeleagă că a 
costat mult, că ai făcut un mic 
sacrificiu ?

4) Dacă cineva povestește o 
intimplare, o anecdotă pe caro 
ai mai auzit-o de la el :

a) Rizi ca și cum ai asculta-o 
pentru prima oară ?

b) 11 întrerup; și-i spui că " 
ți-a mai povestit-o ?

c) II intrerupi și continui tu 
mai departe ?

5) Dacă inviți un coleg acasă:
a) II lași să-și aleagă singur 

distracția ?
b) Stabilești tu ceea ce crezi 

că l-ar putea distra ?
c) li ceri să te ajute la o 

treabă pe care dcobicei o re
zolvi singur?

6) Dacă faci o vizită unui 
coleg :

a) Lauzi camera lui, jucăriile,
' cea ce iți oferă ?

b) Vorbești despre camera ta, 
despie jucăriile tale?

c) Ii spui deschis că nu ți-a 
plăcut ?

Pentru fiecare răspuns .,a“ se 
dau două puncte, pentru „b" 
un punct, pentru oc" zero pune-

Cu o deosebită insistență 
mulți dintre participant au 
pledat pentru necesitatea ridi
cării și perfecționăi ii continue 
a măiestriei pedagogice, a in
formării adrclor didactice a- 
supra recentelor cuceriri din 
domeniul specialității, al știin
ței și culturii. Numai printr-o 
documentare neîntrerupta, lipsi
tă de superficialitate fiecare 
om al școlii \'a putea introdu
ce in activitatea zilnică tot ce 
este avansat în domeniul prac
ticii pedagogice, in on ținutul 
materiei pred de spre folosul 
generațiilor pe care le „educă 
și al societății in genere.

Dezbaterile au scos in evi
dență^ < esitatca unei onlu- 
ră . permanente între diri- 

ginți și eilalți profesori pe 
linia cunoașterii adincitc a 
personalității elevului, a urmă
ririi elevului sub toate aspec
tele atît în școală cit și in a- 
fara ei. Exstă încă o slabă 
preocupare i școlilor pentru 
realizarea unui contact perma
nent și eficient cu familia, 
pentru organizarea unui număr 
sporit de acțiuni educative cu 
părinții pentru atragere, aces
tora în pro- esul de edu are pe 
baze științifice a copiilor lor.

Folosirea și amenajarea la
boratoarelor este un alt dome
niu în care se mai manifestă 
deficiențe serioase, fapt ce fa
ce ca la multe școli a estea să 
nu mai corespundă cerințelor 
actuale. Ba. mai grav, există 
școli generale unde laboratoa
rele sint dotate cu cele nece

nr, 4
Pali (inserat la rubrica inti
tulată „Cu gindu) la liceul 
meu") nu putem avea decît 
cuvinte dc laudă, ol depășind 
net condiția unei publicații 
școlaie Fără să se I mi teze 
la urmărirea evoluției liceu
lui din Petroșani de-a lun
gul deceniilor, autorul face 
digresiuni interesante privind 
situația invățămintului. indus
triei. nivelului de trai din 
Valea Jiului, reușind să cre
ioneze un tablou sugestiv, 
bazat pe o solidă documen
tație a accstoi meleaguri, de 
la începutul secolului nostru. 
Cr dem că reproducerea lis
tei bibliografice folosite la 
sfi.<Uii| s-M-ipi dc materiale 
ar fi binevenită și necesară 
chiar. Sugerăm liceului că 
caute o soluție potrivită pen-

pentru 
o 

activitate
pionierească
te. Se adună punctele obținute. 
Dacă se obțin mai mult de 
10 pionieiul respectiv știe să 
se poarte și este plăcut pentru 
cei din jur.

Cei care realizează de la 5 
la 10 puncte sint buni, dar în
cearcă să rezolve mai iutii pro
priile interese.

Cei caic totalizează mai pu
țin de cinci puncte sint indi
ferenți față de bucuriile și in
teresele celorlalți.

Întrebările se pot referi și 
la comportarea in societate, 
manifestarea pionierilor in a- 
numite ocazii, atitudinea lor 
față de o problemă sau alta.

II. Concursul isteților sau tur
neul isteților. Un interesant 
concurs intre pionierii din a- 
cclași detașament, intre repic- 
zentanții unor detașamente a- 
propiate, intre unități chiar. 
Prilej ce antrenare a sponta
neității, de verificare a cunoș
tințelor de cultură generală ori 
intr-un anumit domeniu. Astfel 
de concursuri sint îndrăgite și 
insistent solicitate dc către pio
nieri. Neapărat concursul tre
buie să fie dotat cu premii.

Sugerăm cîteva întrebări și 
probe, uimind ca profesorii și 
comandanții să stabilească me-

albinele 7

reu altele :
1) Numiți 5 scriitori care au

fost distinși cu premiul „No-
bel* pentru literatură și mă-
car un volum al acestora.

2) Dc ce, dintre toile flo-
iile roșii, numai macul atrage

sare dar din diverse motive, 
mai mult sau mai puțin înte
meiate, ele nu sint folosite la 
posibilitățile și capacitatea ma
ximă.

Mulți dintre cei înscriși la 
cuvînt au relevat aportul adus 
in procesul instructiv-cdui aiiv 
de că*re organizațiile de pio
nieri. U.T.C. și sindicat din 
școli, stăruind insă și asupra 
deficiențelor care mai pers stă 
in activitatea acestora pe linia 
organizării unor acțiuni intere
sante. variate, cu un hm»at 
conținut educativ. A rezul' o 
slabă preocupare in aces’ ' )- 
meniu a grupelor sindicali de 
la școlile nr 1. 3. 4 Petro mi, 
1 2 4 Vul< n. a organizațiilor 
U.TC din majorit.i’ci școlilor 
gen«- de din municipiu.

Alte probleme in atenții i 
fost disciplina cădi lor -
tice. necesitatea rid ării r ■ ' - 
nuc > nivelului pol’t’co-id lo
gic al acestora, activitatea d n 
cercuri, eficiența unor acțiuni 
cu microgruourile etc.

Dezbaterile în general inte
resante si DU-'alc intr-un - 
rit constru'tiv. au reușit M 
antreneze un mare numai ie 
\ orbitori, conturînd largi posi
bilități de soluționare n lipsu
rilor d« transmitere a re'ui
tatelor pozitive dobindite. de 
clarificare a sarcinilor e«r - 
tiale care stau în fața cadre
lor didactice din municîn il 
nostru în actualul an de în- 
' ■î'âmînt.

Prof. P. MARCU
Prof. C. PASC U

tiu tipărirea in volum a aces
tei monografii care poate in- 
tciesa un cadru mai larg do 
oameni.

Rubrica ..Tinere condeie1* 
este și dc data aceasta mai 
puțin realizată. Prea multe 
vei suri lacrimogene (^Și plin- 
sul meu ride-n dimineața de 
mai: ..Pling... / Pling nu pen
tru că ochilor mei / Le plac 
lacrimile etc.). banalități 
(„Copilărie... / un mic roman 
ce valorează mii de lei), fal
se panseuri (..O frunză ? Un 
strop de univers1*). 
(Copile. viața-ți 
ș. a și. pe ici pe 
o sclipire, cile un 
autentic. Se observă insă 
tinerii condeieri care 
ncază aceste versuri se 
pe drumul cel bun, fapt 
re ne îndreptățește să 
râm că următorii 
ale poeziei \or fi 
mai scmnili■ ativi.

dulcegării 
fericită...) 
colo cfte 
fior liric 

ă
sem- 
află 
ca- 

spe- 
lor pași in 
mai siguri.

$

C. P.

3) Unde, p1 planeta noastră, 
atit ziua cit și noaptea depă- 
șes • 24 de oi e ?

4) Oaie dintre riuri intr -t ue 
de două ori Ecuatorul ?

5) Ce știți despie maica in 
care nu te poți inc a și de ce?

Și așa se poate continua 1 u 
întrebările din literatură, isto
rie. geografie, matematică, fi- 
zi' ă, astronomie, cosmonaut:- ă 
etc.

III. Iarna-i grea — ș<> pe ea !
Este vorba despie o acțiune 

a unei întregi unități (sau de
tașament) împotriva ’ornii. suu, 
mai bine zis. sub această nu
mire șugubeață se poate orga
niza un complex de a<-1i\ ’ați t

— Sprijinirea pădurarilor și 
a paznicilor de vînătoare in 
hrăni rea și o rotirea vi na tul ui;

— Protejarea pomilor ame
nințați de rozătoare:

— Amenajarea piftiilor pen
tru schi și săniuș:

— Drumeții și jocuri care 
„sfidează" gerul:

— Sprijinirea bătrînilor in 
tăiatul și aranjatul lemnelor 
de foc:

— Deschiderea pîrtiilor pen
tru elevii mici pină la școală;

— Detașamentul sau unitatea 
cu cele mai multe ieșiri și ac
țiuni in aer liber.

IV. A fi pionier.
Invitație la o discuție sau o 

dezbatere despre senini fi. atia 
titlului de pionier, despie în
datoririle pionierului. Tre crea 
in revistă a unor fapte pionie
rești demne, cunoscute direct 
sau prin intermediul reviste
lor pentru copii. Discuțiile noi 
avea ca punct dc plecare < 
sprijin lucrarea cu aceliși ,:’lu 
apărută în colecția ,.Preludiu14 
— București. Editura politi- 
că/1969.

♦

V. Am fost de față. — In- 
tilnirc cu -profesori. învățători 
sau chiar cu pionieri care au 
participat la acțiuni și eveni
mente importante (expoziții, 
concursuri, spectacole, mc-iuri, 
intimplări); cu paiticipai.ți la 
diferite evenimente și intim
plări mai vechi (membri de 
partid cu activitate in lehin- 
gală, mineri, deputați, acti
viști de partid și de stat, 
virstnici etc.).

Prof. Gligor li AȘA

Formele pe care le poate iro
brăca activitatea sim multiple
iar alegerea și folosirea lor
este condiționată de expci ien-
la ;■i prieperea omandantu-
lui.
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Sarcini stringente
pe linia îmbunătățirii întreținerii

A

In gardă / SPORT
utilajelor exploatării

Adunarea generală de dare 
dc seamă ți alegeri de la sec
torul VIII elect rome, ani al 
E M. Petrila a dezbătut ict.- 
vitatea desfășurată de comitet, 
dc organizațiile de bază in ve

rva mobilizării colectivelor de 
la realizarea sarcinilor 

ce le-au revenit, 
seamă, participanții 

■dunăre au apreciat unanim 
t omitctului,

ție n 
mun Că 
economi 
Darea de 
U________
preocupare.; comitetului, a bi- 
jouiilor organizațiilor de bază 
pentru îmbunătățirea conținutu
lui muncii politice in sprijinul 
procesului dc producție.

Comitetul de partid, 
rile gene: ale ale organ 
de bază au analizat i 
opeiativitatca și 
pai :iț;iler, aspect' 
nei in producție, 
economisirea cb 
materiale etc. 
s-au stabilit măs i i menite să 
ducă la îmbunătățirea activi
tății de viitor. Comitetul de 
partid pe sector a organizat 
discuții individuale și colecti
ve cu comuniștii, cu munci
tori eu experiență profesio
nală. cu cadre de specialitate 
In vederea găsirii unor noi 
soluții și metode pentru rea
lizarea la un nivel superior a 
indicatorilbi de plan. Comu
niștii. ceilalți salariați. prin e- 
xecutarea in termen și de bună 
calitate a unor lucrări cu vo
lum mare de muncă cum ar fi : 
schimbarea cablului la puțul 
centru. înlocuirea ambelor co- 
I:\ii iu altele supradimensio
nate și asigurarea coliviei de 
îezervă la puțul centru, mon
tarea pompei de 5 000 litri cu 
refulare pină la suprafață de 
la orizontul XIV. punerea in 
funcțiune a tabloului dc dis
tribuție din sectorul IV orizon
tul XIV și a liniei de alimen- 
lan- ru înaltă tensiune la puțul 
est 2 și-au adus din plin con
tribuția la realizarea sarcinilor 
pe ansamblul exploatării. Ca 
urmare a muncii desfășurate, 
a măsurilor luate s-au reali
zat in această perioadă 128 843 
lei economii 
trică 
tică, r....... _ ......
țională. s-au economisit 877 152 
mc. Prin calitatea bună a re
viziilor și reparațiilor s-au 
i’.minat avariile la puțuri, pom
pe, ventilatoare și alte utilaje.

adună- 
uzațiilor 
periodic 

calitatea re
ale distipli- 
grija pentru 
materii și 
care prilej

la enerRia elec- 
iar la energia pneuma- 

printr-o dirijare mai ra-

e-

In fruntea acțiunilor pentru 
realizarea sarcinilor de plan și 
îmbunătățirea calității lucrări
lor s-au situat comuniștii loan 
I’enu, Nicolae Teren ti â, Iosif 
Biro. loan Enăchescu, Cornel 
Mihăilă, losif Bredab și mulți 
alții.

Este un merit al colectivu
lui de mun ă faptul că au fost 
lichidate iu marc măsură as- 
pc tele de indisciplină in pro
ducție cum sint absențele ne- 
motivate și încălcarea norme
lor de tehnică securității
muncii.

In cuvintele lor tovarășii Ion 
!\nu, N.colac Ambruș. Ilans 
Tneil, Rudolf Keiling. Emil Stoi
ca și alții au reliefat preocu
parea comitetului de partid, a 
organizațiilor de bază, pentru 
mobilizarea comuniștilor, a tu
turor salariaților, la realizarea 
sarcinilor de plan, au subliniat 
prezența vie 
conducere la 
blemelor majore. Totodată, s-au 
adus numeroase critici privind 
preocuparea insuficientă pentru 
asigurarea unor condiții corcs-

a cadrelor de 
rezolvarea pro-

pentru dări
de seama

alegeri

.i i- 
zionarea tehnico-materială a 
formațiilor de lucru. In condi
țiile i reșterii sarcinii de uti
lizare a mașinilor și instalații
lor. problema aprovizionării cu 
materii și materiale devine deo
sebit de stringentă. Participan
ții la dezbateri au cerut in cu
vintul lor o analiză mai rea
listă din partea serviciului de 
resort din cadrul Centralei căr
bunelui deoarece uneori mate
riale care pot fi proewate cu 
mai multă ușurință sint radia
te de pc comenzi sau se ter
giversează repartizarea lor la 
exploatare.

Pe bună dreptate se subli
nia că, pentru îndeplinirea pla
nului de producție de către 
formațiile de lucru din subte
ran, este necesar ca mașinile, 
utilajele si instalațiile să fie 
reparate la timp, bine întreți
nute și menținute in perfectă 
stare de funcționare. Totodată 
participanții la discuții au (*vi- 
dențiat rezerve interne încă ne
valorificate suficient, subliniind 
no csitatea unei gospodăriri mai 
ju ' • ioact* a materiilor ^i ma
terialelor existente. utHizarea 
timpului de lucru, îmbunătăți
rea permanentă a calității re
partițiilor si lucrărilor efec
tuate.

In acest scop s-au făcut nu
meroase propuneri in legătură 
cu sporirea preocupării condu
cerii tehnice a sectorului pen
tru respectarea graficelor de re
vizii și reparații, asigurarea 
instalațiilor cu principalele u- 
tilaje dc rezervă, asigurarea și 
repartizarea forței dc muncă a 
sectorului în așa fel incit ma
șinile de extracție, stațiile de 
comprosoare. pompe, echipa
ment electric să fie întreținute 
și reparate de personal cu o 
calificare superioară, cuprinde
rea în cursul do calificare și ri
dicare a calificării salariaților 
în raport cu neces:tățile 
perspe-tivă ale procesului
producție. Pe linia îmbunătăți
rii activității de partid și eco
nomice. adunarea de dare de 
seamă și alegeri a organelor 
conducătoare a adoptat măsuri 
politice și organizatorice care 
să conducă la obținerea unor 
rezultate superioare în perioa
da care urmează.

H. IGXEA

cartierul Aeroport, (inimi scama 
că terenul era brăzdat de n: 
multe ptraie, au găsit o soluție 
practică pentru înlăturarea aces
tui i nconvcnic ut. In partea de 
răsărit, prin spatele blocurilor 
paralel cu strada Independentei, 
a fost construit un .șanț de gar
dă' menit să colecteze apele ce 
se scurg dc pe coasta dealurilor 
fi >ă protejeze construcțiile clin 
acosta zonă. Șanțul - devenit 
o necesitate — a „înghițit' nu 
numai munca oamenilor dar fi 
cantități mari de piatră fi ci
ment pentru îndiguirea fi regula
rizarea malurilor. Cum se 
zintă „fan(ul de gardă1' 
cifiva ani ? Pe întreaga lui por
țiune, de la un capăt la celălalt 
ai cartierului, digurile au lost 
distruse, albia este plină de alu
viuni fi de materiale, inc epmd 
cu bucăți de lemne pină la cu
tii de conserve fi tot jelui de 
gunoaie. In unele locuri, aluviu
nile au format baraje care stă
vilesc apa. devenită o adevărată 
mocirlă, care amenință să se 
reverse.

Datorită aspectului actual fi. 
mai ales, degradării fanțului, 
considerăm necesar sîi punem n 
gardă serviciul dc gospodărie a! 
muni< ipiului care va trebui să 
ia urgente masuri de curățire fi 
reamenajare. redindu-l scopului 
inițial pentru care a fost con
struit.

:.u

NOIE
De ce se
tărăgă
nează ?

%

de 
de

organizațiile 
de partid

COMBATIVITATEA,

a Ostrava a început în- 
dintre selecționatele 

Cehoslovaciei și Poloniei, con- 
tind pentru competiția inter
națională de tenis ..Indoor" r 
zervată echipelor europene. Du
pă prima zi dc întreceri, sco
rul este egal: 1—1. Now? ky 
(Polonia) l-a învins cu '—11, 
6—3, C—1 pe Pala, iar Zednik 
(Cehoslovacia) a dispus 
6—3, 7—5 de Gasiorek.

e-

CU

dc 
găz- 
dc-a 

a campionatelor
tenis dc masă.

® Federația iugoslavă 
specialitate a acceptat să 
duiască in anul 1973 cea 
32-a ediție 
mondiale d<

© In cadrul concursului de 
atletism desfășurat la Tokio, 
proba de săritură in înălțime 
a fost ciștigată de Tomizawa 
cu rezultatul de 2,14 m. In pro
ba de ciocan victoria a reve
nit lui Niwa cu o aruncare de 
69,42 m, iar Murofushi s-a cla
sat pe primul loc în proba de 
săritură cu prăjina cu 5,00 m.

@ In runda a doua a tur
neului interzonal pentru 
pionatul mondial de șah, c.

cam- 
are 

se desfășoară in prezent la 
Palma de Mallorca, marele 
maestru american Bobby Fi
scher (cu piesele negre) l-a în
vins in 44 de mutări pe Smis- 
lov.

® Ziua a doua a turneului 
internațional de tenis de la 
Paris a fost marcată de două 
mari surprize. Jucătorul englez 
Graham Stilwell l-a întrecut cu 
6—3, 6—3 pe celebrul tenisman 
australian Rod l.avcr, marele 
favorit al turneului. Alt favo- 
i it al competiției, olandezul 
Tom Okker, a fost eliminat cu 

de către cam- 
Jcan Baptiste

6—7, 7—6, 6—4 
pionul francez 
CHanfreau.

JOl 12
orei 16,30, Iransmi- 
din Sala Palatului 

a mitingului or- 
cu prilejul vi-

RUGBI

Mîsierul
Iii ii d“il

Intilnirea de rugbi dintre di
vizionarele B, Minerul Lupcni 
și Electroputere Craiova, con
sumată duminică dimineața pe 
terenul din Lonca, a dat ciștig 
dc cauză gazdelor, cu scorul 
de-6—3. Minerii au prestat uți 
joc bun. dar oaspeții le-au dat 
o replică dirză. In minutul 15, 
Silvester reușește o lovitură de 
picior căzută și Minerul con
duce cu 3—0. Peste încă 15 
minute, Tofalvi majorează sco
rul la 6—0, tot printr-o lovi
tură de picior căzută.

cu

Lupeisi
vîctorîe

In partea a doua a partidei, 
tot gazdele atacă mai mult, dar 
Blăjan și Dobroiu ratează o- 
cazii foarte bune. Oaspeții re
duc din handicap in minutul 
65 printr-o lovitură de pedeapsă 
transformată de Nieulcscu. Ast
fel, Minerul Lupeni ciștigă pe 
merit cu scorul de 6—3 in fața 
unei echipe ambițioase. De la 
învingători s-au remarcat : Ma
les. Silvester. Popescu. TQfalvi 
și Rudy Rudolf.

A. VASILE 
corespondent

In jurul 
sic 
R.S.R. 
ganizat .
zilei oficiale de priete
nie a delegației de par
tid și guvernamentale a 
Republicii Populare Po
lone condusă de Wla- 
dyslaw Gomulka și lo- 
zef Cyrankiewicz.

18.20 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.50 Mul dulce și fru
moasă
Publicitate,
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul i dc scară. 
Conferință de presă TV. 
Planul de sistemni i z u <■ 
a Capitalei.
Film serial : ..Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn”.
Panoramic științific. In
terviuri. reportaje și co
mentarii din activitatea 
științifică românească. 
Tclcglob.
Poșta TV. 
Telejurnalul de noapte.

VINERI 13 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1 : 5,05—6,00 

Muzica dimineții: 6,05—9,30 
Muzică și actualități: 7.00 
Radiojurnal; 9,30 Ateneu;
10.10 Curs de limba spaniolă: 
10.30 Refrene îndrăgite; 11.45 
Sfatul medicului: 12.00 Cîn- 
tceul e pretutindeni: 12.30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 14.00 Compozi
torul săptămînii; 15.00 Roza 
vînturilor: 15,25 Cintcce și 
jocuri populare; 16.00 Radio
jurnal: 16.45 Muzică de pro
menadă: 17,05 Pentru patrie; 
17,35 Muzică lăutărească;
18.10 Revista economică: 19.00 
Gazeta radio; 19,30 Din te
zaurul folclorului nostru mu
zical; 20.05 Tableta de seară;
20.10 Microrecital Gigi
ga: 20.20 Argheziană; 
Zece melodii preferate; 
Atențiune. părinți !: 
Valsuri: 21.30 Moment 
tic: 21.35 Solistul
Bobby Solo: 22.00 Radiojur
nal; 22.20 Sport: 22.30 Jazz: 
23.00 Concert de muzică u- 
șoară: 0,03—3.00 Estrada noc
turnă.

La intrarea în blocul nr. .. 
cartierul „7 Noiembrie11 din Pe
trila, se afla instalat tabloul de 
siguranțe al rețelei electrice care 
alimentează apartamentele. Exacj 
pe marginea lui a fost montat 
un burlan pentru scurgerea ape
lor de pe terasa acoperișului. De 
mai multe luni, o parte din bur
lan a căzut fără ca cineva să-l 
monteze la loc. Ba mai mul», 
aceasta bucată a și dispărut. Do 
atunci de cile ori ploua apa se 
prelinge în jeturi puternice 
perete 
ranță. 
I.G.L. 
catarii 
tai și 
nu s-a ___  ,................
scurgerea apei direct peste tablo
ul dc siguranțe se poate produce 
nu numai un scurt circuit sau 
un incendiu, dar prin umezirea 
zidurilor pot fi electrocutați 
oamenii neavizați care se spri
jină de pereți sau din întîmp’are', 
pun mina pe ei. In aceasta si
tuație consecințele ar fi gu'X'' 
De ce se tărăgănează la infinit 
rezolvarea acestei probleme ?

pe 
și peste tabloul de sigil
iu prezența conducerii 

am stai de vorbă cu lo- 
din bloc, care ne-au rela- 
ahc necazuri. Dar, nimic 
făcut piuă acum. Prin 

>’c-

• © • e

După două etape in
V? arenele dc popice din Vulcan s-au des

fășurat simbătă și duminică întrecerile etapei a 
Il-a a campionatului municipal. S-au intilnit 
echipele : Minerul Vulcan — Pa ringul I.onca 
și Minerul Petroșani — Jiul Petrila. Prima par
tidă a oferit o dispută dirză. in care toți cei 
12 jucători au obținut rezultate meritorii. De 
remarcat comportarea bună a tinerilor vulcă- 
ncni Petre Horhoianu, Ștefan Csiki și Con
stantin Vîlceanu care, prin rezultatele lor (868 
p.d., 837 p.d. și 831 p.d.), și-au corectat recor
durile personale. De la oaspeți, un rezultat 
foarte bun a realizat Dumitru Bălărie (877 p.d.). 
Bine au evoluat și Ilie Dobrică (846 p.d.), Iosif 
Haidu (839 p.d.) și Constantin Doroțan (827 
p.d) — toți de la Parîngul — contribuind la 
reducerea diferenței cu care echipa lor a cedat

campionatul municipal
celei vulcănene. Scor final : 4 983 p.d. — 4 956 
p.d. pentru Minerul Vulcan.

Intilnirea de la Petroșani, dintre Minerul și 
Jiul Petrila, a fost influențată negativ de uzura 
excesivă a popicelor, incit nici un jucător nu 
a depășit cifra de 840 p.d., cinci dintre ei ră- 
mînînd sub 800 p.d. Petrilenii au ciștigat cu 
4 852 p.d. — 4 799 p.d.. avind cei mai buni oa
meni in Iosif Balog (830 p.d.) și Mihai T&rok 
(836 p.d ). De la Minerul Petroșani, mai bine au 
evoluat Iuliu Venczel (807 p.d.) și Ion Panța 
(825 p.d.).

In clasament, după două etape, se află Jiul 
Petrila și Minerul Vulcan, cu cite șase puncte 
fiecare, dar departajate de numărul popicelor 
dobori te.

Staicu bALOI

Mar-
20.25
21.00
21.20 
poe- 

serii :

a întăririi vieții 
de organizație

NOU CREATEORGANIZAȚIILE DE PARTID,
Cornel HOGMAN

(J-lhue
ilustrind prin aceasta 
din cauzele in jurul

(Urmare din pag l)

comunist - 
s-au situat, cu mici

chezășie

(Urmare din pag 1)

Vorba dulce...

curățenia
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să discuți cu 
a le respecta 
personalitatea.

f ARA SACOȘA, PRIN „GRĂDINILE ELF.

indicațiile repre- 
C.L.F. Petroșani, 

Mitrache 
printre ges-

in orice unitate comer- 
— și nu numai aici — 
magazinele de legume și 

ordinea și

Darea de seamă prezentată in 
fața adunării comuniștilor de la 
întreprinderea de industrie locală 
o constituit — prin modul princi
pial in care o abordat proble
mele economice ale unității, tra
tate prin prisma muncii politico- 
ideologice desfășurate de comu
niști - un model al spiritului viu, 
de analiză profunda, propriu ace
lor organe care și-au propus, și 
ou reușit, să realizeze o vădită 
perfecționare a metodelor și sti
lului lor de muncă. O viziune eo- 
listă asupra fenomenelor trăite 
in perioada raportată a prilejuit, 
comitetului de partid sa se 
orienteze judicios la întocmirea 
proiectului de hotârire pentru ur
mătoarea etapă de activitate. 
Ambele documente - otit darea 
de seamă cit și proiectul de ho- 
torire — constituiau, prin calitatea 
lor, o evidenta invitație Odresato 
comuniștilor pentru o dezbate și 
onoliza amănunțit activitatea or
ganizației și a întreprinderii cau
zele care generează unele nea
junsuri. Deci, subiecte pentru o 
dezbatere amplă existau. In 
acest context era de așteptat ca, 
in cuvintul lor, comuniștii să o- 
profundeze onoliza făcută prin 
dorea de seamă (core, oricum, 
nu putea cuprinde faptele in 
complexitatea lor), să continue 
monifestarea aceleiași principia
lități dovedite de nucleul lor con
ducător.

Dar lucrurile nu s-au desfășurat 
ostfel. Datorită unei insuficiente 
pregătiri pentru abordarea pro-

blemelor stringente ole întreprin
derii — pregătire ce revenea ca 
o datorie fiecărui 
dezbaterile 
excepții, la un nivel inferior dării 
de seamă, 
însăși una 
căreia trebuia să se discute : a- 
portul scăzut ol comuniștilor in 
viața de organizație pentru dina
mizarea activității întregului co
lectiv, pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a activității eco
nomice.
- Munca politică desfășutatâ 

de comuniști nu s-a situat la ni
velul cerințelor, a arătat tovară
șul Eugen Stănescu, inginerul șet 
ol întreprinderii Nu toți comu
niștii s-au dovedit, la locul lor 
de muncă, exemple de conduită 
morală și profesională care să 
constituie un indemn pentru cei
lalți salariați.

— Dacă activitatea desfășurată 
de comitetul de partid al orga
nizației a fost satis’ăcătoare, nu 
același lucru se poate afirma 
despre munca birourilor organi
zației de bază, a subliniat to
varășul Emerich Farcaș, directo
rul I.I.L. O problemă ce trebuie 
să stea permanent in atenția 
B.O.B. a fost, și este, in conti
nuare, aceea a rentabilității în
treprinderii. Comuniștii sini da
tori să impulsioneze obținerea 
unei producții sporite, in condi

țiile reducerii continue a cheltu
ielilor. In acest sens revenea ca 
o datorie a fiecărui comunist să 
se prezinte la această dezbatere 
cu propuneri judicioase, realiste.
- Comitetul de partid a mun

cit bine, o apreciat in cuvintul 
său, un alt vorbitor, tovarășul 
loan Colcea. Dar unii membri ai 
birourilor organizațiilor de bază 
mai puțin. Acest lucru a ieșit la 
iveală însăși din faptul că pen
tru inițierea unor măsuri privind 
educarea tinerilor, nu s-au preo
cupat birourile organizațiilor de 
bază, ci mai mult membrii comi
tetului de partid.

Alți vorbitori, intre care Vasile 
Cazan, Elena Pricop, Gheorghe 
Șirianu ou subliniat necesitateo 
întăririi disciplinei de partid, o 
vieții interne de organizație, in
tensificării muncii politice ce tre
buie să o desfășoare 
comunist.

Promovarea spiritului 
autocritic ol comuniștilor, a com
bativității fiecărui membru de 
partid va trebui să constituie o 
preocupare de bază a noului or
gan oles. Aceste deziderote o a'ato 
împlinite vor determina dinami
zarea vieții interne de partid, 
creșterea răspunderii comuniști
lor, o tuturor salariaților in în
deplinirea exemplară a sarciniloi 
economice.

» I. MUSTAȚA

rea democrației de partid, a- 
plicarea principiului muncii 
colective, repartizarea de sar
cini concrete membrilor de 
partid. Organizațiile de bază 
au posibilitatea să realizeze o 
evidență precisă a membrilor 
dc partid, să controleze și să 
îndrume activitatea profesio
nală și dc partid a fiecărui co
munist. Dezbaterile în adunări 
vor fi mai eficiente Ca urmare 
a unei participări in discuții 
in cunoștință de cauză. Aceasta 
val influența pozitiv găsirea, in 
colectiv, a unor soluții cores
punzătoare pentru îmbunătăți
rea întregii activități de partid 
și r economice, in raport cu 
condițiile concrete de muncă, 
a .controlului, creșterea presti
giului și autorității organiza
țiilor de partid.

Deși a trecut o perioadă de 
timp relativ scurtă de la apli
carea noii structuri organiza
torice de partid în exploată
rile miniere se constaîă că ma
rea majoritate a organizațiilor 
de bază pe sectoare au reușit 
să preia in întregime sarcinile 
pe care le-au avut fostele co
mitete de partid pe zone. Or
ganizațiile de partid au reușit 
să obțină rezultate meritorii 
în mobilizarea colectivelor de 
muncă la îndeplinirea sarcini
lor de plan pe luna octombrie.

Birourile 
bază sint 
bunătățirea 
todelor de 
unor noi soluții și mijloace 
vederea 
cării muncii in scopul reali
zării exemplare a sarcinilor po
litice și economice ce le stau 
in față. Rezolvarea acestor 
probleme este condiționată de 
ajutorul pe care comitetele de 
partid dc la exploatările minie
re îl acordă organizațiilor de 
partid pe sectoare. Comitetele 
de partid au datoria să instru
iască temeinic birourile organi
zațiilor de bază asupra sarci
nilor specifice economico și 
politice pe care le au de rezol
vat.

Pentru a conduce cu com
petență. birourile organizațiilor 
de bază trebuie să cunoască 
temeinic sarcinile ce revin co
lectivelor de muncă. Cuprinde
rea și îndeplinirea obiective
lor ce stau in fața organizații
lor de partid presupune activi
zarea tuturor comuniștilor prin 
repartizarea de sarcini concrete, 
întărirea răspunderii pentru în
deplinirea lor. In actualele con
diții cînd se impune participa
rea la adunările generale a 
membrilor de partid din cele 
trei schimburi, pregătirea aces
tora se impune ca o necesitate 
stringentă Asigurarea 
conținut corespunzător.

organizațiilor de 
preocupate de im- 
sistcmului și a me- 
muncă, de găsire a 

. in 
organizării și planifi- 

muncii

tirea din timp a adunărilor ge
nerale, trebuie să constituie o 
preocupare de seamă a între
gului organ de conducere*, a 
tuturor comuniștilor. In dez
batere să fie puse probleme 
majore ale activității de partid 
și economice, ce interesează 
colectivul de muncă. biroul 
organizațiilor de bază, condu
cerea tchnico-administrativă să 
militeze in permanență pentru 
aplicarea măsurilor și hotărî- 
rilor stabilite de adunarea ge
nerală a propunerilor ce s-au 
făcut cu acest prilej. Organiza
țiile de bază au datoria să mi
liteze în permanență pentru 
creșterea lor numerică, pentru 
educarea comuniștilor în spi
ritul răspunderii sporite față 
de îndeplinirea obligațiilor sta
tutare. a sarcinilor profesio
nale. Impunind de la început 
un caracter viu. dinamic acti
vității de partid, organizațiile 
de bază din sectoarele minie
re iși vor aduce din plin con
tribuția la realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 

întrecerea socialistă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Intilnirea (12—15 no
iembrie); PETRILA : Iluzii 
(11—13 noiembrie): LONEA
— 7 Noiembrie: Splendoare 
în iarbă (12—14 noiembrie); 
Minerul: Picioare lungi, de
gete lungi (12—15 noiembrie): 
BARBATENI : Virsta ingrată 
(12—13 noiembrie): VULCAN : 
Misteriosul X din Cosmos 
(12—15 noiembrie); LUPENI
— Cultural: Mayerling. seri
ile 1 și II (11—15 noiembrie): 
UR1CAN1 : Două lozuri (13 
—14 noiembrie).

Mica publicitate
CASA DE VINZARE. Pe

troșani, str. Anton Pann nr. 
100 (informații la

Produse
In rafturi, in interiorul unită
ților. dau acestora ambianță 
comercială, aspect estetic, sint 
utile surse de informare a cum
părătorilor In magazinele ci
tate mai sus (exceptîndu-1 pe 
ni. 48 Lupeni) și in multe al
tele am intilnit asemenea am
bianță de care aminteam La
nr. 48 Lupeni (gestionara se
afla in concediu) vitrina con
trasta puternic cu rafturile. 
Deși in magazia de mină erau 
mărfuri, foarte multe rafturi 
erau goale, oferind cumpără
torului o falsă dovadă a lipsei 
de produse. Aici erau puși in 
vînzare - artofi nesortați, de ca
rtate îndoielnică, cu 1.40 lei 
kg Vinzătoarea Vilma Nemeti 
dădea neputincioasă din umeri : 
..Dacă așa ni i-a trimis, așa-i 
vindem*. însoțitorul nostru. 
Teodor Boixoș, a intervenit 
prompt, oprind vinzarea carlo- 
filoi ’ espectivi. dind dispoziții 
ferme pentru înlocuirea lor cu 
cartofi de bună calitate care 
există in depozite. Revenind la 
aspectul și importanța vitrinc- 
loi trebuie să arătăm t ă ne
îngrijite, nu suficient de atră
gătoare și de curate se pre
zentau, la data vizitei noastre, 
și ■•finele unității nr. 1 l’ctro- 
> ii; și a aceleia, din cartierul 
Carpii:. Deși cu citeva zile in 
urmă, colegii dc la ziarul „Dru
mul socialismului" au semna
lat la unitatea nr. 1 Petroșani

(din piața Victoriei) 
unei i mtități de sp; 
tejit. el nu a fost 
continuirtd să fie e: 
virii cumpărătorilor 
centrul magazinului, 
că este vorba aici și 
sare. Oricum, prima
o produce cumpărătorului pre
zentarea mărfii.

Nici un rabat igienei !
Ca 

cială 
și in 
fructe 
trebuie să stea la loc de cinste. 
Spre meritul multor gestionari 
și vinzători. ei au afișată 
coastă calitate inoă la intra
rea in magazin. Și la acest 
important capitol includem u- • 
nitățile nr. 46 Vulcan, nr. 3 
Aeroport, nr. 13 Lupcni și mul
te altele. Nici nu este de con
ceput activitatea in unitățile 
CJ..F. fără ordine, curățenie 
și disciplină. Și totuși, am in
tilnit aspecte negative și in a- 
eastă privință — aspecte nu 

doar supărătoare, dar și pur
tătoare de microb; — in des- 

mag
Să începem enumerarea /•».! u- 
ni lalea nr. 1 Petroșani, unde 
butoiul cu murături stă lot

timpul descoperit, unde vinză- 
toarca nu prezenta o ținută 
corespunzătoare. Aspecte simi
lare am intilnit și la unitatea 
nr. 48 Lupeni unde. în plus, 
pe jos domnea o nepermisă 
murdărie. î.a sosirea noastră, 
o elevă practicantă a început 
să măture, colbul de praf de- 
punindu-se peste murăturile 
d;ntr-un butoi neacoperit. La u- 
nitățile nr. 46 Vulcan și nr. 13 
Lupeni se aflau in vînzare. prin
tre cartofii buni, și mulți de- 
preciați, dovadă a unei sor
tări superficiale. Iar la unita
tea nr. 10 Vulcan (gestionar 
Nicolae Mitrache) am găsit in 
magazia de mină o mare can
titate dc ardei dcpreciați, din 
care șoarecii se ospătaseră cu 
lăcomie. La 
zenlanțul ui 
gestionarul Nicolae 
(de altfel, cotat 
tionarii buni) nc-a furnizat ar
gumente minore, 
toare, referitor la 
sortării ardeilor depreciați. Și 
aici butoiul cu murături era 
descoperit, lăsind liberă intra
re prafului, microbilor. Aceas
tă componentă de bază a co
merțului, a sănătății publice 
— curățenia — să lie repusă 
neîntirziat in drepturile-i le
gitime 1

A ști 
rătorii, 
țele și . 
altă calitate esențială a lucră
torului din comerț. Omul vine 
la magazin să cumpere. El dă 
bani și vrea să fie servit cu 
marfă bună, corect, civilizat. 
El vorbește frumos și are pre
tenția să i se răspundă la fel. 
Sint lucruri absolut firești. La 
unitatea nr. 3 Aeroport — Pe
troșani am fost martorii unui 
fapt, in aparență, obișnuit. II 
redăm pentru că. ni se pare, 
așa ar trebui să procedeze 
orice comerciant cu bună cre
dință. disciplinat am zice. O 
cumpărătoare și-a primit mar
fa, a pus-o in sacoșă și a 
plecat. Din grabă, uitase 
plătească. Tînărul vinzător, in
tr-un halat imaculat, i-a 
mintit că n-a plătit, intr-un 
mod extrem de amabil. Cum- 
părătoarea s-a scuzat și a plă
tit imediat. Nu negăm faptul 
că mai sint și cumpărători ca
re nu plătesc intenționat, gin- 
dind 'ă poate vinzătorul uită 
dacă a primit banii sau nu. 
Dar sint și vinzători. și chiar 
gestionari, care se angajează in 
discuții neprincipiale cu cum
părătorii, iși aruncă reciproo

cuvinte nepotrivite, ereind in 
magazin o atmosferă neplăcu
tă. Reclamațiile primite la re
dacție de la cetățenii Ioan Vlas 
(Vulcan) și Vasile Moldovan 
(Lupeni), care se referă la u- 
nele ieșiri disciplinare ale ges
tionarilor Marin Dogaru (uni
tatea nr. 10 Lupeni) și Nicolae 
Mitrache (unitatea nr. 10 Vul
can) au fost recunoscute de cei 
doi șefi de unități, care și-au 
autopropus să fie mai exi- 
genți și mai corecți cu ei în
șiși și cu lucrătorii din subor
dine. Mai sint și alte aspecte 
disciplinare în unele unități 
ale C.L.F., știute mai de mult, 
dar pe care nu le-am reintîlnit 
in raidul nostru, pe care nu 
le-am căutat cu orice preț. N-a 
fost în intenția noastră.

★
O sumară concluzie se im

pune de la sine. Unitățile de 
legume și fructe sint bine a- 
provizionate cu produse. In cu- 
rind se vor găsi in cantități 
suficiente și varză și fasole. 
La toate nivelele se depun e- 
forturi pentru ca și in timpul 
iernii să ne putem aproviziona 
cămările — fără a face din 
ele, așa cum greșit și exage
rat mai procedează unii, ade
vărate depozite — cu canti-

tățile necesare de mărfuri agro- 
alimenlarc. Lucrătorii C.L.F, 
Petroșani, incepind de la direc
torul Ioan Cosma, se preocupă 
cu simț de răspundere de a- 
provizionarea depozitelor cu 
cantitățile planificate de pro
duse, de sortarea și păstrarea 
lor corespunzătoare pe timpul 
iernii, de trimiterea pe re
țeaua de desfacere a unor măr
furi dc bună calitate. Merită re
levată aici și activitatea rod
nică a secției de semiindus- 
trializare de Ia Livezeni con
dusă cu pricepere de Gheorghe 
Stănculete. De aici pleacă spre 
toate unitățile de legume și 
fructe din Valea Jiului apre
ciabile cantități de varză, cas
traveți, gogonele murate, bu
lion. pastă dc roșii și hrean la 
borcan, alte semipreparate.

Ceea ce mai trebuie : întărită 
ordinea, disciplina și curățenia 
in toate unitățile dc desfacere; 
mai multă grijă pentru păstra
rea și prezentarea mărfii: mai 
multă solicitudine și respect fa
ță de cumpărători; lichidarea 
tuturor tendințele.- de căpătuia
lă, ce se mai manifestă la unii 
gestionari și vinzători: un con
trol mai atent și o îndrumare 
mai exigentă și mai hotărită 
din partea tuturor membrilor 
comitetului dc direcție al C.L.F, 
Petroșani;
îndrumare 
tori lor de 
consiliilor

nduslpiaSe

MARI 
REBLICERl 

DE 
PREȚURI 

la următoarele articole :

Adresați-vă cu încredere magazi
nelor industriale din municipiul 
Petroșani de unde vă puteți pro
cura articolele preferate, benefi
ciind de o reducere de pinâ la
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI GUVERNAMENTALE internațională

A REPUBLICII POPULARE POLONE
ft/rmare din pa& l.

află o serie de întreprinderi 
industriale cu vechi tradiții — 
„23 August". „Republica". Ală
turi de acestea au fost constru
ite noi unități, expresie a dez
voltării impetuoase a industri
ei noastre socialiste : o fabrică 
de mașini-unelte. alta de ca
bluri și materiale electroizo- 
lante. o întreprindere de con
strucții mecanice și aparataj. o 
fabric ă de medicamente și al
tele

( anducătorii de partid și de 
stat polonezi au fost oaspeții 
fabricii de mașini-unelte și a- 
gregate. cea mai reprezentati
vă unitate de acest fel din 
țara noastră. Deși virsta ei nu 
depășeșt -e un deceniu. 
„F.AI.U.A.B." este cunoscută 
prin produsele ei nu numai în 
țară, ci și peste hotare. In 
peste 20 de țări printre care și 
în Polonia prietenă au fost 
exportate mașini și agregate 
purtînd marca de fabrică a a- 
cestei întreprinderi moderne. 
Oaspeții au prilejul să cunoas
că procesul tehnologic, caracte
rizat printr-un înalt nivel teh
nic, al unor mașini-unelte gre
le. mașini agregat cu caracter 
de unicat, strunguri Carusel, 
mașini de alezat și frezat —

utilaje deosebit de importante 
pentru economia unei țări.

La intrarea în uzină, condu
cătorii de partid și de stat polo
nezi sint salutați cordial de ing. 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
și ing. Aurel Bozgan, directo
rul general al întreprinderii. 
Muncitorii fabricii fac oaspe
ților o caldă primire. Tinere le 
oferă fiori.

După o scurtă discuție în sa
la Consiliului tehnic asupra 
profilului de producție a fabri
cii. și a preocupărilor privind 
modernizarea continuă a între
prinderii, creșterea calificării 
muncitorilor, oaspeții fac o vi
zită in principalele sectoare. Se 
fac scurte popasuri la locul de 
montaj al unor mașini repre
zentative, îndeosebi strunguri 
Carusel, unele cu comandă pro
gram. fabricate pentru prima 
dată în țara noastră. Tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și alți membri 
ai delegației poloneze manifes
tă un interes deosebit față de o 
serie de mașini care se produc 
aici față de nivelul de mecanizare 
și automatizare a procesului 
tehnologic. Oaspeții cer expli
cații cu privire la randamen
tul agregatelor, la modul de 
pregătire a cadrelor, asupra fe
lului cum se face controlul ca

lității produselor. Intre oaspeți 
și gazde au loc de asemenea, 
discuții cu privire la sistemul 
de salarizare a muncitorilor, .și 
la eficiența economică a între
prinderii.

La încheierea vizitei, tovară
șii Wladyslaw Gomulka și Jo- 
zef Cyrankiewicz mulțumesc 
pcnrt.ru explicațiile primite, au 
cuvinte de apreciere pentru 
talentul și hărnicia specialiști
lor români constructori de ma
șini-unelte, și înscriu in cartea 
de onoare a fabricii urmă
toarele :

„Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Polone transmite co
lectivului de muncă al Fabri
cii calde salutări și urări cor
diale pentru realizarea a cit 
mai multe succese in muncă, 
contribuție la sporirea puterii 
economice a Republicii Socialis
te România.

Luîndu-și rămas bun de la 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestei fabrici, care i-au 
înconjurat cu multă căldură, 
pe tot parcursul vizitei în în
treprindere, tovarășii Wladys
law Gomulka, Jozef Cyrankie
wicz și ceilalți membri ai de
legației poloneze părăsesc uzi
na îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată oaspeților.

| Prezențe 
j românești I

I

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al O.Hli.

— Intervenție românească —

L A
Miercuri după-amiază, delegația 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Populate Polone, con
dusă de tovarășii Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comite
tului Centra] al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru a! Birouiui 
Politic al C.C. al P.M.U.P . pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, au vi
zitat municipiul Craiova.

La această vizită au partici
pai, de asemenea, tovarășii Boles- 
îaw Jaszczuk, Mieczyslaw Jagiel- 
ski. Adam Willmann, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul 
polonez la București, precum și 
tovarășii Ilie Verdeț. Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne. Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, Tibcri i 
Petrescu, ambasadorul român la 
Varșovia, și alte persoane ro
mâne și poloneze.

In jurul orei 16 avionul special 
a aterizat pe aeroportul din Cra
iova. Drapele de stat ale Româ
niei și Poloniei încadrau portre
tele tovarășilor Wladyslaw Go
mulka și Xicolae Ceaușescu, ale 
tovarășilor Jozef Cyrankiewicz și 
Ion Gheorghe Maurer. Pe miri 
pancarte erau înscrise în limbile 
poloneză și română urări de bun 
veni-

Oaspeții sînt întîmpinați de to
varășii Constantin Băbălău, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Doli al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean. Petre 
Gigea, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean. Ion 
Zăvăleanu, primarul municipiului 
Craiova, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, conducători de întreprinderi 
șî instituții.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de fiori. Numeroși locuitori 
ai orașului prezenți pe aeroport 
fac o caldă primire oaspeților, 
ovaționează îndelung pentru în'ă- 
rirea și dezvoltarea continuă a 
prieteniei româno-polone.

In uralele și aplauzele mulținvi, 
oaspeții se îndreaptă spre primul 
obiectiv al vizitei. Uzinele „Elec- 
troputere”. Orașul de pe malul 
Jiului '-a pregătit să întîmpine in
tr-o atmosferă sărbătorească pe 
conducătorii de partid și de stat po
lonezi și români, să prezinte întl- 
ților oaspeți realizările lor cele 
mai semnificative. Municipiul 
Craiova și județul Dolj au bene
ficiat din plin de efectele politicii 
Partidului Comunist Român de 
industrializare, de ridicare și dez
voltare multilaterală a tuturor zo
nelor țării. Craiova a devenit in 
anii socialismului un puternic cen
tru al industriei energetice. al 
construcțiilor de mașini și al chi
miei. un -entru universitar și cul
tural unde pulsează o vie activi
tate intelectuală.

O notă particulară idaugă at
mosferei de caldă ospitalitate și 
prietenie cu care au fost înnmpi- 
nați oaspeții, prezența semnificativă 
a orașului și județului Dolj in schim
burile multilaterale dintre Romanii 
și Polonia. Pe magistralele fero
viare poloneze, de exemplu, pot fi 
întilnite locomotive diesel-electrțce 
fabricate la Craiova, după cum 
unele întreprinderi din această lo
calitate beneficiază de utilaje rea
lizate de industria poloneză : in
stituții de știință și cultură din 
Craiova întrețin contacte perma
nente cu unități similare din Po
lonia prietenă.

★

Pe magistralele Craiovei. zeci de 
mii de locuitori ai orașului, fiu-

CRAIOVA
turind stegulețe cu însemnele de 
stat ale celor două țări, întîm- 
pină cu căldura și entuziasm pe 
conducătorii de partid și de stat 
polonezi și români, expresia pro
fundei bucurii și satisfacții de a 
primi în orașul lor pe distinșii 
oaspeți. Tovarășii Wladyslaw Go
mulka și Nicolae Ceaușescu — 
afiați într-o mașină deschisă - - 
răspund călduros aclamațiilor mul
țimii, mani testărilor entuziaste cu 
care sînt întîmpinați.

La intrarea în Uzinele Electro- 
putere, cel mai important obiectiv 
industrial al județului, o mare 
mulțime de muncitori, tehnicieni și 
ingineri fac o entuziastă primire 
oaspeților. Pe arcul metalic aflat 
la porțile întreprinderii pe care sînt 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, este înscrisă, în limbile 
polonă și română, urarea:

..Bun sosit dragi soli ai poporu
lui frate polonez !"

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi și români sînt salu
tați de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
de Mihai Liculescu, director gene
ral al grupului de uzine pentru 
aparataj și mașini electrice, de 
alți conducători ai întreprinderii. 
Tinere îmbrăcate în frumoase cos
tume oltenești oferă buchete de 
flori. Distinșilor oaspeți le sînt 
prezentate principalele realizări și 
preocupări ale colectivului Uzine
lor Elcctroputere. Ing. Mihai Licu
lescu arată că în cei peste 20 de 
ani de existență, uzina craioveană 
și-a înscris numele pe sute de mii 
de mașini și aparate electrice și pe 
mai bine de o mie de locomotive. 
Aici se realizează peste un sfert 
din producția industriei electroteh
nice românești. Ele-ctroputere a fost 
prima mare întreprindere a indus
triei românești creată în primul 
an de după naționalizarea principale
lor mijloace de producție, ca uni
tate destinată producției de utilaj 
electrotehnic greu, necesar înfăptui
rii planului de electrificare și in
dustrializare a țării. Fiecare an a 
adăugat noi succese în activitatea 
colectivului, ajungîndu-se azi să se 
realizeze aici o gamă variată de 
motoare electrice sincrone și asin; 
cronc, pentru curent alternativ și 
continuu de mare putere, ca tran
sformatoare de forță gigant, apara
taj de înaltă și foarte înaltă ten
siune.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
Jozef Cyrankiewicz. și ~ Nicolae 
Ceaușescu sînt invitați să viziteze 
apoi instalațiile interioare și sa 
facă proba de funcționare a mei 
locomotive diesel-electrice.

Conducătorii de partid și de 
stat polonezi și români vizitează 
în continuare fabrica de aparataj 
— cea mai modernă din uzina cra
ioveană și una dintre cele mai pu
ternice unități de acest fel din 
România. Oaspeții sînt_ informați 
că această fabrică care în acta i!ui 
cincinal și-a sporit producția de 
peste 3 ori, satisface integral ne
voile de aparataj ale economiei 
românești pentru tensiuni pînă la 
220 KV. Datorită ridicării conti
nue a calității sortimentelor sile 
și a diversificării producției, fa
brica amintită a sporit simțitor și 
volumul exportului. Tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți se o- 
presc în fața unor standuri speciale 
în care sînt expuse întrerupătoare 
de 15 și 20 KV și separatoare de 
110 KV destinate exportului în 
Polonia. Oaspeții asistă la o probă 
de verificare a unor aparataje elec
trice la tensiunea de 600 000. voi ți.

Conducătorii de partid și de srat 
polonezi au dat o înaltă apreciere 
activității uzinei Electroputete, 
au felicitat călduros colectivul de 
muncitori, ingineri și tebhicieni de 
aici pentru succesele dobîndite in 
diversificarea producției, pentru

realizarea unor performanțe tehni- 
co-economice ridicate.

★
In hala de montaj a Uzinei 

Electroputcre, împodobită cu drape
le de stat al celor două țări, are 
loc intilnirea conducătorilor de 
partid și de stat polonezi și români 
cu colectivul întreprinderii.

La adunare sînt prezenți neste 
o mie de muncitori, ingineri și teh
nicieni din toate unitățile acestui 
complex industrial.

Apariția la tribună a tovarășilor 
Wladyslaw Gomulka și Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalte personali
tăți conducătoare de partid și de 
stat poloneze și române este în- 
tîmpinată cu aplauze și ovații 
îndelungate, expresie a mîndriei și 
satisfacției întregului colectiv 'e a 
se întîlni și în acest cadru cu dis
tinșii oaspeți. Sint arborate lozinci 
în cinstea prieteniei româno-polo-

Adunarca este deschisă de tova
rășul Constantin Băbălău, care adre
sează un cald salut de bun sosit 
conducătorilor de partid și de stat 
ai Poloniei și României, subliniind 
deosebita bucurie a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Mu
nicipiul Craiova pentru cinstea dc 
a avea în mijlocul lor oaspeți 
dragi.

A luat apoi cuvîntul în continu
are, inginerul Mihai Liculescu care 
a exprimat calde urări de bun ve
nit conducătorilor de partid și de 
stat ai Poloniei populare și ai Ro
mâniei socialiste.

Primit cu vii și puternice aplau
ze, a luat cuvîntul tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Jozef Cyrankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P , 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

întreaga asistență a subliniat 
cuvîntărde cu aplauze puternice, 
a aclamat pentru întărirea prie
teniei și colaborării multilaterale 
dintre partidele, țările și popoare
le noastre, pentru unitatea țărilor 
socialiste, pentru triumful cauzei 
socialismului, păcii și prieteniei 
între toate popoarele lumii.

După încheierea mitingului tova
rășii Wladyslaw Gomulka și 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători dc partid și de stat polo
nezi și români au primit informații 
detaliate, în fața unei machete a 
Complexului industrial Eleciropu- 
tere, asupra perspectivelor dc dez
voltare a întreprinderii.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka și 
Jozef Cyrankiewicz au semnat, apoi 
în cartea de onoare : „Delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Populare Polone își exprimă de
plina apreciere pentru munca si 
succesele colectivului uzinei Elec- 
troputere și îi urează succese in 
continuare pentru binele și înflori
rea economică a patriei socfalistc”.

Conducerea uzinei a oferit tova
rășilor Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și Nicolae Ceaușescu, 
din partea colectivului întreprinde
rii, machetele celor mai moderne 
locomotive fabricate aici.

La plecare, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii uzinei salută din 
nou pe conducătorii de partid si 
de stat polonezi și români cu căl
dură și însuflețire. Tovarășul Wla
dyslaw Gomulka și Nicolae 
Ceaușescu. ceilalți conducători ie 
partid și de stat polonezi și români 
răspund cordial, prietenește mani
festărilor de entuziasm ale colecti
vului craiovean.

Ion CIRJE
Mircea S. IONESCU

Ijf Marin COANDÂ

DINEU
Seara, Comitetul județean 

Dolj al Partidului Comunist 
Român și Consiliul popular al 
județului Dolj au oferit, în 
sala maură a restaurantului 
Minerva un dineu in onoarea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Polone, condusă de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Mun< Horesc Unit

Polonez, și tovarășul Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească de cal
dă prietenie.

■Ar

După dineul oficial, conducă
torii de partid și de stat ai

Poloniei și României se în
dreaptă spre aeroportul din 
Craiova.

La plecare, conducătorii de 
partid .și de stat polonezi și 
români sint salutați de Con
stantin Băbălău. Petre Gigea, 
Ion Zăvăleanu, alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, conducători 
de instituții și întreprinderi.

I SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 
I gerpres). - Trimisul special,
■ Eugen Pop, transmite : Luni $-j 
I deschis la Santiago de Chile o 
. expoziție românească de arta 
I populară și artizanat. Găzduită
■ de Muzeul de artă populară al

(Universității din Chile, expozi
ția cuprinde o gamă variată 
Ide opere de artă populară și 
artizanat care stirnesc un viu 

I interes in rindul vizitatorilor.
Expoziția este vizitată de un 
numeros public, printre care 

I personalități ale vieții culturale
din capitala chiliana. Renumi- 

Itul etnograf Oreste Plath, di
rectorul muzeului, a subliniat 
în cuvîntul rostit la vernisaj, 

I că „este o mare onoare pentru 
I Muzeul de artă populară al 
1 Universității din Chile să inau

gureze seria expozițiilor de artă 
| populară și artizanat din țările 
| socialiste cu prezentarea crea- 
I ției românești in acest dome- 
I niu". Oreste Plath a făcut, de 
I asemenea, o prezentare a spe

cificului și originalității expo
natelor.

I Ambasadorul României la 
Santiago de Chile, Vasile Du-

Imitrescu, a mulțumit directorului 
muzeului, precum și decanului 
Facultății de Arte Frumoase, 

I Pedro Miras, pentru sprijinul 
I dat in organizarea expoziției.

PARIS 11 (Agerpres). - In 
’ baza acordului româno-francez 
Ide colaborare științifică și teh

nică, recent, a avut loc la
I Paris prima reuniune a grupu- 
I lui de lucru româno-francez 
■ pentru cooperarea in doine- 
I niul standardizării. S-a căzut 
■ de acord asupra colaborării 
I bilaterale intre Institutul Român 
Ide Standardizare (I.R.S.) și

Association Francaise de Nor- 
Imalisation (A.F.N.O.R.), prevă- 

zindu-se o largă conlucrare re- 
Iciproc avantajoasă, in proble

me ce interesează ambele

I

NEW YORK 11. - Trimisul spe
cial Agerpres, Constantin Ale- 
xandroaie, transmite : In princi
palul organism al Adunării Gene
rale a O.N.U., Comitetul pentru 
problemele politice și de securita
te, continuă dezbaterile asupra 
chestiunilor dezarmării, începute 
Io 2 noiembrie. In ședința de 
miercuri dimineața au luot cuvin- 
tul reprezentanții României, Uru- 
guayului, Cehoslovaciei, Birma'.i- 
ei, Noii Zeelande, Iranului și Ne
potului.

Pe ordinea de zi a Comitetu
lui se află înscrise, lă capitolul 
dezarmării, șase puncte, printre 
care și propunerea românească 
privind „Consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmărilor 
și efectele sale profund dăună
toare asupra păcii și securității 
în lume1'. Reprezentantul perma
nent al României la Noțiunile 
Unite, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, și-a axat intervenția 
sa asupra importanței și semnifi
cației propunerii României, rezer- 
vîndu-și dreptul de a lua cuvin-

tul, in zilele următoare, pe margi
nea celorlalte probleme ale de
zarmării aflate in otenția Comi
tetului.

Vorbitorul a relevat că dele
gația română acordă întreaga 
însemnătate actualelor dezbateri 
pe tema dezarmării, primele in 
acest domeniu după adoptarea, 
cu ocazia celei de-a XXV-a ani
versări a Organizației Națiunilor 
Unite, a importantei Declarații 
in care se face „apel la toate 
guvernele să depună cu hotărire 
noi eforturi, spre reolizarea unor 
progrese concrete in direcția 
lichidării cursei înarmărilor și a 
realizării obiectivului final - de
zarmarea generală și completă 
sub un control internațional 
eficace".

El a exprimat convingerea că 
examinarea aprofundată, cu par
ticiparea largă a statelor, a fe
nomenului complex pe care îl 
reprezintă cursa armamentelor, 
sub toate aspectele sale și a tu
turor incidentelor acesteia este 
de natură să permită o mai bună

cunoaștere și o evoluare globală 
a efectelor dăunătoare ale spira
lei înarmărilor pe toate planuiile 
și a marilor primejdii pe care ea 
le generează, degajarea unor 
concluzii care să slujească reali
zării unor măsuri practice de stă
vilire și reducere neintirziată a 
acestei competiții atit de irațio
nale.

In spiritul constructiv ce carac
terizează participarea României 
la eforturile internaționale de de
zarmare, concepem dezbaterea a- 
cestui punct ca un mijloc menit 
să determine o analiză serioasă 
și concretă, cu toată răspunde
rea, a etapei actuale și a dinami
cii cursei înarmărilor și, prin com
parație, a rezultatelor tratative
lor de dezarmare, din care, noi 
toți, să desprindem sarcinile ur
gente și mai ales masurile prac
tice ce se impun a fi negociate 
fără întirziere. O dată identifica
te, aceste măsuri urmează, prin 
eforturile stăruitoare ale tuturor 
statelor, să fie transpuse pos cu 
pas in viață.

@ La 12 noiembrie, la 
Catedrala Notre Dame de 
Paris se va oficia un servi
ciu religios in memoria fBs- 
tului președinte al Republicii 
Franceze, generalul Charles 
de Gaulle.

La această ceremonie și-au 
anunțat participarea șefi dc 
state, reprezentanți ai aces
tora, prim-miniștri și alte 
personalități guvernamentale 
din peste 80 de țări ale lumii.

In perioada august-octom- 
brie, forțele dc eliberare au 
distrus cinci puncte întărite, 
au scufundat mai multe am
barcațiuni și au scos din luptă 
numeroși soldați aparținînd 
trupelor colonialiste portughe
ze, se arată într-un comunicat 
publicat la Conakry dc Parti
dul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, (PAIGC).

0- O delegație comercială 
spaniolă, condusă de Carlos 
Robles Piquer. director gene
ral în Ministerul Afacerilor 
Externe al Spaniei, a sosit la 
Budapesta pentru a purta con
vorbiri preliminare în proble
ma încheierii unui acord econo
mic ungaro-spaniol pe termen 
lung.

Marți a intrat în vigoare 
Protocolul privind organizarea 
și activitatea Rezistenței pales
tiniene, semnat recent intre 
autoritățile de la Amman și 
Comitetul Central al Rezisten
ței Palestiniene.

O Consiliu) federal de re
zerve al S.U.A. a anunțat scă
derea taxei de scont de la 6

0* Președintele Zambiei, 
Kenneth-Kaunda, s-a oprit pe 
larg, în cuvîntarea rostită 
marți la ședința de închidere 
a Congresului național al 
Partidului Unit al Indepen
denței Naționale din Zambia, 
asupra măsurilor anunțate cu 
privire la naționalizările și 
reformele economice pe care 
guvernul le va întreprinde 
in viitorul apropiat. El a pre
cizat \că statul va prelua 51 
la sută din capitalul a patru 
bănci străine care operează 
in Zambia, fondurile rezul
tate urmînd să fie adminis
trate de compania de stat 
„Findeco11 creată cu această 
ocazie, în colaborare cu so
cietățile de stat „MINDECO" 
și „INDECO", care controlea
ză și finanțează industria ex
tractivă și, respectiv, activi
tatea comercială.

la 5.3 la sută. Noua taxă se ia 
aplica împrumuturilor acordate 
băncilor membre ale sistemu
lui federal de rezerve.

3 In Republica Federală a 
Germaniei iau amploare luări
le de poziții și acțiunile cer
curilor politice realiste și ale 
opiniei publice împotriva ma
nifestărilor provocatoare ale 
grupărilor neonaziste.

@ Președintele Vccei Execu
tive Federale a R. S. F. Iugos
lavia, Mitia Ribicici, a primit 
delegația Confederației indus-

Sub controlul statului
SANTIAGO DE CHILE 11 

(Agerpres). - Cele 26 de bănci 
particulare care operează in 
prezent in Chile vor trece sub 
controlul statului, a anunțat 
ministrul economiei, Pedro 
Vouskovic. „Intenționăm să pla
săm întregul sistem bancar in 
miinile statului", a spus el, pre
cizăm că această măsură va 
facilita finanțarea mai raționa
lă a unor programe de dez
voltare a economiei chiliene.

® ® 
® ® 
® 
®

© l.a Bruxelles au avut loc convorbiri preliminare se
parate intre Consiliul Ministerial al Pieței comune și un 
grup de țări membre ale Asociației Europene a Liberului 
schimb (AELS) — Austria, Suedia și Elveția — in vederea 
încheierii unor aranjamente comerciale. Miniștrii de .exter
ne ai celor trei state au subliniat că țările lor nu intențio
nează să adere la C.E.E., intrucit un asemenea act ar con
traveni statutului lor politic de neutralitate, ci doresc doar 
aranjamente comerciale care să le asigtire menținerea unor 
legături st rinse cu Piața comună.

© In întreaga Turcie a fost 
comemorată la 10 noiembrie 
împlinirea a 32 de ani de la 
încetarea din viață a lui 
Alusiafa Kemal Ataturk — 
întemeietorul statului modern 
turc. Au avui loc mitinguri de

le impuse de împrejurările 
speciale".

@ Miercuri, in Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-377". Aparatura științifică
destinată continuării cercetării

triașilor britanici, condusă de 
fostul președinte al confedera
ției. Arthur Norman, care se 
află intr-o vizită in Iugosla
via.

0 Rcferindu-se la Uniunea 
Egipt—Libia—Sudan, preconi
zată in cadrul reuniunii tripar
tite la nivel înalt, desfășurată 
la Cairo, cotidianul egiptean 
„Al Ahram" arată că ea va fi 
condusă dc președinții Libiei. 
Egiptului și Sudanului, care se 
vor reuni la fiecare două luni 
pentru a discuta activitatea 

.comitetelor ce urmează să ela
boreze detaliile Uniunii.

doliu, iar la monumentele în
chinate marelui patriot au fost 
depuse coroane de flori.

0- Premierul iordanian, 
Wasfi Tall, a confirmai, în
tr-un interviu acordat ziaru
lui libanez „Al Jarida", că Ior
dania a primit echipament mi
litar american la începutul lu
nii septembrie. înainte de inci
dentele care au avut loc intre 
forțele rezistenței palestiniene 
și arma th iordaniană, în confor
mitate cu înțelegerile existen
te la acea dată și cu „scopuri-

© In urma unor lupte violente cu trupele regimului 
Lori Noi, forțele dc rezistență populară din Cambodgia au 
ocupat orașul Troeung, situat pe șoseaua nr. 7 — una din
tre principalele artere de circulație ale țării. j |

spațiului cosmic aflată la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

0 Șeful guvernului rasist 
de la Salisbury, Ian Smith, a 
declarat într-un interviu acor
dat agenției Reuter, că este 
gata să ia in considerare ope
rarea unor schimbări in „consti
tuția" adoptată sub regimul său, 
în schimbul obținerii unor con
cesii din partea guvernului bri
tanic.

0' Reprezentanți ai industri
ei ungare a cauciucului și ai 
firmei austriece „Scmperit" au 
încheiat un acord de colabora
re, pe baza căruia partea un
gară va construi o nouă fa
brică de anvelope după licența 
„Scmperit”.

0 In capitala Libiei au conti
nuat miercuri lucrările celei de-a 
9-a sesiuni a Comitetului de so
lidaritate cu popoarele afro-asia- 
tice. Sesiunea și-a desfășurat 
activitatea in comitetele organi
zatoric, politic și economic.

„îngheață" salariile...
DUBLIN 11 (Agerpres). - 

Ministrul de finanțe al Irlan
dei George Colley, a prezen
tat Parlamentului, la cea de-a 
doua lec'ură, completări la 
buget, care includ o serie de 
măsuri privind soorirea impozi
telor, precum și proiectul gu
vernamental privind „prețurile 
și veniturile". Acest proiect sti
pulează „înghețarea" salarii
lor oamenilor muncii si aplica
rea unor amenzi pentru sindi
catele care organizează greve 
în sorijinul revendicărilor ma
teriale.

Congresul irlandez nl „indi
catelor a anunțat hotărrea 
sa de a organiza o serie de 
acțiuni împotriva noilor pla
nuri ale guvernului.

Anda Călugăreanu 
culege aplauze în Cuba

HAVANA 11 - Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite : La Festivalul inter
național de muzică ușoară de 
la Varadero, Cuba, reprezen
tanta României, cintăreața 
Anda Călugăreanu, a cunoscut 
un deosebit succes. In prezen
ța a peste 14 000 de spectatori 
din amfiteatrul de la Playa 
Azul, interpreta a cintat melo
dia românească „N-am noroc" 
și - ca o surpriză pentru public 
- cintecul cubanez de ma-e 
succes „Io no se" („Eu nu 
știu"), pe care l-a interpretat 
in limba spaniolă, culegind 
aplauze prelungite la scenă 
deschisă. Elena Burke, cunos
cuta cintăreațâ cubaneză *are 
a lansat această melodie, a 
ținut s-o felicite personal pe 
reprezentanta țării noastre.

S-au înapoiat la 
Teheran

TEHERAN 11 (Agerpres). - 
Toți membrii echipajului avio
nului „DC-3" al Companiei 
naționale iraniene de naviga
ție aeriană, deturnat luni de 
la ruta sa normală (emiratul 
Dubai - portul iranian Andar 
Abbaas) și silit să aterizeze la 
Bagdad, s-au înapoiat la Te
heran, la bordul aceluiași a- 
parat. Autorii deturnării au fost 
reținuți de oficialitățile irakie
ne pentru anchetă.

R P. Ungară. Ieri o moară de apă părăsită, azi, restaurată, o minunată casă de 
odihnă-hotel.

LA ÎNCHIDEREA

FOTBAL

ȚARA GALILOR — 
ROMÂNIA 0-0

CARDIFF 11 (Agerpres). - A- 
seară, pe stadionul Ninian nark 
din Cardiff, in prezența a 45 000 
de spectatori, s-a disputat intilni
rea dintre selecționatele de fot
bal ale României și Țării Galilor, 
in cadrul campionatului euro
pean (grupa l-a).

Desfășurat pe un teren alu
necos, sub o burniță persistentă, 
meciul a prilejuit o dispută spor
tivă, dirzâ, de bună factură în
cheiată cu un scor alb : 0-0.
Fotbaliștii români au demonstrot 
un apreciabil spirit de luptă, au 
atacai și s-au apărat cu destulă 
pricepere. O mare ocazie pentru 
echipa noastră s-a ivit in minu
tul 36, cind mingea expediată 
puternic de Dumitrache a :ntilnit 
bara. Spre sfirșitul primei reprize,

jucătorul galez England a șutat 
de asemenea in bară. Acciden
tarea lui Dinu (min. 27) a dimi
nuat potențialul formației române 
dar apărarea, in frunte cu por
tarul Răducanu, excelent rn 
acest meci, și-a făcut datoria <n 
repriza secundă cind echipa 
gazdă a avut lungi perioade de 
dominare. In urma acestui rezul
tat, echipa României, cu 3 punc
te din două partide, conduce in 
prima grupă a campionatului eu
ropean.

In jocul de la Cardiff selecțio
nata română a prezentat urmă
toarea formație : Răducanu, 3ăt- 
măreanu, Lupescu, Dinu (Kălmă- 
geanu), Mocanu, Dumitru, R. 
Nunweiller, Neagu, Dobrin (Do- 
mide), Dumitrache, Florian Du
mitrescu.
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