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DECORĂRI
LA CONSILIUL DE STAT

La Consiliul de Stat, a avut 
loc, joi dimineața, solemnita
tea conferirii unor titluri și or
dine ale Republicii Socialiste 
România.

Înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț. Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Vasile Vîlcu, Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgi
ce Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
și Mircea Malița, ministrul în- 
vătămîntului.

A fost conferit ..Ordinul Mun
cii- clasa I Uzinei „Victoria" 
Călan, în semn de apreciere 
deosebită a contribuției aduse 
de această întreprindere la o- 
pera de construcție a socialis
mului în patria noastră, cu 
prilejul aniversării a 100 de 
ani de la înființarea sa.

Cu același prilej, pentru me
rite deosebite în întreaga ac
tivitate desfășurată în anii con
strucției socialiste a țării și 
pentru contribuția personală a- 
dusă la dezvoltarea uzinei 
.Victoria' Călan și la realiza
rea an de an a sarcinilor de 
plan, la diversificarea și îm
bunătățirea calității produse

Cuvîntul tovarășului 
Wicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

In numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, 
adresez calde felicitări colecti
vului uzinei „Victoria" — Că
lan. pentru decorarea cu Or
dinul Muncii clasa I, cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani 
de existență.

De asemenea, doresc să fe
licit pe directorul uzinei, pre
cum și pe inginerii, tehnicie
nii și muncitorii care au fost 
distinși astăzi cu ordine ale 
Republicii Socialiste România. 
De asemenea, doresc încă o 
dată să adresez felicitări Insti
tutului politehnic „Traian Vuia“ 
din Timișoara cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de exis
tență, să felicit pe rectorul po
litehnicii și pe toți ceilalți pro
fesori și cadre ale institutului 
care au fost distinși astăzi cu 
ordine ale Republicii Socialiste 
România.

Adresez felicitări cordiale to
varășului Ianovici cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani — o 
vîrstă incă tînărâ — și cu pri
lejul acordării înaltei distincții 
din partea conducerii de partid 
și de stat.

Aceste distincții oglindesc in
tr-adevăr o apreciere deosebită 
din partea organelor centrale 
de partid și de stat la adresa 
colectivelor dumneavoastră, a 
fiecăruia dintre dv., pentru re
zultatele obținute in activita
tea de pină acum, pentru mun
ca pe care fiecare dintre dv. 
ați depus-o și o depuneți în 
vederea realizării mărețelor 
sarcini elaborate de congresul 
partidului, de Comitetul Cen
tral. pentru dezvoltarea multi

In legătură cu vizita delegației de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane in Republica Socialistă România

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român. Comite
tul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania și 

in pas a 2-A Școală - educație

lor, Consiliul de Stat a con
ferit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste' și medalia de aur 
.Secera și Ciocanul” tovarășu
lui Adolf Drucker, directorul 
uzinei.

Totodată, au fost acordate 
„Ordinul Muncii* clasa a Il-a, 
tovarășului Ion Hodorog, mais
tru principal turnător, precum 
și .Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a și ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sele a IV-a și a V-a, unui nu
măr de 18 muncitori, maiștri, 
ingineri și tehnicieni ai uzinei.

Prin același decret s-a con
ferit „Medalia Muncii' unui 
număr de 34 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și funcționari 
ai uzinei.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, pentru îndelungată și rod
nică activitate didactică și teh- 
nico-științifică, cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la în
ființarea Institutului politehnic 
.Traian Vuia" din Timișoara, 
a fost conferit titlul de „Om 
de știință emerit al Republicii 
Socialiste România' profesori
lor Coriolan Drăgulescu și Pom- 
piliu Nicolau, titlul de .Profe
sor universitar emerit al Re
publicii Socialiste România' to
varășilor Constantin Avram, 
Mihai Brașovan, Victor Gheor
ghiu. Dan Mateescu, loan Vlă- 
dea, și ordinul .Meritul Știin
țific' clasa I, profesorului loan 
Anton. De asemenea, au fost 
distinși cu „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a tovarășii j loan 

laterală, pe calea socialismu
lui, a patriei noastre.

Uzina „Victoria" — Călan. ca 
și celelalte uzine metalurgice 
ale noastre, arc rezultate bu
ne în acest cincinal, dar 
mai cu seamă are un pro
gram mare în perspectivă. 
Colectivul de la „Victoria” — 
Călan va trebui să depună e- 
forturi neslăbite pentru reali
zarea lui. îndeosebi trebuie 
acordată mai multă atenție 
orientării stabilite de Congre
sul al X-Iea al partidului, de 
către Comitetul Central. pri
vind dezvoltarea cu prioritate 
a fabricării oțelurilor speciale și 
ridicarea nivelului calitativ al 
întregii producții. Considerăm 
că mai are multe de făcut în 
direcția aceasta — cu toate 
succesele obținute — și uzina 
„Victoria" — Călan. De altfel, 
cred că niciodată nu vom pu
tea — și nu va trebui — să 
fim satisfăcuți cu ceea ce am 
realizat. Cu cit vom realiza 
mai mult, cu cit vom ridica 
pe o treaptă mai înaltă mun
ca noastră, în toate domeniile, 
cu atit vor crește pretențiile, 
dorințele și cu atit mai 
mult va trebui să ne perfec
ționăm artivitatea. îmi exprim 
convingerea că și colectivul 
uzinei „Victoria" — Călan \a 
ști să îndeplinească cu cinste 
sarcinile care ii vor reveni. 
Vă urez dv., întregului colec
tiv, succese în activitatea de 
viitor.

In ce privește Institutul 
politehnic din Timișoara. in
tr-adevăr, in cei 50 de ani de 
activitate — și mai cu seamă 
in anii socialismului — el a 
adus o prețioasă contribuție Ia 
formarea specialiștilor nece
sari economiei românești. Du
pă cum știți. Comitetul Cen
tral a dat nu o «lată aprecieri 

guvernele celor două țări au 
convenit să amîne vizita în Re
publica Socialistă România a 
delegației de partid și de stat 

Desabata — profesor, Eugen 
Pop — conferențiar și Gheor- 
ghe Savii — profesor, iar cu 
.Ordinul Muncii* clasa a IlI-a 
și ordinul „Meritul Științific" 
clasa a ÎH-a un număr de 
22 cadre didactice și alți lu
crători ai acestui institut. De 
asemenea, s-a conferit „Meda
lia Muncii" și medalia „Meri
tul Științific" unui număr de 
11 cadre didactice.

Pentru contribuția deosebită 
la dezvoltarea cercetărilor geo
logice, pentru îndelungata și 
rodnica activitate didactică, ști
ințifică și organizatorică des
fășurată în acest domeniu, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, Consiliul de Stat a 
conferit ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa 
1. tovarășului profesor doctor 
docent Virgil Ianovici, prim- 
adjunct al ministrului și șeful 
Departamentului geologiei din 
cadrul Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei.

A luat cuvîntul Eroul Mun
cii Socialiste Adolf Drucker, 
directorul uzinei .Victoria" — 
Călan, care a mulțumit în nu
mele colectivului uzinei .Vic
toria" — Călan și al său per
sonal conducerii de partid și 
de stat pentru înalta cinstire 
ce li se face, pentru distincțiile 
acordate. .Vă asigurăm cu acest 
prilej pe dumneavoastră tova
rășe Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
realizarea sarcinilor ce revin u- 

înalte activității depuse de ca
drele din învățămintul supe
rior, deci și cadrelor din învă
țămintul superior din Timi
șoara, deci și celor din Insti
tutul politehnic și, in același 
timp a pus în fața învățămintu- 
lui superior sarcini deosebit 
de mari.

Pentru realizarea progra
mului de dezvoltare a Româ
niei în deceniul următor, pro
blema cadrelor capătă o impor
tanță și mai mare. Fără a asi
gura in toate sectoarele de acti
vitate și, îndeosebi, în sectoarele 
tehnice, cadre de specialiști 
cu o înaltă calificare, nu am 
putea realiza programul elaborat 
de Congresul al X-lea, nu am 
putea ține pasul cu dezvol
tarea rapidă a științei și teh
nicii pe plan internațional. 
Construcția socialismului, pro
gresul multilateral al patriei 
noastre sînt strîns legate de 
dezvoltarea științei și culturii. 
Iată de ce partidul, Comitetul 
Central, așteaptă de la învă
țămintul superior o contribuție 
și mai valoroasă în formarea 
cadrelor, in cercetarea științi
fică, în edificarea socialismu
lui în patria noastră. Sînt con
vins că. bazat pe experiența 
de pină acum, valorosul corp 
didactic de la Institutul poli
tehnic din Timișoara va aduce 
in viitor o contribuție și mai 
însemnată în îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Doresc să vă urez dv., tu
turor cadrelor didactice și tu
turor studenților din Institutul 
politehnic din Timișoara, suc
cese tot mai mari pe această 
cale.

Am lăsat la sfirșit geologia, 
deși ea contribuie direct la 
dezvoltarea economiei, asigu- 

a Republicii Democrate Germa
ne, prevăzută pentru începutul 
lunii decembrie a. c.

Data vizitei oficiale de prie

zinei noastre în anii viitorului 
cincinal. Prin aceasta vom do
vedi că uzina .Victoria" — 
Călan merită aprecierea făcută 
cu prilejul festivității de as
tăzi".

In numele celor decorați de 
la Institutul politehnic ,.Traian 
Vuia" din Timișoara a luat cu
vîntul prof. Ion Anton, care 
mulțumind pentru prețuirea a- 
cordată, a exprimat hotărîrea 
cadrelor didactice, a studenți
lor, a întregului colectiv de 
muncă de la Institutul politeh
nic „Traian Vuia" din Timi
șoara, de a-și consacra ener
gia, priceperea și pasiunea 
pentru prosperitatea României.

A luat apoi cuvîntul prof, 
dr. docent Virgil Ianovici care 
a mulțumit călduros pentru a- 
precierca acordată muncii sale 
de aproape cinci decenii în do
meniul didactic și științific și 
de peste un sfert de veac în 
activitatea geologică practică. 
„In acest timp — a spus vor
bitorul — m-am străduit să 
contribui la realizările geolo
giei românești și vă asigur că 
voi munci cu aceeași dăruire 
pentru a corespunde încrederii 
ce mi se arată".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La sfîrșitul festivității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
cu persoanele care au primit 
decorații și distincții.

(Agerpres)

rind baza de materii prime. 
Ieri, în ședința Comitetului E- 
xecutiv și a guvernului, am 
discutat despre problema aceas
ta și am arătat că este greu 
să asigurăm un progres rapid 
al patriei noastre fără dezvol
tarea acestui sector. Tovarășul 
Ianovici, împreună cu alți e- 
minenți geologi, a adus un a- 
port însemnat în cercetarea so
lului și subsolului românesc, 
în descoperirea multor resurse 
mineraliere, care au contribuit 
la realizările de pînă acum ale 
industriei noastre. Apreciez în 
mod deosebit activitatea pe ca
re tov. Ianovici a depus-o în 
direcția aceasta și consider că 
are încă vaste posibilități, da
torită cunoștințelor și expe
rienței sale, să contribuie și 
în viitor Ia dezvoltarea geolo
giei în patria noastră. Parti
dul și guvernul așteaptă mult 
încă de la geologia românească.

Avem convingerea că pămîn- 
tul românesc dispune încă de 
multe bogății necunoscute, a- 
flatc la adîncimi mai mari și 
mai mici; avem convingerea că 
nu ne cunoaștem incă de ajuns 
solul. Există astăzi mijloace 
moderne de investigație. Avem 
oameni pregătiți în stare să 
facă aceste investigații. Sperăm 
că geologia românească va a- 
duce o contribuție mai însem
nată în deceniul in care intrăm, 
la asigurarea economiei cu ma
terii prime. Rezultatele din ul
tima vreme demonstrează că 
această speranță este îndreptă
țită.

Aș dori să urez tovarășului 
Ianovici. tuturor geologilor noi 
succese în muncă. (Cuvîntarea 
a fost subliniată de repetate 
aplauze).

tenie a delegației de partid și 
de stat a Republicii Democrate 
Germane în Republica Socia
listă România va fi stabilită 
ulterior.

Plenara
Comitetului

Central 
al

U. T.C
In ziua de 26 noiembrie a 

avut loc Plenara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist cu următoarea ordine 
de zi : Informare privind mă
surile întreprinse în vederea 
pregătirii și desfășurării Con
gresului al IX-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist: Dezbate
rea proiectului de statut al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Informare asupra activității de
legației Uniunii Tineretului Co
munist la cel de-al VIII-lea 
Congres al F.M.T.D.

După dezbateri, Plenara a 
aprobat Proiectul Statutului U- 
niuriii Tineretului Comunist, ca
re va fi supus dezbaterii mem
brilor organizației, precum și 
măsurile privind pregătirea și 
desfășurarea celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist, care va avea loc în 
perioada 18—22 februarie 1971.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.
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Plantări 
de toamnă

>> In vederea continuei înfru- 
imusețări a localităților, Consi
liul popular municipal — prin 
secția gospodărie — a achizi
ționat o mare cantitate de pu- 
ieți de arbori ornamentali. Ast
fel, pînă acum au fost aduși 
din diferite pepeniere din (ară 
12 200 arbuști și 1 000 tranda
firi. De pe dealurile din îm
prejurimi au fost scoși și apoi 
plantați în localități 400 mes
teceni.

In cursul lunii noiembrie, 
din puieții aduși peste 2 000 
au fost deja plantați în cartie
rul Aeroport, în jurul blocu
rilor turn de pe strada Vasile 
Roaită etc. La apelul Consi
liului popular municipal, acțiu
nea de plantări a fost spriji
nită și de elevii liceului teo
retic și ai Școlii generale nr. 
5 din Petroșani. De ce nu răs
pund însă la acest apel și ce
lelalte școli ale orașului ?

ROMANIA SOCUiffl
■ MMI $1 FAPTE

Noua clădire a Televiziunii. Foto; N. MOLDOVEANU

ÎN PRAGUL
PREDĂRII

Zilele frumoase din ulti
ma perioadă sînt folosite din 
plin de constructorii, de lo
cuințe : pe toate șantierele, 
se muncește cu însuflețire 
pentru finisarea și predarea 
în folosință a noi blocuri, 
cu un număr însemnat de a- 
partamenfe.

Astfel, după predarea blo
curilor D 1-3. D 1-4, D3 și 
17 cu un total de 150 apar
tamente, construcioiii execu
tă în prezent un mare volum 
de finisaje interioare pentru 
a putea preda în zilele ur
mătoare alte 150 apartamente.

Evocare — 
Er. Engels

împlinirea unui secol și ju
mătate de la nașterea lui Fr. 
Engels este marcată și în 
Valea Jiului de un șir de 
manifestări. „150 de ani de 
la nașterea lui Fr. Engels", 
este tema simpozionului or
ganizat astăzi, la ora 18, în 
sala de lectură a Casei de 
cultură din Petroșani, cu 
participarea conf. univ. Sep- 
timiu Krausz.
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Se află în ultimele stadii 
de finisaje interioare și în 
pragul predării blocul D 1-5 
din Petroșani cu 30 aparta
mente, blocul 15 din Vul
can cu 60 apartamente 
două tronsoane însuinînd 
apartamente din blocul B 
din Lupeni.

Reușind predarea acestui 
nou lot de 150 apartamente, 
constructorilor le-ar mai râ- 
mîne de predat pînă la sfîr
șitul anului doar blocul D 1-1 
cu 30 apartamente în Petro
șani și tronsonul al treilea 
cu 30 apartamente din blo
cul B 11 — Lupeni. (un to
tal de 60 apartamente din 
sarcinile de plan) ca și cele 
22 apartamente din blocul 4 
Vulcan • pe care le-au luat 
ca angajament să le realizeze 
peste planul anual.

Șt. PUIU

Contoare 
pentru abonați
Cetățenii municipiului, abo

nați ai I.R.E.H., au prilejul 
să-și procure din magazinele 
de specialitate contoare pentru 
măsurarea energiei electrice 
consumate, la un preț 'cu amă
nuntul convenabil. La schim
barea domiciliului pe raza mu
nicipiului sau în alte localități 
din țară, orice abonat, pe baza 
adeverinței primite din partea 
I.R.E.H. va primi din partea 
întreprinderii pentru distribui
rea energiei electrice un nou 
contor, nemaifiind necesară re
montarea la noul domiciliu a 
vechiului contor.

De Io un on la altul Româ
nia s-a afirmat tot mai mult 
pe piața externă. Produse in
dustriale ca tractoare, instala
ții complete de foraj, diverse 
utilaje petroliere, utilaje și in
stalații moderne pentru indus
tria chimică, mașini-unelte 
pentru prelucrări mecanice, 
rulmenți și multe altele s-au 
bucurat de frumoase aprecieii 
din partea portenerilor noș
tri comerciali de peste hotare.

Anul acesta a înscris Romă- 

A/fCOM 
o întreprindere 

romanească 
de comerț 

exterior care 
se afirmă 

nia printre țările cu posibilități 
de export într-un domeniu nou 
de activitate, acelo al con
strucțiilor și montajului. Lu
crările s-au petrecut firesc, ex
portul de activități de conslruc- 
ții-montaj fiind, in ultimă in
stanță, o consecință a dezvol
tării impetuoase a investițiilor 
în țara noastră, pe măsura e- 
dificării unei economii socia
liste puternic dezvoltate.

Coordonarea acestor activi
tăți peste hotarele țării a fost 
încredințată Antreprizei române 
de construcțîi-montaj - ARCOM 
Dintre atribuțiile acestei între
prinderi, subliniem exportul de 
studii, proiecte, servicii ingi
nerești, lucrări de construcții- 
monlaj. ARCOM reprezintă 
peste hotare atit intreprinde-

(Continuare în pag. a 3 a)

Succese
ale

minerilor
din

Lupeni
Prin fereastra larg des

chisă, o dată cu aerul curat 
al amiezii de noiembrie, pă
trundeau și zgomotele seci 
produse de vagonetele goale 
care așteptau să fie introdu
se acolo jos, în adîncuri... 
Inginerul Vasile Manta, șe
ful sectorului IV al E. M. 
Lupeni. îmi vorbea despre 
destoinicia acelora care scor
monesc tainele pămîntului 
smulgînd îndărătniciei stra- 
telor „diamantele negre*.

Lună de lună, minerii de 
aici, datorită depunerii unor 
strădanii susținute, realizea
ză și depășesc sarcinile în
credințate. In primele trei 
trimestre din 1970 colectivul 
sectorului IV a raportat un 
plus de peste 13 300 tone de 
cărbune. In aceste ultime 
luni ale anului curent, pro
porția va fi și mai mare, 
dacă luăm în considerare 
cele 2 878 tone peste plan 
în octombrie sau volumul de 
2 009 tone, asigurat în pri
mele două decade ale lunii 
în curs. La obținerea aces
tor rezultate frumoase și-au 
adus aportul brigada condu
să de Petre Constantin, care 
a obținut, în mod constant, 
un randament de 9 tone pe 
post, față de 8 tone pe post 
cit era planificat, cea a lui 
Ioan Solomon, care a reali
zat 8 tone pe post, față de 7 
tone pe post, precum și bri
gada de tineret condusă de 
Ion Mondoacă și Nicolae Ef- 
tincă, de la pregătiri, care 
a depășit sarcinile de plan 
cu 2 pînă la 5 la sută în fie
care lună.

Intercalațiile sterile ale 
straiului 3, exploatat în ca
drul sectorului IV al E. M. 
Lupeni, nu au permis meca
nizarea tăierii, exploatarea 
făcîndu-se prin pușcare. 
Pentru creșterea productivi
tății s-au căutat soluții noi. 
S-a renunțat la transversa
lele. în cadrul cărora punc
tele de încărcare erau pla
sate din 50 în 50 de metri, 
concentrîndu-se producția la 
distanțe de 100 sau 120 me
tri. ceea ce a dus la redu
cerea numărului do încărcă
tori. scăderea prețului de 
cost și creșterea pi'oductîvi- 
tătii muncii.

Am discutat și cu cîțiva 
dintre minerii din brigada 
condusă de Ioan Solomon, 
despre care am amintit mai 
sus. Brigada respectivă nu
mără peste 40 de oameni. 
Dini re aceștia mai bine de o 
treime sînt tineri harnici și 
conștiincioși : Ene Tălmaciu. 
Aurel Tecșa, Gheorghe Co 
jocarti, Nicolae Vlaicu, Du
mitru Moldovan... Oameni de

Ion Lucian BOLUNDUȚ I
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Excursiile și vizitele sini o fo - 
mă de orgonizore o activității 
instructiv-educotive in orara șco
lii. Ele lărgesc orizontul intelec
tual o1 elevilor, întăresc legătura 
dintre munca instrucliv-educotiva 
Și viată, contribu.nd intr-o măsură 
insemnotă Io dezvoltarea e.ali
mentelor patriotice aie ele,. ;.

i e oceste conside
re"..e unitatea de pionieri a - 
Iii generale nr. 2 Lupeni ș. a 
prepus m planul de munco co
mun oi organizației de pionie i 
și al organizației U.T.C. mai mul
te excursii. Ultima excursie pe 
core om făcut-o a fost ceo din 
zilele de 14, 15. 16 XI pe ruta 
Lupeni - Tg. Jiu - Pitești - 
București - Ploiești - Doftono - 
Brașov - Sibiu - Sebeș - Petro- 
șoni - Lupeni. Pe micii excursio
niști -a impresionat cel moi mult 
Muzeul Doftcno.

Duminică dimineața, grupul de 
excursioniști oi Școlii generole 
nr. 2 Lupeni se număra printre 
sulele de vizitatori oi Muzeului 
Doftano. Aici elevii au aflat 
multe dote din istorio acestei 
închisori, din octivitatea celor moi 
buni fii oi portidului închiși aici, 
lucruri interesante și instructive, 
core ou constituit o adevărata 
lecție de istorie.

In decursul anilor, Io Doftano Prof. Saveta GROZA

Un reușit program artistic
I 
I 
I

După cum ne scrie cores
pondentul nostru Emîlian 
Doboș, de curind a avut loc 
pe scena clubului sindica
telor din Petrila un frumos

ou fost internați mii de luptători 
revoluționari in frunte cu comu
niștii. Aici și-ou ispășit „crima" 
de a fi cerut pămint multi țărani, 
condamnați după răscoala din 
1907, mulți militanți de frunte oi

A

mișcării muncitorești, porticiponți 
Io greva generală din octombrie 
1920. delegați la istoricul congres 
de creore o Partidului Comunist 
Romăn din moi 1921, luptători 
comuniști din ilegalitate, cadre 
din mișcarea revoluționară, mili
tanți antifasciști și mulți alții.

Doflana, denumită pe drept 
cuvint „Bostilio românească" a 
constituit un simbol al forței mo- 
role de nebănuit o comuniștilor.

program artistic susținut de 
elevi ai Școlii generale nr. 
1 din localitate. Programul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes, majoritatea momen

Necesitoteo legării mai slrin- 
se o invățomintului de nevoile 
vieții si intensificarea relațiilor 
scolii cu octivitatea proctxă di
rect producti\ă sint ospectele 
școlare care ocupă un prim loc 
in cercetarea pedagogică actu
ală. De oceea, iecent, s-a inclus 
ca disciplină obligatorie in p'a- 
nul de invățămint ol școlii gene
rale „pregătirea tehnică-p.cduc- 
ti.ă" cu cite două ore pe săp- 
tămină la clasele V-VI, 4 ore 
Io clasele VII—VII) și cite 6 o'e 
la clasele IX—X.

Pentru organizarea activităților 
tehnice productive s-au consti
tuit colective de cadre didactice 
care, sub conducerea directori
lor, au stabilit locurile si formele 
de muncă pentru elevi.

La Școola generală nr. 5 din 
Petroșani conducerea școlii, con- 
sullindu-se cu biroul organizației 
de partid, a stabilit un colectiv 
core o studiot condițiile in care 
se va puteo desfășura pregătirea 
tehnică-productivă o elevilor. S-a 
ojuns la concluzia că in cele 
două oteliere ole școlii această 
octivitote se va puteo organiza 
in condiții mulțumitoare.

In otelierul de timplărie ele.ii 
claselor a V-a și a Vl-o, sub în
drumarea maiștrilor instrucloii 
Mihai Mitro și losif Sebestyen, 
foc cunoștință cu tainele mese
riei. Intii efectuează lucrări de 
t'oforoj, executind diferite jucă
rii, rame pentru oglinzi si foto
grafii, suporturi pentru chei și 
prosoape, casete, veioze etc. 
apoi vor efectua lucrări de piro
gravură in lemn. Cei din clasele 
a Vl-o vor face lucrări simple de 
timplărie confecționind cuiere, 
diferite suporturi, scoune de bu
cătărie, materiole didactice etc.

In otelierul de lăcătușerie și 
electrotehnică elevii claselor a 
VII si a VIII-o, sub îndrumarea 
maistrului instructor Tudorel Oroi- 
ca, execută diferite scule și a- 
porote cum sint : ciocane, oce de 
♦rosot, compose, dălți. punctu-

Studierea eșantioanelor mi

nerale in laboratorul de 

geologie

După infăptuirea insurecției or- 
mate din August 1944, a instau
rării regimului democrat-popular, 
fostul penitenciar Doftono, dis
trus in urma cutremurului din 
9-10 noiembrie 1940, a fost re
construit in parte și transformat 
intr-un impresionant muzeu core 
redă, prin mărturii vii. lupta de- 
ținuților politici revoluționari.

Acestea ou fost doar citevo 
din informațiile care ou impresio
nat adine și care au făcut ca 
elevii noștri, alături de oamenii 
muncii care au vizitat muzeul 
Doftono, să-și aducă omagiul 
lor revoluționarilor care și-ou în
chinat inlreago viață couzei cla
sei muncitoare, poporului român.

Am mai avut de vizitat și olte 
obiective ca : Muzeul de istorie 
naturală Grigore Antioo, Colum
na lui Traion, Castelul Peleș din 
Sinaia, Poiana Brașov și altele.

In oceste zile am remorcot spi
ritul de organizare ol tovarășilor 
profesori lanos Anton și Ion I- 
vănescu.

In curind membrii cercului de 
folclor, in colaborare cu membrii 
cercului foto, vor foce o excur
sie tematică. Tema excursiei pre
cum și itinerariul constituie, dec- 
comdată, un secret.

telor prezentate fiind răsplă
tite cu puternice aplauze de 
către spectatorii care au 
umplut sala pînâ la refuz.

tcare, ciocane electrice de lipit, 
sonerii, transformatoare, relee și 
obiecte de uz casnic (cuțite de 
bucătărie, lăașe, radiatoare c- 
lectrice ele). Pe lingă oceste o- 
biecte, in codrul cercului electro 
s-ou executat și aparote mai 
pretențioase : televo bitor, dispo
zitiv de temporizare, releu elec
tromagnetic, aparate care ou 
fost premiale si la concursul

Fregătirea tehnică -
roductivă

a elevilor
„Minitehnicus", ediție 1970, la 
București.

De oltfel, pretutindeni in școa
lă se constată rodul activității 
din atelieie. Mobilierul din can- 
celcrie, ponoul de onoore, supor
turile pentru flori etc. sint lu
crate de inimosul maistru timplor 
Mihoi Konustyok, ajutat de ele/i.

Stoțio de amplificare și rețea
ua de radioficore a școlii, pre
cum si loborotorul foto sint rea
lizările neobositului maistru in
structor Tudorel Droico inconju- 
rat cu interes de către elevi. In 
codrul activităților de lucru de 
mină si gospodărie, sub îndru
marea Iov. Ileono Predoiu, mais
trul instructor, elevele ou execu- 
tot costume noționole pentru 
echipele de donsuri ole școlii.

Colectivul didactic coulă in 
continuore cele moi optime căi 
pentru reolizorea pregătirii leh- 
nico-productive o elevilor Io ni-

NNOASm mULUI
punct de

In timpul anilor de școală 
copilul nu numai că asimilea
ză un bagaj variat de cunoș
tințe și crește fizic, ci, încet-in- 
cet, i se formează o gîndire per
sonală, are reacții care uneori 
derutează sau alarmează părin
ții. i se dezvoltă personalita
tea. Se ajunge la adolescență, 
perioadă a vîrstei și de aur 
dar și furtunoasă, cind ele
vul este mai expansiv sau re
zervat, cu un comportament 
straniu pentru cei care au fost 
zi de zi lingă el și n-au bă
gat de scamă evoluția lui. Mulți 
părinți, neliniștiți de ciudățe
niile sau „îndrăznelile" copi
lului se întreabă ce să facă, 
ce s-a întîmplat ? Această te
mă — adolescența — a format 
substanța lectoratului cu pă
rinții din urină cu câteva zile, 
la care a vorbit conf. dr. Al. 
Cazangiu, de la Facultatea de 
psihologie — pedagogie a Uni
versității București.

Numărul mare al participan- 
ților este proba cea mai evi
dentă a interesului manifestat 
de părinți față de dificultățile 
educației. Vorbitorul, om de 
știință și purtător al unei vaste 
experiențe psiho-pedagogice, a 

velul exigențelor actuale. Condu
cerea școlii s-a străduit să vină 
in ajutorul maiștrilor instructori 
prin procurarea de scule și ma
teriole necesare desfășurăm oc- 
ti.-ității practice. Acum, cind s-a 
accentuat caracterul tehnico-pro- 
ductiv ol invâțămintului se cer ?- 
forturi și moi mori in vederea 
realizării obiectivelor precor, iote.

Este necesar ca atelierele sa 
fie înzestrate după normativele 

in vigoare, să se procure mașini- 
unelte prin transfer de la unită
țile productive, să se intocmeoscă 
un plan de producție in funcție 
de profilul activităților și de pioța 
de desfacere, deoarece obiecte
le confecționate de elevi vor 
putea fi comercializate. In acest 
sens s-au făcut toate demersurile 
in vederea obținerii unor mașini- 
unelte prin transfer, s-au stabi
lit măsuri de comun acord cj 
specialiști pentru pregătirea leh- 
nico-productivă a elevilor in 
prima etapa. Conducerea Școlii 
nr. 5 Petroșani lucrează la ela
borarea pionului de producție 
pentru etapa a doua. In acest 
plan vor fi prevăzute sarcini con
crete de producție : stabilirea 
materialelor ce vor fi procurate, 
produsele ce vor fi executate 
Io timplărie, lăcătușerie și elec
trotehnică. Rezultotele ce vor fi 
înregistrate vor depinde în mo>e

pornire in
introdus părinții intr-un univers 
psihologic sui-generis : adoles
cența — cu manifestările ei 
multiple, fizice și psihice, fa
miliale și sociale.

Toată conferința a gravitat 
in jurul unei idei : cunoaște
rea copilului. Adolescenta fi
ind o perioadă de arderi in
tense, in sensul propriu și fi
gurat al cuvântului, tînărul tră
iește clipe de exaltare și de
presiune, își caută un suport 
moral, are idealuri cutezătoa
re, e suspicios și generos, este 
mult mai interiorizat și capri
cios. Evident, apropierea de su
fletul lui trebuie făcută cu 
tact și delicatețe. El trebuie 
cunoscut. Părinții, uitindu-și 
propria copilărie, sint uneori 
incomprehensibili la toate a- 
ceste transformări din copilul 
lor provocate de naturale 
schimbări fizico-morfologice. 
Din necunoaștere se produc a- 
nimozități între generații ! Ple
doaria pedagogică a conf. dr. 
Al. Cazangiu, presărată cu e- 
xemple felurite, a vizat cunoaș
terea copilului de către pă
rinți, singura cale ce permite 
înrîurirea pozitivă.

Dar adolescența este și vîrs-

măsură ce priceperea și inițiativa 
maiștrilor instructori și de spriji
nul acordot de către conducerea 
școlii.

Pentru asigurarea otelierelor 
cu materii prime și sculele nece- 
sore se simte insă nevoia unui 
sprijin mai larg din partea Con
siliului popular municipal in sen- 

• sul de a se aloca școlilor fondu
rile necesare, comitetele de pă
rinți puțind și ele să contribuie 
in moi mare măsură la înzestra
rea otelierelor. In colaborare eu 
unele întreprinderi se pot omț- 
najo oteliere mixte, unde elegii 
sa producă piese necesore pen
tru producțio întreprinderii res
pective. Deocamdată întreprin
derile nu cunosc aceste forme db 
conlucrore cu școlile pe bază di 
„convenții de colaborare", dor 
sintem convinși că experiența 
dobindită in alte oroșe va fi uq 
imbold in activitatea noastră. 
Unitățile productive vor putea o- 
menajo oteliere in incinta sco’i- 
lor, in core elevii să execute lu
crări pentru oceste unități. In 
privința organizării Dreaălirii !eh- 
nico-productive la fete. sperăm 
ca in coloborore cu cooperativele 
meșteșugăresti, cu I.I.L. Petro- 
soni, elevele vor puteo executa 
lucrări de confecții, de broderie, 
cusături, obiecte de artizanat etc.

Consiliul poDulor municipol or 
puteo veni in ajutorul școlilor, 
acolo unde spațiul este necores- 
punzoter - cum este și Io Școa
la generală nr. 5 - reportizind
r -»<’3|pio rezultate de la de
molări si din core să se con
struiască ateliere <:mole. Reali
zările obținute pină in prezent 
confirmă că oco'o unde activită
țile tehnico-oroductive sint bine 
concepute. h;ne oraon:’nte, bine 
conduse, unde este mai puțin 
formalism si mn; mu|lă inițiativă 
si droooste de muncă, se obțin 
si rezultate dintre cel” moi fru
moase.

Prof. Mihai FERENCZI

educație
ta la care se conturează pri
mele opțiuni ale tînărului, u- 
ncle durabile, punindu-și am
prenta pe orientarea lui pi-o- 
fcsională in viață. Părinții nu 
tiebuie să-și neglijeze rolul pe 
care-1 pot avea, nu trebuie să-și 
lase odraslele in voia hazar
dului și nu trebuie să lase 
totul pe seama școlii. Apropie
rea față de copil (ca „de la 
tată la fiu*) îi dă acestuia un 
reazem moral. încredere și op
timism. Numai astfel depășește 
adolescentul un prag peste ca
re toii am trecut.

Legătura familiei cu școala 
trebuie înțeleasă nu ca o for
mulă caducă, ci ca o relație ne
cesară în vederea corectei e- 
ducări a copilului și pentru e- 
vitarca surprizelor de tot soiul. 
1 .ectoratul acesta a dovedit re
ceptivitatea și interesul părin
ților. el va trebui continuat, 
căutîndu-se tot timpul formule 
noi de transmitere a experien
ței, de comunicare a unor re
zultate pozitive sau negative, 
vizîndu-se tot timpul un dia
log fructuos între familie și 
școală.

Ts.

EDUCAȚIA FIZICĂ,
disciplină

Plecînd de la faptul că în 
toate școlile din Valea Jiului 
și în special la nivelul licee
lor se înregistrează un număr 
tot mai mare de elevi care, 
intr-un fel sau altul, se sus
trag de la orele de educație 
fizică, în majoritatea cazurilor 
cind se grupează la un loc mai 
mulți profesori de sport, una 
din cele mai spinoase proble
me pusă în discuție și rămasă 
în suspensie este cea a scu- 
liților medicali.

După cum la toate obiectele 
profesorul respectiv lucrează cu 
toți elevii clasei, indiferent de 
deosebirile marcante între aceș
tia. se parc că aceeași cerință 
trebuie aplicată și la educația 
fi/ică. Nu cred să fie situație 
mai grea pentru un profesor 
decit aceea de a-și ține lec
țiile cu un număr de elevi sub 
efectivul clasei pentru motivul 
că ceilalți sini scutiți, situa
ție ce s-ar părea cu totul a- 
normală și poate nejustă. In 
ambianța școlii acești elevi 
creează o permanentă stare de 
slînjenire a procesului de in- 
vățămînl. Rămîn in sala de 
curs fără supraveghere, prezen
ța lor pasivă în sală sau pe 
terenul de sport constituie as
pecte care nu pot să se cir
cumscrie in disciplina școlii. 
Această situație subminează au
toritatea profesorului de educa
ție fizică și duce la scăderea 
prestigiului educației fizice șco- 
laie, la diminuarea convingerii 
curative și corective a cxcr- 
cițiilor fizice.

Pornind de la acest fapt este 
bine ca profesorul de educație 
fizică să dea dovadă de in
transigență în controlul riguros 
al elevilor, fapt ce va face să 
se reducă fluctuația efectivu
lui de lucru al clasei prin scă
derea numărului de scutiți o- 
cazionali și prin integrarea în 
activitatea lecției de educație 
fizică a tuturor elevilor.

Asigurîndu-le un program de 
lucru corespunzător, avînd gri
jă să participe la lecții echi
pați în trening, chiar și ele
vilor cu flagrante deficiențe fi
zice. fie congenitale, fie dobîn- 
dite. profesorul de educație fi
zică va reuși să atragă spre 
activitatea de educație fizică 
întregul colectiv de elevi al 
clasei.

Atragerea tuturor elevilor in 
circuitul lecției, cu diferențele 
existente între cei fără scutire 
și cei scutiți, implică însă o 
muncă susținută și de mare 
răspundere. Așa cum medicul 
arc datoria să cunoască ante
cedentele bolnavului pentru sta
bilirea diagnosticului, profesorul 
de educație fizică trebuie să cu
noască „mediul" oamenilor să
nătoși fiind obligat să depis
teze chiar din primele lecții c- 
lc-vii cu unele deficiențe fizice 
și să-i cunoască pe cei sufe
rinzi de diferite boli.

Ideca integrării tuturor ele
vilor în activitatea de educație

Noi măsuri privind organizarea 
cursurilor de informare 

științifică a corpului didactic
Ministerul Invățămîntului a 

stabilit noi măsuri privind mo
dul de organizare a cursurilor 
de informare .științifică și pe
dagogică a corpului didactic 
din învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic. 
Conform noilor prevederi, aces
te cursuri se vor desfășura, 
atît în timpul anului școlar cit 
și al vacanțelor, sub îndruma
rea Institutului central de per
fecționare, a filialelor sale și 
a Centrului de cercetare peda
gogică și de perfecționare a 
personalului didactic din învă
țămîntul profesional și tehnic. 
Forurile organizatoare vor în
tocmi din vreme planuri a-

minoră ?
fizică are la bază următoarele 
principii : mișcarea, exercițiul 
fizic sint necesare tuturor ele
vilor și cu precădere celor care 
suferă de anumite maladii fi
zice, cu excepția unor mala
dii in care efortul fizic este 
total contraindicat, în rostul 
bolilor exercițiul fizic est re
comandat. Aplicarea terapeuti
că a exercițiului fizic este nu 
numai indicată dai- ea reușeș
te să constituie un ajutor pu
ternic al tratamentului medica
mentos sau chirurgical.

Urmărind aplicarea acestor 
principii consider că trebuie să 
existe o strînsă colaborare in
tre profesorul du educație fi
zică și medicul policlinicii de 
copii, pentru scoaterea din me
diul celor categorisiți bolnavi 
a elevilor din școlile Văii Jiu
lui și aducerea lor pe terenu
rile sau in sălile de sport, im- 
punîndu-li-se să lucreze alături 
de colegii lor.

Medicii care eliberează scu
tirile medicale ar trebui să con
semneze pe acestea, pe lingă 
diagnostic, și gradul de accesi
bilitate a elevului spre exerci
țiul fizic, precum și o serie 
de recomandări privind acti
vitatea de educație fizică.

Nu am dreptul să mă pro
nunț asupra justeței sau ne- 
justeței scutirii medicale a u- 
nei eleve operate de apendi
cită în vara anului trecut dar 
știu atit că Abebe Bikila. după 
două săptămîni de la operația 
de apendicită a luat startul la 
proba de maraton reușind să 
câștige o nouă medalie olimpi
că de aur. Dar despre ușurința 
cu care medicii eliberează mo
tivările se discută mult în rîn- 
dul profesorilor de educație fi
zică. Se constată astfel că nu
mărul elevelor scutite medical, 
începînd din clasa a VUI-a și 
continuind apoi ia clasele le 
liceu, este mult mai marc 1 •■ it 
cel în raport cu numărul .scu
tit ilor" din rîndul eleviloi f A 
ce face să se creadă că nu 
bolile incurabile sînl substra
tul acestor motivări ci însăși 
comoditatea „domnișoarelor" ca
re nu înțeleg că nu există a- 
batere mai gravă împotriva să
nătății decit sustragerea de a 
lecția de educație fizică.

Consider că ar fi bine venit 
ca medicii să sprijine acțiunea 
de integrare a tuturor elevilor 
in activitatea de educație fizică 
prin a arăta care sînt cele mai 
frecvente diagnostice pe < uti- 
rile medicale și gradul in -are 
elevii pol participa la lecția 
de educație fizică. Ar fi un 
sprijin de preț pentru profe
sorul de educație fizică, un ser
viciu însemnat făcut viitorilor 
cetățeni ai țării noastre, con
structori ai socialismului. o 
cale spre înțelegerea educati
velor cuvinte : ..Minte sănă
toasă în corp sănătos".

Imling I.ACOB
Școala generală nr. -1 Lupeni 

nuale și de pei-spectivă pentru 
cuprinderea profesorilor la 
cursurile de perfecționare. Pla
nurile. care urmează să fie tri
mise inspectoratelor școlare ju
dețene. vor indica durata se
riilor și numărul cursanților, 
pe obiecte de studiu.

înlocuirea in activitatea șco
lară a profesorilor care vor ur
ma astfel de cursuri în timpul 
anului de învățămînt, va fi a- 
sigurată — prin suplinire — de 
către cadrele didactice din 
școala respectivă sau de la alle 
școli existente in aceeași loca
litate.

(Agerprcsl

Concursul „Minitehnicus" de
venit deja traditional, și-a câș
tigat o mare popularitate în 
rîndul pionierilor și școlarilor 
din întreaga țară, el fiind prin
cipalul mijloc de finalizare a 
activităților desfășurate în cer
em ile tehnico-aplicative din 
școli și casele de pionieri, sti- 
mulînd imaginația tehnică, ini
țiativa personală și contribuind 
la formarea și consolidarea ac
tivității practice de educare 
tehnico-științifică a pionierilor 
și școlarilor.

Consiliul municipal, consiliile 
orășenești și din școli ale or
ganizației pionierilor, precum 
și conducerile caselor de pio
nieri din municipiul Petroșani 
au acordat o atenție deosebită 
dezvoltării activității in cercu
rile tehnice, popularizării con
cursului „Minitehnicus*. ediția 
1970, și sprijinirii elevilor în
scriși în concurs. De asemenea, 
este de apreciat preocuparea 
consiliilor pionierești ca in fie
care unitate să se înființeze 
și consolideze cercuri de elevi
< u caracter tehnico-aplicativ, 
fapt oglindit în mișcarea de 
educare tehnico-științifică a e- 
Icvilor din școlile din Valea 
Jiului, care tinde să capele

icter de masă. In anul 1970. 
cercurile de elevi și partici
pant i la concursurile județene
< u caracter tehnic (inclusiv con- 
• ursul „Minitehnicus') „au ie
șit- din cadrul caselor de pio
nieri, „pătrunzi nd" în majori
tatea școlilor generale.

Astfel, dacă la ediția 1969 a 
icursului „Minitehnicus- au 

<________________________________

Concursul „Minitehnicus“ — deschis tuturor 
pionierilor și școlarilor din Valea Jiului

participat doar pionierii care 
activau în cadrul cercurilor 
tehnice de la casele pionierilor 
din Petroșani și Lupeni, la edi
ția 1970 a concursului au par- 
licipat, evidențiindu-sc, și pio
nierii de la școlile generale 
nr. 1 Petrila, nr. 5 Petroșani, 
nr. 5 Lupeni. Iscroni și Liceul 
Vulcan.

La concursul „Minitehnicus 
’70" au fost antrenați peste 100 
elevi din 13 școli generale și 
casele pionierilor din Petro
șani și Lupeni. care s-au în
scris cu 44 de lucrări — ceea 
ce reprezintă aproape 50 la 
sută din numărul de elevi par- 
ticipanți și lucrări din județul 
Hunedoara.

.Școlile generale și casele de 
pionieri din Valea Jiului au 
fost bine reprezentate și în 
expoziția județeană .Minitehni
cus ‘70- (17 lucrări din tota
lul de 1’0), iar 14 lucrări (din 
36 cile a trimis județul) au fost 
selecționate pentru expoziția 
națională „Minitehnicus* — (lu
crări la care au participat un 
număr de 44 de elevi).

Din lucrările prezentate la 
cxpi’ it ir. n Jior.aiă s-au re
marcat: .Barca giroscopică" a 

elevului Ulrich Ladislau de la 
Școala generală nr. 1 Petrila 
— care a obținut premiul in
dividual de originalitate și lu
crarea „Automatic L.V. I* a 
elevilor Barbu Livia, Purice 
Daniela, Deutsch Eugen, Cănă- 
voiu Ion, Nemecek Ștefan și 
Meicu Mihai de la Liceul Vul
can care a obținut „mențiune 
colectivă' din partea revistei 
„Racheta cutezătorilor". Celor 
premiați li s-a conferit și car
netul de membru ai „Clubului 
Minitehnicus" — prezidat de 
academicianul Edmond Nicolau. 
Peste 30 de elevi ale căror lu
crări au participat la expozi
ția națională au primit diplo
me de participare. Deși nu au 
fost premiate, dintre acestea 
merită să evidențiem pentru 
complexitatea și ingeniozitatea 
lor „Dispozitivul de tempori
zare* al elevului Wass Alexan
dru de la Școala generală nr. 
5 Petroșani, „Letconul cu auto- 
transformator- al elevilor Po
pescu Ion, Saloș Iulia, Frățilă 
Ion și Scoroșan Viorica de la 
Casa pionierilor Petroșani, 
„Putui cu turn și instalația de 
extracție" de la Casa pionie
rilor Petroșani, „Racheta* de 

la Școala generală nr. 1 Pe
trila și multe altele. Conside
răm oportun să precizăm că 
toate premiile și cel mai mare 
număr de diplome la concursul 
„Minitehnicus ’70" din județ 
le-au obținut pionierii de la 
școlile generale din Valea 
Jiului.

Premiile obținute și partici
parea numeroasă a pionierilor 
și școlarilor din Valea Jiului 
la concursul „Minitehnicus 70“ 
sînt rezultatul preocupării unor 
conducători de cercuri care au 
sprijinit și îndrumat îndea
proape parlicipanții la con
curs. Printre aceștia se numă
ră ing. Postolache Alexandru 
de la Casa pionierilor Petro
șani. Drăghici Ion de la Li
ceul Vulcan, Draica Tudorel de 
la Școala generală nr. 5 Petro
șani. Sicoe Sabin de la Școala 
generală Iscroni și mulți alții.

Prin calendarul Consiliului 
Național al Organizației pio
nierilor. difuzat deja in școli, 
a fost lansată ediția 1971 a con
cursului „Minitehnicus*.

Evidențiind rezultatele pozi
tive obținute în ediția 1970 a 
concursului, este momentul să 

reflectăm și asupra unor nea
junsuri manifestate.

Astfel, deși numărul elevilor 
cuprinși în cercurile cu carac
ter strict tehnic, este mic față 
de numărul total al pionieri
lor și școlarilor din școlile 
municipiului Petroșani (aproxi
mativ 5 la sută), procentul în
scrișilor la concurs față de 
membrii cercurilor este, de a- 
semenca. mic (20 la sută), iar 
al participanților la concurs, 
raportați la membrii cercurilor 
este de numai 10 la sută. Da
că raportăm numărul celor a- 
proximativ 50 de elevi parti
cipant efectiv la concursul 
„Minitehnicus ’70*. la numărul 
total al pionierilor din Valea 
Jiului (exclusiv clasele 1 —IV). 
procentul de participare este 
de circa 0,5 la sută, ceea ce e 
foarte puțin ținînd scama de 
cerințele actuale ale școlii noas
tre și de polivalențele educati
ve ale concursului „Minitehni
cus".

Lipsa de interes din partea 
unor consilii pionierești pentru 
sprijinirea materială și tehni
că a pionierilor înscriși inițial 
cu lucrări, a făcut ca o mare 
parte din aceștia să renunțe 

la ele sau să nu le poată ter
mina pentru a participa la con
curs. Așa se explică diferențele 
dintre înscrierile inițiale și par
ticiparea efectivă — care re
prezintă abia 30 la sută din 
lucrări și cârca 50 la sută elevi 
față de cei înscriși.

O primă concluzie care se 
desprinde de aici este necesi
tatea sporirii numărului de e- 
levi participant la acest con
curs. Nn trebuie uitat că par
ticipant la .Minitehnicus* sînt 
copii caic în familie și școală, 
iar mai tîrziu în viață nu se 
sficsc să pună mina pe pilă 
și șurubelniță, pe alte unelte 
și aparate ca să repare ceva, 
să afle cum funcționează un 
aparat, să inventeze ceva. Cu 
cît vom avea mai mulți ase
menea elevi, cu atît ne vom fi 
făcut datoria mai deplin față 
de cerințele educării elevilor 
din municipiul Petroșani, mu^ 
nicipiu eu un accentuat ca
racter industrial.

Pentru ca participarea la 
concursul „Minitehnicus" să 
dobîndcască un caracter de ma
să este necesar ca preocupa
rea pentru acest concurs să 
devină permanentă pentru toa

te consiliile pionierești și co
mandanții de pionieri. In acest 
scop concursul trebuie popu
larizat din timp în rîndul pio
nierilor și școlarilor. Fiecare 
consiliu pionieresc i.și poate 
propune ca un obiectiv de sea
mă in activitatea lui. antrena
rea la ediția 1971 a concursu
lui, a majorității membrilor 
cercurilor tclmico-aplicative și 
a altor pionieri și școlari.

Concursul trebuie să fie des
chis tuturor elevilor, chiar și 
acelora caic nu au o situație 
la învățătură foarte bună. In 
ediția 1969, un asemenea elev 
din municipiu] Petroșani a ob
ținut unu] din premiile con
cursului.

Esențial este ca pionierii să 
participe in număr cit mai 
marc, chiar dacă primele lor 
lucrări vor fi construite după 
schițe cunoscute. Acesta este 
punctul de plecare pentru ob
ținerea în viitor a unor rezul
tate deosebite, prin lucrări o- 
riginale sau cu caracter de in
venții. In limita posibilităților 
materiale și a capacităților in
telectuale ale copiilor, vor fi 
stimulate în primul rînd rea
lizarea unor idei originale, a 

unor construcții proprii care 
să aibă o utilitate practică, dar 
nu vor fi respinse nici lucră
rile simple din domeniul mo- 
delismului, al aparatajului de 
laborator, obiectelor clectrocas- 
nice care sînt accesibile mate
rial și tehnic unui mare nu
măr de copii.

Preocuparea consiliilor pio 
nierești pentru concursul „Mi
nitehnicus" nu va trebui să se 
reducă la înscrierea pionieri
lor. In lot timpul anului, a- 
ceștia vor trebui îndrumați și 
sprijiniți moral și material, vor 
trebui puși in legălură cu spe
cialiștii care să-i poată spri
jini și îndruma, atunci cînd 
solicitările lor depășesc posib 
litățile tehnice din școala re 
pectivă.

La acțiunea de sprijinire - 
îndrumare a celor înscriși 1. 
concurs pot fi, și c bine să 
fie atrași părinții elevilor, in
gineri și tehnicieni, precum ș: 
alte persoane care pot da în 
drumări tehnice și ajutoare ma 
teriale în executarea lucrăr 
lor.

Cunoscând potențialul tehm 
al pionierilor și școlarilor din 
municipiul Petroșani, a) con 
ducătorilor cercurilor tehnico- 
aplicativc. nădăjduim că unul 
sau mai multe din marile pre
mii ale viitoarei ediții a con
cursului Minitehnicus" vor po
posi în Valea Jiului.

Prof. Ioan CARA
șeful comisiei știință și tehnica 
de la Consiliul județean Hune
doara al Organizației pionierilor
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ARCOM
(Urmare din pag. 1)

MACEDONSKI
Cu 50 de ani în urmă, intr-un 

slirșîl de toamnă mohorită, (în 
24 noiembrie 1920) se stinge din 
viață un clasic contestat violent 
in timpul existenței și contro- 
versot mult de posteritate, poe
tul Alexandru Mocedonski. Iși 
prelungise obositor colvarul prin- 
tr-o eternă opoziție cu oficiali- 
toteo obtuză a vremii, sub rictu
sul omor ol feței ascundea sar
casmul ucigător, pe care il ma- 
lerroliza adeseo in hohotitorul 
rîs mefistofelic. Omul, supus gre
șelilor, de o vitalitate inepuiza
bilă. mereu tracasat, a izbucnit 
în gesturi reprobabile. A fost un 
Don Quijote al literelor româ
nești in lupta surdă, dureroasă 
cu morile de vint înălțate de in
diferența insuportabilă a oficia
lității.

Vigoarea polemică, orgoliul 
nemăsurat, obsedanta convinge
re exagerată a persecuției deve
nită aproape o manie ou gene
rat ieșiri penibile, unele sincer 
și îndelung regretate de poet 
însuși (cele fotă de Alecsandri, 
M. Eminescu. T. Maiorescu).

A avut parte de o viață otră- 
vîiă de continui animozități și 
inamicîții, soldate cu consum 
imens de energie sufletească. A 
căzut uneori în abisul desperării, 
nutrind convingerea că aparține 
familiei „poeților blestemați” dor 
o găsit in sine întotdeauna re
surse să se ridice sfidînd, ca în 
„Noaptea de noiembrie" (unde 
creatorul se detașeoză sarcastic 
d-' ontemporaneitete contem- 
plînd critic ceremonia oferită de 
propria-i înmormîntare) sou :he- 
n-.ind sufletele să se bucure de 
vi-’-î (.Noapte de mai").

Docă omul este ființă perisa
bilă, creația îl nemurește. Deși 
se stingea amăgit în promisiu
nea făcută de unii că piesa 
„Moartea lui Donte" urmează 
c fi interoretatâ De scena Notio- 
nolului, Mocedonski a triumfat 
ca și morele florentin Donte - in 
ol cărui destin găsea suport 
pentru propriile convingeri despre 
eternitatea creației.

Artistul a oficiat pe altarul so
cru al Poeziei, a întreținut ca un 
sacerdot cultul mogic al creației.

Tentat de năluca GLORIEI o 
alergat ca și Emirul din „Noap
tea de decemvrie" după absolut. 
Himera intangibilă a visului de 
perfecțiune l-o dus pe căi tai
nice ale adevăratei literaturi.

Adept, lo debut, ol „poeziei 
sociole" opusă cotegoric celei 
preferate la Junimea", Al. Ma-

• ■■ > _P.i-
1 nopți 
deschisă

cedonski continua prin 
ma verbo" sau cele 11 
linia liricii muntenești < 
de I. H. Radulescu și D. Bolinli- 
neonu, o cărei misiune era de 

înnobila simțurile și a biciui 
măr- 
ortă

„a 
viciurile". Mocedonski iși 
turisește adeziunea la o 
combativă, incendia r-agitatorică,
la poezia sociolă cu reflexe in 
contemporaneitate. „Nopțile", por
nind de • Io un gind nedesăvirșit 
al lui Al. de Musset, conțin protes
tul romantic față de rinduielile 
sociale corupte ca și „Scrisorile" 
marelui său contemporon M. Emi- 
nescu.

„Poezii", „Excelsior", „Flori 
sacre" relevă odesea în modali
tăți byroniene și mussetiene, un 
liric tumultuos social sau intim, 
conștient de geniul său, învîrtin- 
du-se in zboruri mindre în Empi- 
reul liricii luminate orbitor de 
razele luceafărului eminescian.

Innoind revoluționar expresia 
poetică prin forța orfică a suges
tiei imaginii, Mocedonski o psal
modiat in refrene și leit-motive 
muzicale de esență simbolistă 
tainele unui bogat univers sufle
tesc.

„Poema rondelu-:lor", resimțin- 
du-se de migala rece a parna
sienilor, este volumul unui aurfă- 
urar, de sclipitoare concentrări 
diamantine.

Sub girul său strălucitor au 
debutat apoi T. Arghezi, I. Pillat, 
T. Vionu ș.a. în paginile „Litera
torului" și în cenaclul patronat 
de mag. unde „poezia era la 
ea ocasă".

Prof. Ironim MUNTEANU

SPORT
Popice

O etapă fructuoasă
A IV-a etapă a campionatu

lui municipal de popice s-a 
caracterizat prin obținerea cî- 
torva rezultate foarte bune. 
Două din cele patru echipe an
grenate în întrecere au depă
șit granița celor 5 000 p.d. Cel 
mai bun rezultat l-a înregistrat 
Jiul Petrila care, deși a jucat 
în deplasare, la Lonea, cu e- 
chipa Parîngul din localitate, 
a totalizat 5 005 p.d. față de 
numai 4 976 p.d. cît au rea
lizat gazdele. Cei mai eficace 
jucători au fost Iosif Balog — 
855 p.d., loan Bourtesch — 875 
p.d. și Mihai Torok — 877 p.d. 
(de la petrileni), Ilie Dobrică
— 833 p.d.. Constantin Doro- 
țan — 848 p.d. și Iosif Haidu
— 849 p.d. (de la loneni).

La Vulcan, echipa Minerul 
din localitate a dispus cu 5 026 
p.d. —
Petroșani
p.d.. 
p.d. 
p.d.
Dclamia — 879 p.d. și Gheorghe

Albu — 815 p.d. (de la oas
peți) au fost jucătorii cei mai 
buni.

De altminteri, etapa a IV-a 
a fost, în general, bogată în 
popice doborîte pentru aproa
pe toți cei 24 de jucători. 80 
la sută dintre ei au depășit 
granița a 800 p.d., iar șase 
au doborît peste 850 p.d.

După etapa a IV-a. pe pri
mul loc se situează, în conti
nuare, 
victorii.
Vulcan, cu trei 
nerul Petroșani

tiu

Jiul Petrila, cu patru 
urmată de Minerul 

victorii, de Mi- 
cu o victorie 

Lonea, cu pa-de Parîngul 
înfrîngeri.

Staicu BALO!

Se‘ mai primesc înscrieri 
la cursul de arbitri

de fotbal

Oin cuprins: 

Aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român

Dr. Vasilc Rausser — Preocupare constantă pentru ridica
rea calității întregii activități economice (Nicolae 
Ceaușescu: „România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", voi 4 — recenzie).

Dr. Gh. Siclovan — Planul de stat — element central al 
mecanismului economic.

O
Mihai Capătă — Premise ale modernizării sistemului in

formațional economic.
Mircea Coșea — Orientări actuale în modelistica occi

dentală.
Viorel Sălăgean — Centrala industrială — între acțiune și 

expectativă.
Karlheinz Hilbert (R.D.G.) — O nouă formă de perfecțio

nare a pregătirii cadrelor dc conducere.
Dr. Ivanciu Nicolae — Friedrich Engels și geneza eco

nomiei politice revoluționare și futurologice.
Caracteristici ale conducătorilor de întreprinderi. 
DEZBATERI
Gestiunea economică a întreprinderilor socialiste (conti

nuarea dezbaterii).
EFICIENȚA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Valorificarea creației tehnico-științifice românești — im

perativ al progresului economic și social (continuarea 
anchetei).

REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
Economisirea resurselor materiale — necesitate vitală a 

ridicării calitative a activității de producție (continua
rea anchetei).

4 841 p.d. de Minerul
ii Marin Dogaru — 896

Petre Horhoianu — 870
și Ștefan Tipțer — 848 
(de la gazde), Ladislau

pe 
va 
de

PRONOSTICUL NOSTRU LA 

CONCURSUL PRONOSPORT

nr. 48 din 29 noiembrie 1970

Fiorentina — Bologna 2
Foggia — Verona 1
lnternazionale — Catani; 1
Juventus - Roma X
Lanerossi — Cagliari 2
Lazio — Napoli 2
Sampdoria — Torino 1
Varese — Milan 2
Ceseha — A tal anta 2
Massese — Bari 2
M<>nza — Brescia X

! 1 — Pisa 1
Temana — Catanzaro 1

După cum am anunțat, 
lingă C.M.E.F.S. Petroșani se 
deschide un curs de arbitri 
fotbal cu o durată de trei luni.
Cursul poate fi frecventat doar 
de aceia care au activat într-o 
echipă de fotbal, 
susțină un 
tere 
trol 
teză
2,50. 
metri): 
tințe din regulamentul 
lui de fotbal).

Se mai primesc înscrieri pî- 
nă in data de 30 noiembrie 
a. c. la sediul C.M.E.F.S. din 
Petroșani, str. Republicii, 56.

uimind să 
de admi- 
din : con- 
fizice (vi- 
800 m — 

săritură în lungime — 4 
: probă teoretică (cunoș- 
din regulamentul jocu-

concurs 
ce va consta 
medical, probe 
— 15 secunde.

—♦ —
Concurs

Aslă/i. la ora 17, în sala de 
agrement a clubului sindica
li ior din Aninoasa se desfă
șoară un concurs de șah.

Mica 
publicitate

rile de construcții-montoje ole 
Ministerului Construcțiilor In- 
dustriole de care aparține, cit 
și pe cele ale altor ministere, 
precum și institutele de cerce
tare și proiectore, core lucrea
ză in acest domeniu pentru 
partenerii străini. De la înfiin
țarea întreprinderii s-o împli
nit, recent, un an, prilej de 
bilanț și totodată de previziu
ne in ce privește perspectivele 
ce i se deschid.

Trebuie menționat că 
acum activitatea întreprinderii 
o avut și ore o ridicolă efici
ență economică, volumul de 
valută prevăzut a fi realizot 
fiind depășit. Numoi onul aces
ta pe adreso ARCOM au sosit 
192 cereri de ofertă din 51 
de țări. La rindul său, între
prinderea a depus 50 de ofer
te privind efectuarea unor stu
dii, proiecte, servicii ingine
rești, lucrări de construc’ii-mon- 
toi in diverse țări. In prezent, 
ARCOM ore in curs de re- 
olizare lucrările prevăzute in 
32 de contracte economice. 
Iotă numoi citeva dintre cele 
core au și fost terminate sau 
se oflă in curs de execuție : 
coșul de fum de la Marburg 

j; am Lohn, in Republica Fede- 
îî rală o Germaniei, dot în func- 
ÎJ țiune în luna august, Comple- 
j; xul hotelier Chrudim din Ce
ll hoslovacio, la care se foc fini- 
i; sojele, lucrările de extindere 
IZ o Rafinăriei de lo Karaci - 

Pakistan și altele.

pino

Ei

Un olt capitol ol activității 
întreprinderii il constituie acor
darea de osistență tehnică. 
Specioliștii români acordă a- 
sistență tehnică la glisarea 
coșului de fum al termocen
tralei din Bratislava — Ceho
slovacia, Io construirea fabrici
lor de ocid sulfuric de la Sam
sun și de superfosfați de la 
El Azig, in Turcia, la construi
rea unor uzine de sodă la El 
Mex — Republica Arabă Uni
tă și Shiraz in Iran, a Rafină
riei de la Holdia in India, pre
cum și a două fobrici de ci
ment în Republica Populară 
Democrată Coreeană.

In ceea ce privește proiecta
rea, pi’ ’ ... - .
ou 
de 
tră . __  .____  _ _____
de epiclorhidrină in Cehoslo
vacia și s-ou depus oferte 
pentru furnizorea de proiecte 
și studii, pentru diferite obiec
tive, in Iron, Libia, Nigerio, Pe
ru, Sirio, Turcia, Venezuelo.

Lo oro actuală, ARCOM 
întreține relații cu firme de 
construcții-niontaj din Iugos
lavia, R.F. o Germaniei, Polo
nia, Republica Arobă Unită 
și din alte țări.

Iotă oșodor un succint, dar 
edificator, bilanț. El relevă fap
tul că, în contextul lărgirii con
tinue o legăturilor sole econo
mice cu alte state, România 
poote obține și în activitatea 
de construcții-montoj peste 
hotare rezultate dintre cele 
mai bune.

. >rin intermediul ARCOM 
fost elaborote de institute 
specialitate din țoro noas- 
proiecle pentru o fabrică

TELEVIZIUNE
VINERI 27 NOIEMBRIE

17,00

17,20

Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. De Ia labo
rator la industrie (chi
mie — clasa a XII-a). 
Diviziune celulară (bio
logie — clasa a XII-a). 
Locuri geometrice 
ne (matematică — 
selc XI—XII). 
Căminul.
Revista economică 
Tragerea Loto.
I 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Film artistic :

pla
ci a-

TV. >5

„Băieții
23,05
23,15

din Strada Pal*. Meda
lia de argint la Festi
valul de la Moscova 
1969. Secțiunea filmelor 
pentru copii. 
Tineri soliști.
Nicolae lorga. Docu
mentar cu prilejul îm
plinirii a 30 de ani de 
la asasinarea de către 
legionari a marelui căr
turar.
Teleglob : Itinerar iu
goslav. Imagini din 
Belgrad. Zagreb, Sara
jevo.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

D

A

In toate atelierele si secțiile industriei locale

Reportaj publicitar

a incen- 
de utili- 
coșurilor 

fumului în

Se știe că, în lunile frigu
roase, folosirea mai intensă a 
focului pentru încălzirea în
căperilor precum și a insta
lațiilor electrice de iluminat 
și forță, favorizează izbucni
rea unor incendii, în cazul 
cînd nu se iau măsurile de 
prevenire necesare.

Marea majoritate 
diilor sînt cauzale 
zarea sobelor sau a 
de evacuare a
stare defectă, de scurtcircui
tele la instalațiile electrice, 
de manipularea neglijentă a 
focului deschis, de fumăto
rii neglijență, de diferitele 
aparate electrice folosite în 
mod necorespunzător sau ui
tate în prize, precum și de 
încălcarea altor reguli ele
mentare de prevenire a in
cendiilor.

In cadrul industriei locale 
a municipiului Petroșani, în 
această perioadă devin mai 
vulnerabile atelierele de tîm- 
plăric, secția de vată etc. 
Cunoscînd cauzele care ge
nerează incendii, șefii de sec
ții, de ateliere și toți salaria- 
ții întreprinderii trebuie să-și 
îndrepte atenția spre luarea 
măsurilor necesare pentru re
ducerea la maximum a posi
bilităților de apariție și dez
voltare a incendiilor.

Șefii de secții și de ate
liere trebuie să-și intensifi
ce activitatea de control atît 
în sectoarele de producție cit 
și în încăperile anexe, pen
tru a depista și înlătura orice 
defecțiune existentă la insta
lațiile de încălzire, iluminat 
și forță ce ar putea duce la 
incendii.

Este necesar să se verifi
ce riguros modul cum se res
pectă normele de prevenire 
a incendiilor, sarcinile de 
serviciu ce decurg din aceas
ta la fiecare loc de muncă.

In același timp, șefii de 
ateliere trebuie să acorde o 
mai mare atenție organizării 
pazei contra incendiilor la 
locurile de muncă și instrui
rii tuturor salariaților asu
pra regulilor de prevenire și 
stingere pe care aceștia tre
buie să le respecte. Dacă s-ar 
fi procedat astfel, incendiul

buna intervenție se va pu
tea aduce în mod eficace 
contribuția la apărarea avu
tului obștesc, la înlăturarea 
pericolului incendiilor.

ȘEFI DE SECȚII ȘI ATE
LIERE !

Conform instrucțiunilor 
M.A.I. nr. 362/1963, art. 25, 
purtați întreaga responsabili-

izbucnit la atelierul de tîm- 
plârie Livezeni, ar fi fost 
preîntîmpinat, evitîndu-se ast
fel pagubele materiale adu
se tîmplăriei întreprinderii. 
Considerăm că tov. Ioan Sulu, 
șeful secției vată, Nicolae 
Dodu, șeful morii și alții au 
tras învățămintele necesare și 
au luat măsurile corespun
zătoare in această direcție.

Dînd dovadă de pricepere, 
perseverență și exigență în 
înlăturarea cauzelor genera
toare de incendii și asigurînd

tate pentru organizarea pa
zei contra incendiilor Ia lo
curile de muncă. In acest 
sens sînteți obligați :

să acționați pentru apli
carea și respectarea normelor 
de prevenire și stingere a in
cendiilor la locurile de mun
că a căror conducere, vă este 
încredințată;0- să instruiți lunar tot 
personalul din subordine, cu 
privire la sarcinile ce-i re
vin pentru prevenirea și stin
gerea incendiilor;

@ să organizați echipe de 
primă intervenție în caz de 
incendiu, din rîndurile per
sonalului existent în subor
dine;

să asigurați păstrarea, 
întreținerea și funcționarea 
corespunzătoare a utilajelor 
de stingere a incendiilor e- 
xistente în dotarea obiecti
velor pentru care purtați 
responsabilitatea.

IN ATENȚIA TUTUROR 
SALARIAȚILOR I

Cînd terminați serviciul, 
înainte de a părăsi locul de 
muncă, verificați cu maxi
mă atenție dacă :

— ați scos din priză mo
toarele și alte aparate elec
trice ?

— tablourile de distribu
ție au fost închise ?

— s-a scos de sub tensiu
ne instalația electrică de ilu
minat și forță ?

— au fost evacuate deșeu- 
rile combustibile și infla
mabile ?

— în încăperi nu au rămas 
resturi de țigări aprinse ?

— au fost închise ermetic 
vasele cu lichide inflama
bile, dacă au fost depozitate 
la locurile destinate acestui 
scop ?

In cazul că răspunsul este 
afirmativ la toate aceste în
trebări, puteți pleca liniștiți 
acasă, avînd certitudinea că 
la locul dv. de muncă nu va 
izbucni nici un incendiu, că 
luînd aceste măsuri ați în
deplinit o îndatorire patrio
tică.

NU UITAȚI ! încălcarea 
normelor de prevenire și 
stingere a incendiilor, pre
văzute în acte normative și 
instrucțiuni, se sancționează 
conform H.C.M. 2 285/1969. cu 
amendă de la 1 000 la 3 000 
lei.

Deci, atenție !

Exploatarea minieră llîlja

ANUN7A

pentru ocuparea posturilor vacante de 
MAISTRU MINIER PRINCIPAL și MAISTRU 
TRANSPORT, care se va ține în ziua de 30 no
iembrie 1970 ora 9.

Informații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal al exploatării.

0. C. L. PRODUSE
INDUSTRIALE PETROȘANI

angajează urgent

• ȘEF MAGAZIN TEXTILE 
Șl CONFECȚII nr. 16 lonea

Condiții de angajare : candidatul să aibă o activitate 
comercială de 42 de luni și școala profesională comercială, 
sau școala medie și 30 luni activitate comercială.

Salarizarea — 1 480—1 810 lei, conform prevederilor
H.C.M. 914/1968,

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la biroul 
personal al întreprinderii din str. Republicii nr. 90, telefon

VI ND convenabil autoturism 
renovat. Petrila, str. Rindunicii 
nr. 5 (în spatele clubului).

Succese 
ale minerilor 

din Lupeni
(Urmare din m n

nădejde, veniți aici în ulti
mul sfert de veac. Au găsit 
unde să muncească, dar au 
prins și dragoste pentru mi
nerit și n-au mai plecat 
nicăieri, descoperind împlini
rea și prețuirea muncii lor 
în scoaterea la lumina zilei 
a bogățiilor de cărbune, atît 
de necesar termocentralelor 
sau bateriilor uzinelor cocso- 
chimice. La început, fiecă
ruia i-a fost greu. Mulți nu 
văzuseră în viața lor un 
turn de extracție, dar cu 
răbdare și dăruire au pă
truns tainele meseriei de 
miner. Școala de calificare

a avut, desigur, un rol po
zitiv în ridicarea pregătirii 
lor profesionale. Frccvenlîn- 
du-i cursurile loan Tecșa, 
Constantin Uță, Ioan Ciorbă, 
sau loan Hcrlca au devenit 
mecanizatori mineri sau a- 
jutor-mineri. Aducîndu-și con
tribuția la realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan și 
manifestînd multă dragoste 
față de muncă. Dumitru 
Șerbu și Dumitru Nazarc au 
fost propuși și ei pentru a-și 
ridica nivelul calificării...

Fiindcă ora intrării în mi
nă se apropia, le-am urat 
harnicilor mineri „noroc 
bun", propunîndu-mi să mai 
poposesc și altădată în mij
locul lor.

DUMINICA 29 NOIEMBRIE
8,45 Deschiderea emisiunii.
9,00 Matineu duminicol pen

tru copii. „Boloda Irin- 
cuței”.

10,00 Viața satului. •
11.30 Amfiteatru muzical.
12,00 De strajă potriei.
12.30 Fotbal : Progresul-Stea- 

uo (divizia naționolă A).
14,15 Publicitate.
14,25 Rugby : Romănio — Fran

ța.
16,00 Emisiune in limbo ma

ghiară.
17.30 Studioul „N". Ediție rea

lizată în S.U.A. de Tudor 
Vornicu.

19,00 „De lo Hoțeg pin-lo 
Brad". In program : 
dubașii din Almaș-Săliș- 
te, formația de dansuri 
a Centralei Siderurgice

19,30
20,00
20,20

21,45

22,20

22,35

Hunedoara, călușarii din 
Romaș și Geoagiu, * 
mația de dansuri a 
bului
Deva, tulnicâresele 
Bulzești și formația 
dansuri din Cristur 
soliștii Maria Tudor, 
tavia Igna, Petrică 
paș și Ionel Sugar. 
Telejurnalul de seară. 
Imagini din Albania. 
Film artistic. „Străbătind 
Pori sul".
Din cornetul cu amintiri 
al „Cerbului de aur". 
Rodmila Karokloici, An
gela Simileo.
De lo Ohrid la 
Itineror iugoslav. 
Telejurnalul de noapte.

sindicatelor

foi - 
Clu- 
din 
din 
de

Ș»
Oc-
Lu-

Kotor.

LUNI 30 NOIEMBFJE

18,00

18,50
19,00

19,20

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul. Tur
neele in București ole 
teatrelor din Tirgu Mureș, 
Oradea, Petroșani, Sotu 
Mare. Filmele lunii de
cembrie.
Zileie folclorului 
reon.
Publicitate. 
Relația dintre 
și întreprinderile 
nente. A cinceo
ne a ciclului „Ce sînt și 
ce trebuie să fie centra
lele industriale".
1 001 de seri. Emisiune

biho-

centrclă 
compo- 
emisiu-

19,30

20,50

22,00
22,10

22,40
23,00

pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. A- 
genda politică de 
Mărgineonu.
Teotru foileton. Războiul 
celor două roze (VI).
Ocolul țării in opt luni. 
Emisiune concurs. Par
ticipă județele Argeș, 
Dîmbovița, Prahova și 
Vilcea.
T-' ’ -malul
Dinam’ x 
mâneșii.
Telesport. 
închiderea

MARȚI 1 DECEMBRIE

10,00-11,00 Teleșcoală. 
18,00 ~

18,30

19,20

Deschiderea emisiunii. 
Ateneu. Emisiune de ac- 
tualitcfe muzicolă.
Steaua Polară. Emisiune- 
cabinet de orientare pro
fesională.
1 001 de seri, 
pentru cei
Telejurnalul 
Reflector.

Emisiune 
mici.
de seară.

MIERCURI 2
emisiunii.
(ediția o

□ 
pen-

Ion

oe noopte. 
societății ro-

emisiunii.

20,15

22,00

22,30
22,45
23.00

teatru. FiiSeară de 
minte Cristofor de Aurel 
Baronga. Distribuția ; 
Marcela Rusu, Beote 
Fredonov, Octavian Co 
tescu, George Corabin. 
Prim plan. Prof. Petre 
Vonceo, membru cores 
pondent ol Acodemiei. 
Telejurnalul de noapte. 
Program de canțonete, 
închiderea emisiunii.

DECEMBRIE

20,00Deschiderea 
„Ex-terra '71" 
IV-o). O nouă ediție 
concursului tehnic 
tru școlari. Cuvintul inau
gural : Henri Coondă și 
Horia Hulubei. 
Cabinetul economic TV. 
Teoria creșterii econo
mice in prezent și în 
perspectivă.

19,10 Tragerea concursului 
Pronoexpres.

19,20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

JOI 3 DECEMBRIE

20,30

20,45

cu-

18,25
21,10

22,00
22,15

23,00

Unul din 
ai veacului : 
patti.
Poșta TV de Ion 
ru.
Pe țărmul mării, 
ușoară cu Trio 
Cruz și Bionca Cavollini. 
Fotbal. Olanda - Româ
nia. Transmisiune direc
tă de lo Amsterdam. 
Telejurnalul de noopte. 
Repriza a ll-o a meciului 
de fotbal Olanda — F 
mânia, 
închiderea emisiunii.

D
D

Răi 0
0
D

18,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 Documentar TV. 20 de 
oni de la primele alegeri 
in sfaturile populare.

18,50 Mult e dulce și frumoa
să.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnolul de seară. 
20,00 Film serial. „Vidocq" (I).

Reluareo pe programul 
I o acestui seriol.

20,25 ReDortaj TV. 
crete.

Arhive se-

VINERI 4

emisiunii.

21,20

22,10

22,35
22,45
23,00

Teotru scurt. Nostro f| 
Deo - o comedie de 4. 
Bontempell. F ...
Cormen Stănescu, 
Andronescu, 
pescu. Drago — 
Elisobeto Predo, Ștefan 
Bănică, Valentin Plotc 
reanu. Marian Hudac.
Teleglob. Litoralul Repu 
blicii Democrate Germo 
ne.
Telejurnalul de noo-‘^ 
Muzică distractivă, 
închiderea emisiunii

Distribuția : fi 
5„escu, Coco *” 
i, Didona Po- M 
iga Olteonu, u 

0 
o 

o a 
i 
i

11 17,00 Deschiderea

□ Teleșcoală.
18,00 Căminul.

D 18,50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea loto.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.

Q 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.

D20.15 Film artistic. Riscurile 
meseriei. Distins cu Me- 

q dalia de aur a Cinemc-

0

DECEMBRIE
tografiei franceze pentru jj 
cel mai bun film ol 
anului 1967.
Moi aveți o întrebare ? q 
„Autentic și fals in opere II 
de artă". Sini invitați in — 
studiouri acad. Emil Con- [J 
durochi, prof. dr. Va- q 
sile Drăguț, prof. dr. [J 
docent Solomon Marcus, q 
Telejurnalul de noapte, ij 
închiderea emisiunii. p

21,45

22,45
23,00

0

v°- n dr. U

17,00 Emisiune in

Dmană.
18,10 Publicitate. 0 18,15 Bună seara,

Bună seara, 0 19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.

FI pentru cei mici.
*■* 19,30 Telejurnalul de seară. Q 20,00 Tele-enciclopedio.

EZJ □ CZJ CZ1 CZJ □ I CD CZ3 EZO CO EZ3 EZJ □ EZJ EZ1 □

DECEMBRIE

limba ger- Incorupti- LJ 
gangste- R

Film serial, 
bilii. Depoziția

SIMBĂTA 5

0

Telesport.
Concertul orchestrei 
muzică ușoară o Radio- .1 
televiziunii.
închiderea emisiunii.
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0 nouă contribuție 
constructivă 

a României la O.N.U.
Românio este dm nou prezen

tă, la O.N.U., cu o propunere 
constructivă. După cum se știe, 
proiectul de rezoluție inițiat de 
delegația română la punctul în
scris de țara noastră pe agenda 
actualei sesiuni a Organizației 
- .Rolul științei și tehnologiei 
moderne in dezvoltarea națiuni
lor și necesitotea întăririi coope
rări economice și tehnico-știin- 
țifice intre state” — a fost odop- 
tat in unanimitate, zilele acestea, 
de către Comitetul pentru pro
blemele economice și financiare 
ol Adunării Generale.

In elaborarea și prezentarea a- 
ces.u; proiect de rezoluție. Ro
mania a pornit de la aprecierea 
ca problemele cooperării econo
mice și tehnico-științifice, proD'e- 
me de o însemnătate majoră 
pentru progresul popoarelor și 
pentru însăși cauza păcii, trebuie 
so ocupe un loc central in preo
cupările O.N.U.

In cei 25 de ani de existență 
și activitate, marele for interna
țional și organismele sole de 
specialitate ou înregistrat succese 
atit pe linia studierii și definirii 
aspectelor legate de aplicarea 
științei și tehnicii în procesul 
dezvoltării, cit și in direcția or
ganizării unor programe interna
ționale de cooperare economică 
și tehnico-științifică. Imperativele 
dezvoltării și diversificarea tot 
mai accentuată a colaborării in
ternaționale scot, însă, în eviden
ță necesitotea ca formele, me
todele și instrumentele de coo
perare în domeniul științei și 
tehnicii folosite pină in prezent, 
in cadrul sistemului O.N.U., să 
fie perfecționate, în așa fel incit 
ele să răspundă plenar nevoilor 
reale ole lumii contemporane, 
să favorizeze o largă diseminare 
o cunoștințelor și experienței, să 
faciliteze tuturor popoarelor 
cesul neîngrădit la cuceririle 
inței și tehnologiei moderne.

Decalajul existent astăzi
lume în domeniul științei și teh
nologiei este un fenomen .ot 
atit de neliniștitor ca și decala
jul în materie de economie, ali
mentație, cultură, nivel de trai. 
Statisticile arată că, în momentul 
de față, țări in curs de dezvol
tare. reprezentind aproape ju
mătate din populația globului, 
consumă mai puțin de 10 la sută 
din cantitatea de energie pro
dusă în iume. Menționăm, de 
asemenea, că la cheltuielile 
mondiale pentru cercetare-dezvol- 
tare, aceste țări participă cu nu
mai 2 la sută. Or, este știut că 
realizarea cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contemporoie

oc- 
ști-

in

este strins legată de un mare 
consum de energie, de investiții 
și eforturi financiare importante.

Abordarea multiplelor aspecte 
ale aplicării științei și tehnicii 
in folosul dezvoltării și elabo
rarea — in acest sens — a nei 
concepții unitare care să defi
nească țelurile de urmărit și mij
loacele de ales, in viitorii ani, 
se impun, așadar, cu acuitate.

Documentul propus de țara 
noastră și adoptat la actuala 
sesiune jubiliară a O.N.U. vine 
tocmai să consacre preeminența 
rolului științei in procesul dez
voltării și să contribuie la extin
derea raporturilor de cooperare 
internațională, pe plan economic 
și tehnico-științific.

Este bine cunoscut faptul că 
România s-a pronunțat in mod 
constant pentru intensificarea le
găturilor economice și tehnico- 
științifice intre toate statele, in
diferent de orinduirea socială și 
de nivelul lor de dezvoltare. In 
acest spirit, incă de la sesiunea 
o 12-a a Adunării Generale a 
O.N.U., din 1957. țara noastră 
a propus elaborarea unei decla
rații de principii ale cooperării 
economice internaționale. Reți
nută ca o preocupare importan
tă a Adunării Generale, propu
nerea s-a materializat Io prima 
Conferință a Națiunilor Unite 
pentru Comerț si Dezvoltare di 
1964.

Tot la sugestiile României o 
fost întocmite mai multe rezo
luții O.N.U., care s-au bucurat 
de o largă audiență, cum ar fi 
cele privind punerea in valoore 
și utilizarea resurselor umane, 
cooperarea industrială, rolul Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Europa in dezvoltarea cooperării 
economice internaționale, coope
rarea in domeniul utilizării ordi
natoarelor si tehnicilor de calcul 
la dezvoltare.

In cuvîntarea rostită la sesiunea 
jubiliară a Adunării Generale a 
O.N.U., tovorășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că fiecare 
popor poate să-și aducă o con
tribuție prețioasă, proprie. la 
cauza progresului și civilizației 
mondiale, arăta : „Pentru acce
lerarea progresului general este 
necesar ca toate statele să-și 
asume obligația de a favoriza 
dezvoltarea nestingherită a schim
burilor internaționale economice, 
științifice, tehnice și culturale, ii- 
chidindu-se o-:ce fel de bariere, 
restricții si discriminări care im
pietează în prezent asupra cola
borării dintre popoare".

Plecarea tovarășului
Gheorghc Radulescu

de la Pekin
PEKIN 26. — Coresponden

tul Agerpres, Ion Gălățeanu. 
transmite: Tovarășul Gheorghc 
Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și-a încheiat vizita 
făcută în R. P. Chineză la in
vitația guvernului acestei țări.

Joi dimineața, tovarășul 
Gheorghc Rădulescu și persoa
nele care îl însoțesc au pără
sit Pekinul, plecind spre pa
trie. Pe aeroportul din capi
tala R. P. Chineze, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări, mii de locuitori au 
venit pentru a ura drum bun 
oaspeților români.

Tovarășul Ghcorghe Radules
cu a fost condus de Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. I*. Chineze, 
Ciu Hui-tzo, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al șefului Mare
lui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare. 
Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Li 
Cien, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Sie Huai- 
da, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru relații economice cu 
străinătatea, și de alte persoa
ne oficiale chineze.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Aurel Duma, ambasado
rul României la Pekin, și mem
bri ai ambasadei.

Dezbaterile
din Comitetul politic

NAȚIUNILE UNITE 26 (A- 
gerpres). — O.N.U. nu trebuie 
să se dezintereseze de perspec
tivele explorării și exploatării 
resurselor miniere și petrolie
re submarine și ale zonelor de- 
pinzînd de jurisdicțiile națio
nale, a căror utilizare ar putea 
fi rentabilă în anii viitori, a 
declarat secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite în 
fața Comitetului politic. Secre
tarul general al O.N.U. a ple
dat în favoarea elaborării ra
pide a unor acorduri interna
ționale pentru împiedicarea po
luării mărilor.

Comitetul, care a început 
miercuri dezbaterile în proble
ma folosirii în scopuri pașnice 
a fundului mărilor, trebuie să 
examineze o serie de docu
mente ce prevăd, în principal, 
organizarea unor conferințe in
ternaționale privind dreptul

ROWA-- Conferința 
de presă ținută 
de Willy Brandt
ROMA 26 (Agerpres). — In 

conferința de presă ținută 
înainte de a părăsi Italia, 
cancelarul R.F. a Germaniei, 
Willy Brandt a declarat că gu
vernul său intenționează să 
înceapă negocieri, în cursul 
iernii acestui an, în vederea 
încheierii unui tratat pentru 
normalizarea relațiilor cu Ce
hoslovacia. El a menționa'., 
de asemenea, că intenționează 
să viziteze Varșovia. în zilele 
de 6—8 decembrie a.c., pentru 
a semna Tratatul încheiat de 
curînd în Polonia. In același 
timp, cancelarul federal și-a 
exprimat speranța că se va 
putea stabili în curînd ce pro
bleme se pot discuta în mod 
util cu Republica Democrată 
Germană. Willy Brandt a su
bliniat că. la 27 noiembrie, va 
avea loc la Berlin o întîlnire 
între secretarul de stat la Can
celaria federală a R.F.G., Egon 
Bahr. și Michael Kohl, secre
tar de stat pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R.D.G. „Cred că 
după această întîlnire vom ști 
mai mult decît astăzi despre 
ceea ce se va putea discuta 
eventual* — a afirmat cance
larul.

Exprimîndu-și mulțumirea cu 
privire la modul in care s-au 
desfășurat convorbirile sale 
la Roma, Willy Brandt a rele
vat că au putut fi discutate 
numeroase probleme. „într-un 
spirit practic". El a calificat 
schimbul de vederi avut cu u- 
ficialitățile italiene drept _nc->- 
bișn'.it de util*.

Nota guvernului Finlandei 
în legătură cu pregătirea conferinței 

general-europene pentru
HELSINKI 26 (Agerpres). — 

Prunul ministru finlandez, Anti 
Karjalainen, a ținut miercuri 
seara o conferință de presă, în 
timpul căreia a fost difuzată o 
notă a guvernului Finlandei în 
legătură cu pregătirea confe
rinței general-europene pentru 
securitate. In notă se mențio
nează, printre altele, că guver
nele statelor ce poartă răspun
derea pentru securitatea conti
nentului au adoptat în princi
piu o poziție pozitivă față de 
propunerile avansate de Fin
landa în Memorandumul său 
din 5 mai 1969 cu privire la 
securitatea europeană.

Guvernul finlandez, se spu
ne în notă, consideră că în 
prezent „există o bază politi
că de la care s-ar putea pleca 
eventual, în organizarea confe-

Ncoloe VAMVU Abdel Halim Khaddam despre

mărilor, definirea zonei fun
dului mării și elaborarea pro
blemelor juridice decurgînd din 
aceasta, stabilirea mărimii zo
nei teritoriale și reglementarea 
corespunzătoare a activităților 
maritime în scopul prevenirii 
poluării apelor.

Hotărîrea Adunării 
Generale privind

Conferința 
specială 
O.N.U.D.I.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.'J. 
a adoptat o hotărîre privind 
convocarea unei conferințe 
speciale a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (ONUDI), cu 
ticiparea reprezentanților 
vemelor la un nivel cît
înalt. S-a stabilit ca lucrările 
conferinței să se desfășoare în 
capitala Austriei între l și 
8 iunie 1971.

par- 
gu- 
mai

Consultările în vederea
constituirii Frontului

național progresist din Siria

Abdel 
declarat 

cores- 
al a- 
curs 

apro- 
între

DAMASC 26 (Agerpres). — 
Vicepremierul și ministrul afa
cerilor externe sirian, 
Halim Khaddam, a
într-un interviu acordat 
pondcntului din Damasc 
genției MEN că „este în 
de realizare o adevărată 
piere la toate nivelele 
Siria și R.A.U.*.

Evocînd recentele evenimen
te din țara sa, vicepremierul 
Abdel Halim Khaddam, rele
vă agenția MEN, „a acuzat 
fosta conducere a partidului 
Baas de a fi promovat o po
litică ce a dus la izolarea Si
riei de restul lumii arabe". Pe 
de altă parte, el a afirmat că 
Siria va desfășura o intensă 
activitate politică în serviciul 
cauzei palestiniene.

Elementele progresiste din 
țară, a arătat vicepremierul 
sirian, cooperează în prezent 
cu partidul Baas, iar liderii 
partidului studiază o formulă 
în vederea constituirii Fron
tului național progresist. El a 
adăugat că din acest front vor 
face parte o serie 
care au intrat în 
guvernului format 
rul Hafez Asaad,
prezentanți ai partidului comu
nist, precum și personalități 
care nu aparțin unei formați
uni politice.

In următoarele trei luni, a 
arătat vicepremierul sirian, se 
va întruni o Adunare popu
lară cuprinzînd reprezentanți 
ai forțelor politice care 
parte din actualul guvern 
ai organizațiilor obștești.

de partide 
componența 
de premie- 
inclusiv re-

Lucrările sesiunii
Adunării l^afionale a R.A.U

securitate

CAIRO 26 (Agerpres). — Du
pă cum s-a mai anunțat, la 
Cairo se desfășoară lucrările 
sesiunii de toamnă a Adunării 
Naționale a Republicii Arabe 
Unite. Premierul Mahmud 
Fawzi a prezentat deputaților 
programul 
și externă 
giptean.

Evocînd
tul Apropiat și poziția R.A.U. 
în această problemă, premie
rul Mahmud Fawzi a decla
rat : „Am dovedit în cîteva rîn- 
duri că sîntem partizani ai pă
cii. Noi am acceptat rezoluțiile 
Consiliului de Securitate în pro-

de politică internă 
al noului guvern e-

situația din Orien-

blema Orientului Apropiat și 
inițiativa secretarului Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
William Rogers. Am fost de a- 
cord cu încetarea provizorie a 
focului și cu extinderea pe incă 
90 de zile a acestei perioade. 
Dar, nu avem nici un răspuns 
din partea Israelului. Dacă Is
raelul persistă in refuzul său 
de a evacua teritoriile ocupa
te, a arătat șeful guvernului 
R.A.U., orice căutare a unei so
luții de pace devine inutilă". 
Guvernul R.A.U., a declarat, 
pe de altă parte, premierul 
Fawzi, va acorda prioritate 
reactivării pregătirii forțelor ar
mate egiptene.

Referitor la atitudinea R.A.U. 
față de organizațiile palesti
niene de rezistență, primul mi
nistru a reafirmat sprijinul fă
ră rezerve pe care țara sa1 îl a- 
cordă acestora.

In domeniul politicii interne, 
șeful guvernului egiptean a in
sistat asupra intenției sale de 
a stimula dezvoltarea economi
că și a anunțat că guvernul 
va proceda la o reformă com
pletă a sistemului de învăță- 
mînt, a ocrotirii sănătății și a 
serviciilor
Fawzi a 
necesitatea 
lui agricol.

PE SCURT
• PREȘEDINTELE R. S. F. 

IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
a primit pe ministrul afaceri
lor externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, Walter 
Scheel, cu care a avut o con
vorbire prietenească, informea
ză agenția Taniug.

® LA SOFIA au luat sfir- 
șit lucrările consfătuirii direc
torilor generali și directorilor 
comerciali ai companiilor de 
aviație din Bulgaria, Cehoslo-<________

vacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. La încheierea lucră
rilor a fost semnat un protocol 
care prevede lărgirea în conti
nuare a colaborării între com
paniile de aviație semnatare 
ale acordurilor de la Berlin.

PREȘEDINTELE STATE
LOR UNITE, Richard Nixon, 
l-a demis miercuri pe minis
trul de interne, Walter Hickel. 
El va fi înlocuit provizoriu de 
adjunctul său, Fred Russell ur- 
mînd ca această funcție să fie 
preluată de la 1 ianuarie 1971 
de Rogers Morton, președintele 
Comitetului național republi
can.

rinței europene pentru securi
tate, dar că trebuie de acum 
înainte să ne străduim să gă
sim un teren de înțelegere în 
ce privește acțiunea comună pe 
care trebuie să o întreprindă 
guvernele pentru întărirea secu
rității în Europa". In continua
re, se arată că schimbul de o- 
pinii privind preconizata reu
niune a atins un asemenea sta
diu îneît este posibil și ar fi 
util ca statele interesate să 
împuternicească pe reprezentan
ții lor 
sau pe 
fășoare 
rul de 
asupra 
general-europene pentru secu
ritate.

„Scopul acestor consultări, se 
spune în declarație, ar fi in
tensificarea schimburilor de in
formații importante, fără ca a- 
cest lucru să angajeze defi
nitiv părțile interesate. Parti
ciparea la aceste consultări nu 
ar prejudicia, într-adevăr, cu

acreditați la Helsinki, 
al ți demnitari să des- 
consultări cu Ministe- 
Externe al Finlandei 

organizării conferinței

nifnic hotărîrea finală în 
privește organizarea conferin
ței*. Ele, adaugă nota, ar per
mite guvernelor să obțină in
formații necesare, să studieze 
eventualele poziții asupra po
sibilităților de convocare a 
reuniunii.

Nota, după cum a declarat 
primul ministru finlandez, a 
fost remisă tuturor guvernelor 
cărora le-a fost înmînat și me
morandumul finlandez din luna 
mai 1969.

★

ce

Guvernul britanic a primit cu 
interes noua propunere a Fin
landei privind crearea la Hel
sinki a unui centru de pregă
tire a preconizatei conferințe 
europene pentru securitate, 
transmite agenția France Presse, 
citind surse autorizate. La Whi
tehall, relevă France Presse, 
se consideră că propunerea 
finalndeză merită să fie stu
diată cu foarte mare atenție.

Vizita în Polonia a premierului 
Franței, Jacques
VARȘOVIA 26. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite i Joi, a sosit 
la Varșovia, într-o vizită ofi
cială de trei zile, la invitația 
lui Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, premierul Fran
ței Jacques Chaban-Delmas, în
soțit de ministrul de externe 
Maurice Schumann. In aceeași 
zi, au început convorbirile o- 
ficiale între premierii celor 
două țări. Tot joi, Jacques 
Chaban-Delmas a fost primit 
de Marian Spychalski. preșe-

Chaban-Delmas
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone. Pe agenda con
vorbirilor polono-franceze figu
rează, după cum subliniază 
presa poloneză, probleme legate 
de situația din Europa și de 
convocarea conferinței europe
ne pe tema securității și co
laborării. Cei doi premieri ur
mează să facă un larg schimb 
de păreri asupra principalelor 
coordonate ale actualei situa
ții internaționale și a stadiului 
și perspectivelor de dezvolta
re a relațiilor bilaterale.

PROFESORUL CHRISTIAN 
BARNARD NU DISPERA

ATENA 26 (Agerpres). - Aflat 
intr-o vizită la Atena, cunos
cutul specialist in chirurgia 
cardiacă, profesorul Christian 
Barnard a admis că, in ultimul 
timp, s-a constatat o netă scă
dere a numărului candidaților 
la grefele de inimă.

Eu nu disper totuși, a de
clarat Barnard, precizind că, 
împreună cu echipa sa, va 
continua cercetările pentru e- 
vitarea fenomenului de respin
gere. După părerea lui, trans
fuziile sanguine repetate tre
buie să permită desensibiliza
rea organismului inainte de e- 
fectuarea grefei.

încheierea 
vizitei 

delegației 
de activiști 
ai P.C.R. 
în Cuba

HAVANA 26. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite : Delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Dan Marțian, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., care, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, 
a făcut o vizită de schimb de 
experiență în această țară, a 
părăsit Havana, îndreptindu-se 
spre patrie. La plecare, dele
gația a fost salutată de Arse
nic Alonso, adjunct al șefului 
secției organizatorice a C.C. al 
P.C. din Cuba, de activiști ai 
Comitetului provincial de par
tid Havana. A fost, de aseme
nea. de față ambasadorul Ro
mâniei la Havana, Vasile Mu-

PARIS 26 (Agerpres). — In
tr-o declarație difuzată la Pa
ris, purtătorul de cuvînt al de
legației Republicii Democrate 
Vietnam la Conferința cvadri- 
partită în problema vietname
ză a apreciat că ministrul a- 
părării al Statelor Unite, Mel
vin Laird, și alte oficialități 
americane s-au străduit în ul
timele zile să găsească cele mai 
ilogice pretexte pentru noi acte 
de agresiune împotriva R. D. 
Vietnam, primejduind astfel 
serios pacea și securitatea în 
Asia, precum și Conferința de 
la Paris în problema vietna
meză. In document se precizea
ză că bombardamentele ameri
cane efectuate în zonele Hai
phong, Quang Ninh, Hatay, 
Hoa Binh și la periferia capi
talei R.D.V., Hanoi, s-au sol
dat cu zeci de morți și răniți.

Actele de agresiune comise 
de Statele Unite la 21 noiem-

Paris

publice. Mahmud 
subliniat, totodată, 
dezvoltării sectoru-

brie împotriva R.D.V. și de
clarațiile lui Melvin Laird — 
declară purtătorul de cuvînt — 
dovedesc că Washingtonul, „de
parte de a căuta o soluție paș
nică problemei vietnameze, se 
străduiește să-și asigure o po
ziție de forță și o victorie mi
litară". Pe de altă parte, pur
tătorul de cuvînt a reafirmat 
că țara sa dorește o reglemen
tare pașnică a problemei viet
nameze, pe baza respectării 
drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez. 
Soluția globală în zece puncte 
formulată de Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud și pro
punerea în opt puncte prezen
tată recent Conferinței de la 
Paris de Nguyen Thi Binh, șe
ful delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu, constituie o 
bază logică și rezonabilă pen
tru această reglementare.

In concluzie, purtătorul de 
cuvînt a declarat că „dacă Sta
tele Unite vor continua sâ le
zeze suveranitatea și securita
tea R.D.V., ele vor întîmpina 
riposte viguroase din partea ar
matei și poporului vietnamez. 
„Este acesta dreptul sacru de 
legitimă apărare a Vietnamu-

— 4----

Plenara 
Comitetului 

National al P.C 
din S.U.A.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— La ''New York s-au încheiat 
lucrările plenarei Comitetului 
Național al Partidului Comu
nist din S.U.A. După cum pre
cizează ziarul „Daily World'1, 
secretarul general, Gus Hall, a 
prezentat un raport în care 
sînt analizate situația internă 
din S.U.A., după recentele ale
geri de la mijlocul mandatului 
prezidențial, precum și activi
tatea internațională a partidu
lui.

Anunțînd această demitere, 
Ronald Ziegler, purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, a preci
zat că președintele Nixon a 
considerat că „clementele ne
cesare unor relații bune ale 
șefului administrației cu mem
brii cabinetului său lipseau în 
cazul lui Walter Hickel*.

• AGENȚIA P.A.P. infor
mează din Bonn că președin
tele R. F. a Germaniei, Gustav 
Heinemann, a primit la 25 no

iembrie o delegație a studen
ților din R. P. Polonă. Dele
gația poloneză l-a informat pe 
președintele R.F.G. despre pre
gătirile in vederea realizării 
unui schimb de experiență in

tre organizațiile de studenți 
din cele două țări, precum și 
despre atitudinea studenților 
.din Polonia față de parafarea

tratatului cu privire la ba
zele normalizării relațiilor 
dintre R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei.

Ludvik Svoboda, preșe
dintele R.S. Cehoslovace, a 
avut joi o întrevedere la 
Hradul din Praga cu Niko
lai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, 
care a sosit la Praga cu pri
lejul celei de-a 75-a aniver
sări a președintelui Svoboda, 
anunța agențiile CTK și

TASS. In timpul întrevede
rii. Ludvik Svoboda și Ni
kolai Podgornîi au făcut un 
schimb de păreri în proble
me de interes comun, au 
dezbătut chestiuni legate de 
dezvoltarea în continuare a 
colaborării dintre Cehoslo
vacia și Uniunea Sovietică, 
de perspectivele consolidării 
relațiilor cehoslovaco-sovie- 
ticc.

' A< Delegațiile economice gu
vernamentale ale Iugoslaviei 
și Albaniei au semnat la Bel
grad protocolul privind schim
bul de mărfuri pe anul vii
tor.

După semnarea protocolului, 
șeful delegației iugoslave a 
declarat că s-a căzut de acord 
asupra sporirii simțitoare a 
schimbului de mărfuri, precum 
și asupra extinderii structurii 
schimburilor comerciale.

PE SCURT
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PIETRO NENNI — 
SENATOR PE VIAȚA

ROMA 26 (Agerpres). - 
Președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, l-a numit miercuri pe 
Pietro Nenni, unul din vechii 
lideri ai Partidului socialist i- 
talian, senator pe viață.

Pietro Nenni, in virstă de 79 
de ani, nu mai deține in pre
zent nici o funcție oficială. 
Constituția italiană prevede ca 
toți foștii președinți ai Repu
blicii să fie numiți senatori pe 
viață. Ea conferă, de aseme
nea, șefului statului dreptul 
de a desemna cinci senatori pe 
viată din rindul personalităților 
care au adus un aport deose
bit la viața politică și socială 
a țării.

IN TURCIA, EPIDEMIA DE 
HOLERA A FOST 
LICHIDATA

ROMA 26 (Agerpres). - Un 
comunicat difuzat miercuri de 
Ambasada Turciei la Roma in
formează că epidemia de ho
leră din această țară s-a 
stins. In comunicat se declară : 
„Epidemia de holeră care 
a izbucnit intr-un cartier 
mărginaș al Istambulului la 
începutul toamnei, cauzind 
48 de decese, a fost complet 
lichidată datorită măsurilor e- 
nergice luate de către guver
nul turc". Documentul mai a- 
firmă că epidemia nu s-a ex
tins in alte regiuni ale țării.

BILANȚUL CELUI DE AL 
9-LEA CAMPIONAT 
MONDIAL DE FOTBAL

CIUDAT DE MEXICO 26 (A- 
gerpres). - Reprezentanți ai 
Federației internaționale de 
fotbal, in frunte cu preșea.nte- 
le Stanley Rous, și ai Comite
tului organizator mexican s-an 
intilnit la Ciudad de Mexico 
pentru a proceda la stabili
rea bilanțului celui de-al 9-lea 
campionat mondicl de fotbal, 
desfășurat in acest an la Ciu
dad de Mexico. După esti- 
mațiile secretarului Comitetu
lui de organizare, Ramon A- 
latore, numai vinzarea bilete
lor de intrare a adus organi
zatorilor circa cinci milioane 
de dolari, in timp de cheltu
ielile au fost numai de 1,5 mi
lioane dolari. La capitolul be
neficii se adaugă și sumele 
obținute prin încasarea drep
turilor de transmisie la televi
ziune (1,8 milioane de dolari) 
publicitate etc. Beneficiile cam
pionatului mondial se impart 
proporțional intre Federația 
internațională de fotbal, Comi
tetul de organizare a cam
pionatului și cele 16 țări par
ticipante la turneul final al 
competiției.

BOMBA EXPLODATA la 
SEDIILE REPREZENTAN
ȚELOR SOVIETICE „AERO
FLOT* ȘI „INTUR1ST- DIN 
NEW YORK

WASHINGTON 26 (Ager
pres). - In dimineața zilei de 
25 noiembrie, la sediile repre
zentanțelor sovietice „Aero
flot" și „Inturist" din New 
York a explodat o bombă,
transmite agenția TASS. Explo
zia a pricinuit daune materia
le, fără a provoca victime o- 
menești. Ambasada U.R.S.S. la 
Washington a protestat cu ho- 
tărire pe lingă Departamentul 
de Stat al S.U.A.

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, John 
King, a declarat intr-o confe
rință de presă că guvernul 
S.U.A. condamnă cu hotârire 
asemenea acte iresponsabile 
de violență și le consideră dă
unătoare pentru interesele 
Statelor Unite.
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