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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MAROC

Miercuri, in cea de-a treia 
zi u vizitei oficiale pe care o 
întreprinde în Maroc, preșe
dintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
oaspetele provinciei Kenitra și 
al orașului Casablanca, centrul 
vieții economice marocane și 
important port oceanic al con
tinentului african.

La ora 10,00. convoiul oficial 
părăsește palatul rezervat 
șefului statului român. îndrep- 
tîndu-se spre Casablanca. In 
aceeași atmosferă de entuziasm 
și sinceră simpatie, locuitorii 
capitalei marocane îl salută pe 
președintele Nicolae Ceaușescu,

urîndu-i drum bun în călăto
ria pe care o întreprinde prin 
țară.

In programul vizitei figurea
ză importante obiective eco
nomice, care oglindesc efortu
rile și hărnicia poporului ma
rocan, preocuparea sa intensă 
pentru dezvoltarea țării.

Străjuită de palmieri și de 
pini, autostrada pe care o 
parcurge coloana oficială de 
mașini coboară spre sud, de-a 
lungul țărmului Oceanului 
Atlantic. Coloana trece podul 
înălțat peste Uedul Youem și 
pătrunde pe teritoriul provin
ciei Kenitra. Locuitorii satelor

Skhirat, Bouznika și ai altor 
localități salută cu urale, eu 
emoționante gesturi de priete
nie, trecerea oaspeților români. 
Sînt arborate drapelele celor 
două țări, portretele celor doi 
șefi de stat sînt așezate alături 
pe fațadele clădirilor — ca un 
simbol al relațiilor trainice ce 
leagă cele două popoare, relații 
consolidate acum prin convor
birile purtate intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Maiesta
tea Sa Hassan al II-lea.

Oaspeții români ajung în 
orașul și portul industrial 
Mohammedia, unde le este

rezervată aceeași călduroasă 
primire. Aici, șeful statului 
român este salutat de guvern 1- 
torul prefecturii Casablanca.

Călătoria continuă spre rafi
năria Samir (societate anonimă 
marocano—italiană), unde șeful 
statului român și persoanele 
oficiale române și marocane 
care îl însoțesc fac primul 
popas. La intrarea în rafinărie, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de Mohammed 
Bargahch, administrator dele
gat al Companiei, și de alți 
conducători ai rafinăriei.
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Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Camera Reprezentanților

Domnule președinte.
Domnilor deputați.
Este pentru mine și colabo

ratorii mei o deosebită plăce
re de a fi in această seară 
oaspeții Camerei Reprezentan
ților și de a putea, de la a- 
ceastă înaltă tribună, să vă 
adresez dv., inalți reprezentanți 
ai națiunii marocane, și po
porului prieten marocan, un 
salut cordial din partea Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a întregu
lui popor român și a mea per
sonal.

Mulțumesc domnului preșe
dinte al Camerei Reprezentan
ților pentru salutul ce mi l-a 
adresat și pentru cuvintele 
ro.siite la adresa poporului ro
man.

Deoarece am plăcerea de a 
participa la lucrările de început 
ale sesiunii dumneavoastră, 
doresc să vă urez mult succes 
in activitatea pe care urmează 
să o deslfcșurați.

Dați-mi voie să exprim, încă 
o dată, cele mai sincere mul
țumiri Maiestății Sale Ilassan 
al II-lea și poporului marocan 
pentru primirea cu care am 
fost onorați. Consider că toate 
sentimentele de prietenie și sti
mă manifestate față de mine 
sint adresate poporului meu. 
care, la rindul său, nutrește 
aceleași sentimente față de po
porul frate marocan.

Aceste manifestări reprezintă, 
totodată, dorința popoarelor ro
mân și marocan de a colabora 
și coopera în domeniile eco
nomic. tehnico-științific și cul
tural. de a se întrajutora reci
proc în dezvoltarea lor econo- 
mico-socială și de a trăi in pace 
și prietenie.

Doresc să declar și cu acest 
prilej că convorbirile pe care 
le-am avut în aceste zile cu 
Maiestatea Sa au dus la mate
rializarea dorințelor ambelor 
popoare, au pus baze trainice 
unei rodnice și multilaterale co
laborări și cooperări in avan
tajul celor două țări și vor 
contribui la întărirea priete
niei dintre națiunile noastre, 
dornice să se bucure din plin 
de binefacerile civilizației.

De asemenea, schimbul de 
păreri asupra unor probleme 
ale situației internaționale a 
relevat dorința României și 
Marocului de a-și aduce apor
tul la lichidarea focarelor de 
război și încordare care pun 
în pericol pacea și de a ac
ționa pentru triumful politicii

de colaborare dintre popoare, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Domnule președinte, 
Domnilor deputați.
Poporul român este angajat 

cu toate forțele sale intr-o vas
tă operă de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei sale, de 
făurire a unei orinduiri sociale 
noi — socialiste. Progresele în
registrate pe acest drum, in
tr-o perioadă istorică scurtă, 
sînt imense.

Succesele dobindite de Ro
mânia in făurirea unei indus
trii moderne. în dezvoltarea 
agriculturii, în înflorirea știin
ței și culturii, precum și în 
ridicarea bunăstării materiale 
și culturale a întregului po
por. demonstrează în modul cel 
mai grăitor capacitatea crea
toare a unui popor liber și 
independent, stăpîn pe destinul 
său și care își făurește viața 
corespunzător dorinței și vo
inței sale.

Poporul român, care a sufe
rit el însuși vreme îndelunga
tă jugul dominației străine și 
asuprirea imperialistă, se pro
nunță cu toată hotărîrea îm
potriva colonialismului și nco- 
colonialismului. a politicii im
perialiste de amestec în tre
burile interne ale altor state.

Cunoaștem că și poporul ma
rocan a trebuit să ducă o luptă 
îndelungată pentru cîștigarea 
independenței naționale: po
poarele noastre au cucerit, în 
urma celui de-al doilea răz
boi mondial, adevărata indepen
dență. Poate tocmai de aceea 
prietenia și colaborarea dintre 
popoarele noastre este așa de 
rodnică și trainică. Tocmai 
pentru că știm și unii și alții 
ce a însemnat jugul asupririi 
străine. sîntem hotărî ți să 
luptăm pentru apărarea inde
pendenței țărilor noastre. Vizita 
mea in Maroc, convorbirile cu 
Maiestatea Sa Hassan al II-lea 
s-au desfășurat în spiritul prin
cipiilor independenței și suve
ranității țărilor noastre.

In epoca marilor cuceriri 
ale științei și tehnicii, a pă
trunderii omului în Cosmos, 
politica de asuprire a altor po
poare, războaiele dintre *• state 
apar ca un anacronism ruși
nos, întunecă civilizația uma
nă. Este timpul ca popoarele 
să-și unească eforturile pentru 
a pune capăt colonialismului și 
neocolonialismului, politicii im
perialiste de forță și dictat in 
via(a internațională.

Trebuie să facem totul pen
tru triumful dreptului interna
țional in relațiile dintre state, 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre națiuni pe baza princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi, a respectului indepen
denței și suveranității națio
nale. a neamestecului în *’c- 
burile interne și avantajului re
ciproc, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a ho
tărî singur calea dezvoltării 
sale economico-sociale. Simpa
tia și solidaritatea poporului 
român se îndreaptă către toate 
popoarele care luptă pentru 
cucerirea și apărarea indepen
denței lor naționale.

Nutrim sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele a- 
rabe. Doresc și de la această 
înaltă tribună să reafirm pozi
ția României față de conflic
tul'din Orientul Apropiat. A- 
preciem că Rezoluția Consiliu
lui de Securitate din 1967, pre
cum și recenta rezoluție a Or
ganizației Națiunilor Unite, 
constituie o bază pentru solu
ționarea pe cale politică a 
conflictului și întărirea păcii in 
Orientul Apropiat. In acest sens, 
considerăm că este necesar ca 
Israelul să-și retragă trupele 
din teritoriile arabe ocupate, 
că trebuie să se ajungă Ia re
glementări politice care să a- 
sigure suveranitatea națională 
și integritatea teritorială a tu
turor statelor din această zo
nă, atit a larilor arabe, cit și 
a Israelului. In același timp, 
o soluție care să garanteze o 
pace trainică trebuie să aibă 
in vedere și rezolvarea situa
ției populației palestiniene, in 
conformitate cu interesele ei na
ționale. cu dreptul său la a- 
utodeterminare, inclusiv de 
constituire a unui stat național 
independent.

In situația de astăzi, consi
derăm că este necesar să se 
reia cit mai grabnic discuțiile 
prin intermediul ambasadorului 
Jarring.

Onorată Adunare,
Ca țară europeană. România 

militează consecvent pentru 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu toate statele conti
nentului, pentru normalizarea 
relațiilor dintre ele și înfăp
tuirea securității europene. In 
acest context, noi apreciem că 
ținerea unei conferințe gene- 
ral-europene, cu participarea tu
turor statelor interesate, este de 
marc însemnătate nu numai

pentru Europa, ci pentru toate 
continentele planetei noastre.

In activitatea internațională, 
noi pornim de Ia faptul că pa
cea este indivizibilă, că rezol
varea problemelor internațio
nale, in concordanță cu inte
resele tuturor statelor, nu se 
poate obține decît cu partici
pa: ea activă a tuturor popoa
relor, indiferent de mărimea sau 
forța lor economică și mili
tară.

Avem deplina convingere că 
stă in puterea unită a popoa
relor de a face să triumfe ra
țiunea și de a realiza pe pla
neta noastră o lume a colabo
rării între națiuni egale, o lu
me a păcii și dreptății. Po
porul român va race tot ce 
depinde de el pentru a ce -.tri- 
' • i la triumful acestei cauze 
dre'te.

Domnule președinte,
In aceste zile, am avut pri

lejul fericit de a cunoaște u- 
nele aspecte din munca și 
viața poporului țării dv. Am 
vizitat astăzi două în
treprinderi și marele port ale 
dumneavoastră, Casablanca, cel 
mai marc port din Africa, și 
doresc să vă mărturisesc sincer 
că am fost plăcut impresionat 
de rezultatele pe care le aveți 
pe calea dezvoltării unei in
dustrii moderne. O știm din 
propria noastră experiență — 
calea industrializării este lungă, 
dar este singura cale pentru 
progres, bunăstare și indepen
dență. Ducem cu noi cele mai 
frumoase sentimente despre ta
lentul și hărnicia poporului ma
rocan. Ne bucură în mod sincer 
succesele realizate în dezvoltarea 
economico-socială a Marocului 
și perspectivele mari pentru 
viitor.

Am deplina convingere că 
vizita pe care am făcut-o în 
țara dv., convorbirile cu Ma
iestatea Sa Hassan al II-lea 
deschid o nouă etapă in rela
țiile dintre popoarele și țările 
noastre.

Doresc, în încheiere, să adre
sez poporului prieten marocan 
cele mai calde urări de bu
năstare, prosperitate și pace. I

Fie ca prietenia și colabo- i 
rarea dintre popoarele noastre 
să înflorească necontenit !

Trăiască pacea între popoare! 
Trăiască Marocul !
Cuvîntarea a fost subliniată, 

în repetate rînduri, cu vii* și 
puternice aplauze.

Dineul oficial oferit «le președintele 
Nicolae Ceaușescu în onoarea 

Maiestății Sale Regele Hassan al II»lea
După cum s-a mai anunțat, președintele Consiliului de 

Stal al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
oferit marți seara, cu prilejul vizitei sale în Maroc, un dineu

oficial în onoarea Maiestății Sale Regele Hassan al II-lea. Cu 
acest prilej, șefii celor două state au rostit toasturi.

Toastul rostit de președintele 
Nicolae Ceaușescu

Toastul Maiestății Sale 
Regele Hassan al II-lea

Maiestate,
Domnilor,

Aș dori să-ini exprim satis
facția pentru că in seara a- 
ceasta vă aflați la dineul ofe
rit de România, deci, intr-un 
sens, pe teritoriul României. 
Sper ca nu peste mult timp 
să avem onoarea de a vă sa
luta realmente pe păniintul pa
triei noastre.

In cursul acestor două zile 
de cind ne aflăm în Maroc, 
am avut convorbiri asupra 
problemelor privind relațiile 
dintre țările noastre și asupra 
unor probleme internaționale. 
Am putut cunoaște ceva din 
viața și preocupările poporului 
marocan.

Aș dori să sintetizez impre
siile deosebit de plăcute pe 
care le am. In primul rînd. 
in cadrul discuțiilor pe care 
le-am avut cu Maiestatea Sa

Hassan al II-lea, am ajuns la 
o înțelegere comună că există 
largi posibilități pentru a co
labora și coopera larg pe plan 
bilateral și, totodată, că in
teresele popoarelor noastre cer 
să facem totul pentru ca în 
lume să triumfe cauza păcii și 
cooperării.

Trăim o asemenea e- 
pocă in care trebuie să 
apună pentru totdeauna po
litica de dominație, de for
ță. politica colonialistă; in epo
ca noastră, orice încercare de 
a perpetua formele de domi
nare a unui stat de către altul 
este sortită eșecului. Popoarele 
doresc să fie stăpine la ele a- 
casă. doresc să trăiască in 
prietenie, să-și dezvolte orga
nizarea și să-și ducă viața așa 
cum hotărâse ele inșile. Iată

(Continuare in pag. a 4-a)

Stimate domnule președinte,

Sint cu atit mai emoționante 
cuvintele pe care le-ați pronun
țat cu cit ele au fost spuse 
intr-un mod care nu este pro
tocolar și care, sînt convins, 
răspunde sentimentelor reale 
pe care le nutriți. Să vă spun 
că stimez România. Așa este, 
într-adevăr. Să vă spun că a- 
vem admirație pentru șeful 
statului român. Și acest lucru 
este adevărat. Trebuie să vă 
mărturisesc că de ieri aceste 
sentimente față de România și 
față de șeful statului român 
nu au făcut decît sâ sporeas
că și să se înzecească. Deci, 
in mod unilateral, mă declar 
prietenul României și priete
nul președintelui Ceaușescu.

După cum ați subliniat, dom
nule președinte, in zilele noas
tre complexitatea intereselor, 
interpătruderea lor fac să nu

existe nici țări mici nici țări 
mari. Nu poți fi mare decît 
prin participarea pe care o a- 
duci la edificarea păcii, la con
solidarea civilizației. Ești mic 
atunci cind duci o politică de 
izolare și cind vrei cu orice 
preț să dovedești celorlalți că 
poți să te dispensezi de toată 
lumea; atunci, in realitate, nu 
faci decît să treci alături de 
tine însuți. Pentru acest mo
tiv. Marocul, întocmai ca și 
România, s-a hotărît să țeasă 
în mod laborios, cu sirg și cu 
răbdare, o pînză de umanism, 
de fraternitate, de fiecare dată 
cind aceste mijloace, compati
bile cu suveranitatea și inde
pendența sa, i-au permis acest 
lucru. Sau au încurajat să se 
facă acest lucru.

Domnule președinte, ducă e- 
xistă o bucurie pe care o nu-
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Consiliul de Stat al
Republicii Socialiste România 

DECRET 
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL UNIC — Se convoacă Marea Adunare Na

țională, în a cincea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, 
în ziua de 17 decembrie 1970, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU 

București, 7 decembrie 1970.

Instalația1 
de bricheta) 
a preparației 

Coroești 
trebuie

sa atingă 
urgent 

capacitatea 
de producție 

proiectată ’

SUCCESELE DE 91NA MIIM,
iemeise sigură spre înfăptuiri 

și mai rodnice în noul cincinal
Impreună cu întregul nos

tru popor, oamenii muncii din 
orașul Lupeni au urmărit cu 
un deosebit interes lucrările 
recentei plenare a C.C. al 
I’.C.R. Minerii, preparatorii, con
structorii, filatorii din orașul nos
tru au primit cu deosebit interes 
indicațiile prețioase ale secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu cu
prinse în expunerea sa ia 
plenară. Acum, în preajma în
cheierii actualului cincinal, în 
perioada pregătirii condițiilor 
pentru începerea noului an din 
viitorul cincinal, indicațiile 
cuprinse în ampla cuvintaro a 
conducătorului partidului sînt 
deosebit de valoroase pentru 
organizațiile de partid, colec
tivele unităților noastre econo
mice în examinarea realizări
lor, a rezervelor interne, 
stabilirea obiectivelor, sir 
;ilor noastre de viitor ; 
dezvoltarea continuă a • 
miei orașului.

Oamenii muncii din 
nostru își fac bilanțul ș 
vesc spre noul cincinal 
optimism. încrederea în viitor, 
optimismul, au ca temelie toc
mai înfăptuirile bogate pe care 
le-a înregistrat economia ora
șului în actualul cincinal.

Colectivele de muncă din în
treprinderile Lupeniului conju- 
gîndu-și eforturile cu cele ale 
întregului popor au obținut 
rezultate economice valora isc. 
Astfel, E. M. Lupeni a reali
zat în perioada 1966—1970 (ul
timul an situația este dată pe 
10 luni) un spor de 814 500 
tone cărbune la producția glo
bală. la productivitatea mun
cii de 140 kg/post, consumul de 
lemn de mină fiind mai 
dus cu 9,62 mc la 1000

WILHELM NEAG 
prim-secretar 

al Comitetului orășenesc 
de partid Lupeni

în 
răd'mi- 
peniru 
ccono-

I.a acest bilanț un aport deose
bit l-a adus ultimul an al cin
cinalului, care a adăugat la 
rezultatele obținute în anii 
anteriori noi valori economico- 
financiare. Astfel, la activita
tea de producție s-au realizat 
pînă în prezent 57 800 tone 
cărbune peste plan, la produc
tivitatea muncii un spor de 
77 kg/.post, o economie de 
3 82.3 000 lei ceea ce a condus 
la obținerea unui beneficiu 
peste cel planificat în valoare 
de 8 924 000 lei.

Colectivului preparației cărbu
nelui i-au revenit sarcini im
portante în preluarea volumu
lui sporit de cărbune de la 
exploatările miniere Lupeni. 
Uricani și Bărbăteni. în prelu
crarea acestuia la un nivel 
calitativ superior. Rezultatele 
în cincinal au fost consolidate 
prin succesele obținute în 
1970. Astfel, prin organizarea 
mai bună a procesului tehno
logic, producția notă a fost 
depășită cu 44 000 tone, obli- 
nîndu-se o recuperare globală 
de 2.5 puncte. redueîndu-se 
totodată cenușa globală cu 0,3 
puncte, și s-a obținut un bene
ficiu suplimentar de 1,3 mili
oane lei. Printr-o organizare 
superioară a procesului de 
producție, folosirea mai bună 
a capacităților de producție, 
colectivul de la F.F.A. „Visco
ză" a obținut rezultate caro-I 
situează alături de celelalte 
colective de muncă fruntașe. 
Comparînd rezultatele acestei

unități pe cele două cincinale, 
reiese o creștere a producției 
globale în valoare de 28 787 000 
lei. Pe primele 11 luni s-au 
dat în plus economici națio
nale 5,2 tone fire mătase, 10 
tone sfoară viscoză.

Prin grija continuă a parti
dului și guvernului față de 
condițiile de muncă și viață a 
populației, prin alocarea an de 
an a unor fonduri sporite, s-au 
obținut rezultate în acest cin
cinal și în ceea ce privește ri
dicarea nivelului urbanistic al 
orașului, creșterea volumul ai 
spațiului locativ, a bazei ma
teriale pentru învățămînt și 
sănătate. Astfel, au fost con
struite și date în folosință a- 
proape 1 200 apartamente, s-au 
executat lucrări de reparații 
și întreținere a fondului loca
tiv în valoare de peste 22 mi
lioane lei, iar valoarea prestă
rilor de servicii în activii.ițea 
de gospodărie comunală se : i- 
dică la 17 milioane lei. pentru 
înfrumusețarea orașului chel- 
tuindu-se în același timp 8,5 
milioane lei.

Fonduri însemnate au fost
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Azi. la ora 19. va avea loc 
la clubul sindicalelor din U- 
ricăni, în cadrul serii de 
dans organizate de comitetul 
orășenesc U.T.C., un intere
sant concurs pe tema .Tine
retul și turismul", dotat cu 
premii.

După scurgerea primelor 
10 luni din acest an, în bi
lanțul activității preparatori
lor din Coroești, este con
semnat un alarmant minus 
la producția de brichete: 
peste 150 000 tone. Se cere 
specificat din capul locului 
că la instalația de briche- 
tare încă nu s-a atins capa
citatea proiectată și nu s-au 
realizat, pînă în prezent, ci
frele de plan, deoarece nu 
mult după punerea în func
țiune au apărut o serie de 
nereguli provocate de unele 
deficiențe de proiectare și 
confecționare a conductelor 
de aducțiune a aburilor (cu 
consecința neplăcută a dimi
nuării capacității de topire a 
bitumului), de execuție a că
rămizilor din căptușeala re
fractară a focarelor, care — 
și din pricina slabei calități 
a materialului — a provocat 
opriri frecvente ale instala
ției în vederea remedierii. 
Din cauză că graifărul ne
corespunzător, nu a intrat — 
cum se prevăzuse — în lu
cru, a fost nevoie ca smoala
solidă să fie descărcată ma
nual. Ba mai mult, nu s-au 
montat nici pînă la ora ac- 
tua'â utilajele specificate in 
proiect, recurgîndu-se la u- 
nele provizorate, cum a 
fost, de exemplu, transpor
torul cu raclele pentru zgu
ră. Măsurile de remediere a 
situației de fapt nu și-au do
vedit, pînă acum, din plin, 
eficacitatea dorită. Pentru a 
afla ce măsuri urgente se în
treprind, actualmente, și mo
dul în 
purtat o 
tov. ing. 
directorul 
roești.

— Ce soluții prevedeți pen
tru a urgenta rezolvarea pro
blemei bitumului din cadrul 
instalației de brichetare ?

— Un colectiv special ur
mărește îndeaproape urgen
tarea construcției instalației 
de golire și depozitare a bi
tumului lichid. Nu trebuie 
să eludăm recunoașterea fap
tului că la starea anormală 
relatată au contribuit și o 
scrie de factori de ordin 
subiectiv (indisciplina, absen
țele nemotivate, părăsirea u- 
tilajelor în timpul funcțio
nării acestora, proasta lor 
îngrijire uneori etc.), față de 
care conducerea sectorului,

care sînt urmărite, am 
scurtă discuție cu 
Gheorghe Mirică, 
preparației Co-

Traian MULLER

(Continuare in pag. a 3-a)

Pinilor
in

TRECUT Șl PREZENT

„Insula
O călătorie în Insula Pi

nilor — teritoriu al Cubei, 
cea mai mare insulă din ar
hipelagul Antilclor minore 
— înseamnă, pe 
tor, dincolo de 
unui paradis ve 
rival pe planetă, 
ță de neuitat.

Aflată la 100 de mile d 
Cuba, in calmul azurat 
mării Caraibilor. „Isla • 
pinos" este ea însăși o țai 
O Cubă în miniatură, „ui 
maqueta de Cuba11, cu 
spun localnicii, o expozi
ție condensată a reliefurilor, 
florei și faunei din „Isla 
grande", reprezentate aici 
prin tot ceea ce au ele mai 
colorat, mai viu, mai speci
fic. De la vastitatea cîmpii- 
lor plane, pe care ochiul a- 
leargă slobod, fără obstacole, 
pînă în linia zării, de I i 
piscurile de piatră teșită ale 
„sierrelor", și pînă la crîn- 
gurile cu papagali și mlaști
nile în care mișună croco
dilii. peisajul se desenează 
asemeni unui tablou pe mă
tase, cu tot ceea ce „vrăjite 
tropicelor1* au mai pregnant.

Cîndva, celebritatea insu
lei au făcut-o legendele 
despre pirați. Scriitorul en-

glez R. L. Stevenson și-a pla
sat aici acțiunea faimosului 
său roman „Insula comori
lor*. Vechiul cuib de corsari 
descris de Stevenson a găz 
duil, în timpurile modern» 
o „închisoare-model" vestită 
în această parte a lumii. r< 
dicată de dictatorul Gerard' 
Machado între anii' 1925— 
28; o închisoare ale cărei 
clădiri, inglobînd 5 000 de 
celule, a costat aproape u-» 
miliard de dolari. Aici erau 
aduși, mai ales, răzvrătiți'
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Concert extraordinar, cu concursul sopranei

MAGDA IANCULESCU
Filarmonica de slat „Oltenia" din Craiova 

va prezenta vineri, 11 decembrie a. c., la orny 
19, în sala Casei de cultură, un concert extra
ordinar, la care își va da concursul soprana 
Magda Ianculescu, prim-solistă a Operei Ro
mâne din București. In programul concertului

sint incluse arii și coruri din opere, trei dan
suri românești de Theodor Rogalski, dansuri 
din opera „Cneazul Igor" de Borodin și „Un 
american la Paris" de George Gershwin. Vor 
dirija Alexandru Racu, Teodor Costin și Vic
tor Golescu.

Sărbătoarea
majoratului

Cu prilejul sărbătoririi ma
joratului, comitetul U.T.C. al 
E. M. Aninoasa în colaborare 
cu comitetul comunal U.T.C., 
organizează pentru simbătă. 
12 decembrie a. c., o întîl- 
nire a celor 50 de tineri care 
vor deveni majori, cu pre
ședintele Consiliului popular 
comunal, tovarășul Teofil 
Blag.

Această acțiune va fi ur
mată de 
dedicată 
majori.

o seară distractivă .



clată dincolo
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Cind soneria anunță sfir- 
șitul unei ore de curs, 
verva tinerească inundă 

holurile din fața amfitcatrelor. 
Se aprind țigări, se fac co
mentarii. Liniștea tainică a 
vreunui loc mai restrins, a- 
dăpostește candide idile...

Caut cîțiva „boboci". Se re
cunosc ușor după aerele lor 
grave și inocente, după gru
purile liniștite ce le formează 
in fața sălii de curs, necute- 
zînd, parcă, să se aventureze 
in hărmălaia ce a pus stăpî- 
nire poște tot. Cei mai mulți 
fac parte din promoția care a 
absolvit liceul in primăvara a- 
cestui an și nu s-au acomodat 
incă pe deplin cu noul regim 
de viață. Acolo, pe băncile li
ceului, se vorbea despre fa
cultate ca despre o „fată mor
gana', dar primele ore de curs 
și seminar au infirmat aceste 
credințe utopice, dacă au mai 
existat în imaginația unora. 
Poate și din această cauză pe 
acele figuri se citește incă o 
ușoară undă de nedumerire.

Discut cu cîțiva dintre ei. 
Carolina Oros, o fată cu 
privirea de culoarea ce

tinii brazilor mațești de sub 
care a plecat, și-a imaginat stu
denția așa cum e și in reali
tate. Tatăl ei este miner, aici 
în Vale, și ea vrea să ducă 
mai departe această tradiție. 
Gheorghe Creiniceanu a venit 
de la Moldova Nouă și la ter
minarea facultății tot acolo 
vrea să se întoarcă. Asta e 
frumos, numai de nu s-ar răz- 
gîndi pînă atunci. „In Oltenia 
s-au descoperit în ultimii ani 
uriașe zăcăminte de cărbune, 
aș vrea să profesez meseria de 
inginer pe aceste meleaguri, 
îndrăgite încă din fragedă 
pruncie”, spune Radian Chiriac, 
care e și responsabil A.S. pe 
an.

Tot in primul an, la facul
tatea de exploatări miniere, 
sînt și Gabriel Quintas Fuen- 
tas și Feisal Mohamed, pri
mul venit din îndepărtata Cu
ba, celălalt din inima conti
nentului african. Se descurcă 
destul de bine în dulcele grai 
al străbunilor noștri și se simt 
minunat in mijlocul studenți
lor români. Peste cîțiva ani, la 
reîntoarcerea in patrie, vor du
ce acolo mesajul științei româ
nești, din ce in ce mai apre-

PROFESORUL
La sfîrșitul săptâmînii trecute. Casa dc 

cultură a găzduit consfătuirea cadrelor di
dactice din municipiul Petroșani. Inițiată de 
Comitetul municipal de partid, consfătuirea 

prilejuit o confruntare de opinii pe mar
ginea subiectului expus de tovarășul Traian 
Blaj, prim-viceprc.ședinte al Consiliului popu
lar municipal, privind formarea personali
tății elevului în școlile din raza munici
piului Petroșani.

Jnvățămîntul din municipiul nostru, spu
nea in cuvin tul său tovarășul Ionel Cazan, 
secretar al Comitetului municipal de partid 
se află angajat într-un amplu proces supus 
continuu perfecționării și modernizării, me
nit să-și sporească eficiența sa socială. A- 
cest proces va trebui să înscrie un moment 
de importanță cu totul deosebit în istoria 
școlii românești — rolul principal revenind 
organizațiilor de partid din școli, investite 
cu drept de control și cu obligativitatea de 
a interveni prin mijloacele ce le stau la 
dispoziție pentru a asigura aplicarea întoc
mai a politicii partidului și statului nostru,’ 
în vederea legării învățămîntului tot mai 
strîns de nevoile practice ale construcției 
societății socialiste, multilateral dezvoltate, 
a înarmării elevilor cu cele mai noi reali
zări ale științei și tehnicii, a educării aces
tora în spiritul moralei noi socialiste.

Atenția principală — spunea vorbitorul — 
va trebui îndreptată pe viitor în direcția 
îmbunătățirii conținutului acțiunilor orga
nizate. a sporirii contribuției acestora la 
mobilizarea tuturor cadrelor didactice pen
tru îndeplinirea obligațiilor ce le revin. 
Este absolut necesar să se lichideze ma
niera îngust școlărească dc prezentare a cu
noștințelor, șablonismul, care diminuează e- 
ficiența muncii politico-ideologiee, a activi
tății instruct iv-cducative.

Această afirmație nu trebuie nicidecum 
înțeleasă greșit, ci numai ca o bază știin
țifică de plecare, în desfășurarea unei largi 
activități creatoare, specifice colectivelor de 
elevi.

Activitatea in școală, cu oricare altă ac
tivitate presupune. înainte de toate, cu
noașterea obiectivului muncii. Așadar, cu
noașterea elevului din toate punctele de 
vedere, cît și a trăsăturilor esențiale ale 
colectivului clasei, este imperios cerută de 
scopul educației care se realizează în cadrul 
unui proces conștient, organizat, conceput in 
perspectivă. Desigur, cunoașterea nu se rea
lizează spontan, nu se pot stabili verdicte 
dale o dată pentru totdeauna, ea este un 
proces lung, etapizat, care necesită măsuri 
operative, consecvente, eficace și corespun
zi’oare structurii psihice a elevilor.

Cunoașterea elevului trebuie privită cu 
deosebită atenlie, de aceasta depinzînd în 
mure măsură dezvoltarea multilaterală a 
individului. Ea trebuie să fie considerată ca 
o muncă de cercetare științifică de durată. 
PermJ.înd cunoașterea științifică a elevului 
sub aspect psiho-pedagogîc și sc»i iologic. con- 
siderăm. sublinia prof. I. Blcndc3. de la 
Inspe ’ «ralul școlar județean, ace sta carac- 
iciizare trebuie să conțină principalele date 
•asupra ei" , ului, asupra familiei acestuia, 

tatâri pri 1 raport Unire elevi și
pa. inii, părinți și școală, eti cul dc priet ni 
a: elevului, posibilități inlele, tuale. conduita 
în șc >aiă și in afara școlii, aptitudinile, i - 
te. se!e, temperamentul și caracterul elc- 

uiui, privite rn contextul atitudinii sale fală 
dc muncă, sat letale, precum și raportul din
tre elevi și colectivul din me fa< parte.

Numai in felul acesta se pot evita 
ciorile vagi, uneori sumare, plate, constatu- 
livc și mai puțin semnificative, care — re
date in caietele unor diriginți — nu contu

rează nici pe departe portretul intelectual 
și moral al elevului în cauză.

Orele de dirigenție, temele, precum . și 
ordinea dc tratare a acestora trebuie sta
biliți' in funcție de scopul și sarcinile e- 
ducației comuniste, dc problemele specifice 
colectivului clasei și dc particularitățile pro
fesiunii pentru care elevii se pregătesc. 
Practica dovedește că numai temele legate 
dc viața clasei au un conținut mobilizator, 
atractiv și asigură o participare activă și 
eficientă a elevilor.

Nu putem trece la alt aspect al formării 
personalității elevului fără să subliniem că, 
ora dc dirigenție nu poate epuiza întregul 
conținut al muncii de orientare, ci ea con
stituie doar un moment al acestei munci. 
Informarea politică trebuie să se refere la 
cele mai importante evenimente ale con
temporaneității, furnizând dezbateri limpezi 
și edificatoare ale problemelor ce frămîntă 
omenirea. Rezumarea la simpla enumerare 
a unor titluri de articole apărute în presă, 
nu constituie o contribuție la înțelegerea și 
aprofundarea de pe poziții marxist-leniniste 
a politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Dc mare Însemnătate pentru realizarea 
unei educații corespunzătoare este asigurarea 
frontului dc cerințe educative unitare, prin 
antrenarea deopotrivă a tuturor factorilor e- 
ducaționali și prin folosirea unor metode 
și procedee specifice fiecărui factor de e- 
ducație în parte.

Datoria dirigintelui este aceea dc a folosi 
un stil de muncă bazat pe colaborarea 
permanentă cu organizația U.T.C., organiza
ția de s.ndicat, cu cadrele didactice dc pre
dare. cu întreprinderea, cu familia și cu 
oricare alt factor care poate fi antrenat să 
contribuie la modelarea personalității ele
vului

In încheiere, vorbitorul a arătat că exem
plul ■ a mijloc dc instruire și educație, con
stituie un factor mobilizator dc marc impor
tai .ă deoarece in majoritatea cazurilor are 
o influență hotărîtoare asupra formării ele- 
v'ior — copii, adolescenți, tineri.

La virsta marilor întrebări, elevul este 
înlr-o continuă căutare, într-o perpetuă fră- 
mîntare de a găsi, de a descoperi exemple, 
modele de urmat în viață, adevăruri. Dat 
fiind că le caută, le găsește și trebuie să le 
găsească in mediul cel mai apropiat al vie
ții sale cotidiene : școala și familia.

Mintea .și ochiul elevului sini în perma
nență ațintite asupra profesorului, asupra 
aceluia care-1 pregătește in viață: profe
sorul pentru elev trebuie să fie intr-ade
văr un exemplu, un model demn dc urmat. 
El trebuie să facă întotdeauna dovada pre
gătirii și corectitudinii profesionale, conju
gate cu trăsături de comportament supe
rioare.

Consfătuirea cadrelor didactice din munici
piul Petroșani s-a desfășurat sub semnul 
indicațiilor conducerii de partid și de stat, 
ale tovarășului Nicoluc Ceaușcscu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, care 
a arătat că „Rolul școlii in societatea noas- 
’ră trebuie să fie principalul canal de difu
zare a științei si culturii, dc îmbogățire a 
minții, dc modelare a caracterului și for
mare cetățenească a tinerelor generații. 
Șc< ala trebuie să dea societății atil buni spe
cialiști cît și cetățeni înaintați, cu orizont 
larg, cu spirit de inițiativă, cu minte recep
tivă la tot ce e nou și avansat, cu un înalt 
spirit dc responsabilitate față de îndatoririle 
sociale'.

Prof. Constantin PASCU
Ing. llie BREBEN

de hotarele țării.

Vacanja de iarnă
□ra de curs la tșioala generala nr. 4 Vulcan.

Am cor..
trtnd 
tr-una 

denților din 
minului nr. 
ceasul amiezii, 
de zor la matematică și 
mie. Ion Popa a lucrat în mină 
aproape 6 ani, iar Constantin 
Puiu u fost lăcătuș mecanic. 
Ambii au terminat liceul la 
seral șl poate dc aceea apre-

ni continuat „raidul", 
I Ia întîmplare, 

din camerele stu- 
anul întii ale că- 
2. Era aproape 

dar se învăța 
chi

ciază intr-o măsură mai în
seninată decît ceilalți, condi
țiile optime de studiu pe care 
le au acum. N-aș vrea să an
ticipez nimic, după seriozita
tea cu care învață, dar sînt 
convins că vor termina facul
tatea cu rezultate dintre cele 
mai bune.

scară.
JgPj ^°bil

Pe scările și în 
cinematografului 

,7 Noiembrie" e inglie- 
Mulți stau la... un bi- 
plus. Mă apropii dc o 

din sălile in- 
place filmul 

„îmi place, 
văd

Dar o in-

cele două luni ce au 
la începerea școlii 
această fericită o- 
aceeași părere e și

suială. 
let in 
cunoștință veche 
stitutului. ,.Iți 
Doina Ozunu ?'.
foarte mult". Vreau să 
„In arșița nopții*.
teresează și spectacolele artis
tice prezentate de studenți. mai 
ales că în 
trecut de 
n-a avut 
cazie... De
Nina Dobrescu. Nu i-a plăcut 
cum s-a desfășurat „balul 
bocilor". Intr-adevăr, în 
lalți ani, organizarea a 
mult mai bună...

Am 
duri, ! 
mente 
vitatea 
denți. 
plăcut 
dire și seriozitatea cu care a- 
bordea/ă problemele profesio
nale ce le stau in față. Am 
certitudinea că mergind pe a- 
ceastă linie, vor trece in mod 
fericit „botezul focului” care-i 
așteaptă în iarnă, la prima se
siune de examene.

căutat, in citeva 
să surprind unele 

semnificative din 
i celor mai tineri 
M-a surprins in 
maturitatea lor in

G '. '

Zilele trecute, cadrul
Liceului din Lupeni s-a des
fășurat o după-amiază spor
tivă urmată de'o scară dis
tractivă. Au avut loc între
ceri de șah și tenis de masă 
între reprezentanții Liceului 
Lupeni și Grupul școlar mi
nier Lupeni. La tenis de ma
să au cîștigat liceenii cu sco
rul de 2—1 iar la șah vic
toria a revenit elevilor Gru-

ACȚIUNI
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scorul dc

bo- 
cei- 
fost

Ion Lucian BOLONDl Ț

*

Ora de
dirigenție,

oră de
cmEoașfere
In sfera preocupărilor colec

tivului clasei a X-a B de la 
Liceul \zulcan se înscriu nu
meroase acțiuni interesante, ca
re au captivat în mod cu totul 
deosebit atenția elevilor. Prin
tre acestea un rol important 
îl ocupă subiectele orelor de 
dirigenție, unde, prin colabo
rarea rodnică și contactul per
manent a) tovarășei dirigintă 
Ileana Bîja cu elevii s-a creat 
o atmosferă de încredere, pro
pice abordării unor teme • cali
tativ superioare, cu un variat 
conținut inslructiv-educativ.

Astfel, programul orelor 
dirigenție cuprinde subiecte 
literatură, muzică, pictură, 
ință etc., în alegerea lor 
vîndu-se în vedere profilul
manist a) clasei. Dintre cele
lalte teme dezbătute în cadrul 
acestor ore, temele respective 
ocupă un loc aparte dislin- 
gîndu-se pînă în prezent co’e 
tratînd despre ..marele ra od 
Encscu", ..Nicolae Grigoi seu.

de 
din 
ști- 
a- 
u-

pului școlar cu
8—2.

S-au evidențiat 
loan Populcscu, 
meș. Ton Moceanu, 
nis de masă Gheorghe Bo
ca. Petru Nemeș. Laurcnțiu 
Enlga.

La reuniune, formația de 
muzică ușoară a liceului, 
„Saturn", a susținut un pro
gram antrenant. Au partici
pat elevii ambelor școli.

Comitetul U.T.C., în cola
borare cu conducerea clubu
lui elevilor de la liceu, in
tenționează să organizeze și 
în viitor asemenea activități 
care se bucură de apreciere 
din partea elevilor.

la șah :
Petru Nc- 

., iar la tc-

Cornel COLȚ AN 
elev. Liceul Lupeni

locul și rolul său in pictura 
românească", ..Personalitatea lui 
Ciprian Porumbcscu în muzi
ca românească".

Intr-un cadru plăcut destins, 
au fost evocate figurile proe
minente ale marilor reprezen
tanți ai artei noastre, iar dis
cuțiile care au urmat au con
ferit acestor ore un caracter 
atractiv, de participare activă 
a elevilor la temele dezbătute. 
Au urmat apoi vizionarea de 
diafilmc legate de viața și ac
tivitatea de creație a celor trei 
mari creatori, analizarea unor 
lucrări reprezentative ale aces
tora (picturile lui Grigorescu 
„Hora", „Ciobănașul”, ..Car cu 
boi", sau analizarea cîntecului 
de inspirație patriotică al lui 
Ciprian Porumbcscu), consulta
rea de albume cu reproduceri 
dc artă, sau 
(— „Balada"
fond muzical s-au 
suri din Emincscu 
Goga).

Prin modul de 
și de expunere
propuse, aceste ore 
tuit un real succes, elevii pro- 
nunțîndu-se pentru continuarea 
prezentării unor figuri din lun
gul șir zămislit de poporul 
nostru.

audiții muzicale 
— pe al cărui 

recitat ver
și Octavian

abordare cît 
a subiectelor 

au eonsti-

Dan C. MARINESCU, elev,
Gecrclar al organi./iției U.T.C. 

Liceul A’ulcan

Așteptată cu firească nerăb
dare atit de elevi, cit și de stu
denți, vacanța de iarnă va în
cepe săptămîna viitoare. Peste 
citeva zile deci, tinerii stu
dioși vor schimba servietele cu 
rucsacurile, cărțile cu ghidu- 
rile turistice, deplasîndu-se in 
taberele de odihnă de pe Valea 
Prahovei, din Munții Făgăraș, 
Slănic-Moldova sau Govora. De 
asemenea, filialele Biroului de 
turism pentru tineret și sec
țiile de învățămînt au asigu
rat elevilor și studenților po
sibilități pentru a participa în 
număr cit mai mare Ia ex
cursii și drumeții, în timpul 
cărora vor vizita locuri isto
rice, precum și obiective eco
nomice și industriale ridicate in 
anii noștri. In cadrul manifes
tărilor prilejuite de apropiata 
aniversare a semicentenarului 
Partidului Comunist Român, e-

ai 
vor 
de

levii și studenții, împreună cu 
profesorii lor, vor efectua pe
lerinaje la casele memoriale 
care evocă viața și activitatea 
unor militanți de frunte 
mișcării muncitorești, se 
intîlni cu vechi membri
partid și vor vizita Muzeul Dof- 
tana. Muzeul dc istorie a par
tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România. Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

Mii de tineri vor întimpina 
noul an ia Predeal. Timiș. Pi- 
riul Rece, Diham. Girbova. Po
iana Secuilor, Stina de Vale, 
Piatra Mare; alții vor avea po
sibilitate să petreacă revelio
nul în Bulgaria. R. D. Ger
mană, Polonia. Ungaria si V- 
niunea Sovietică.

(Agerprcs)

„Cel mai bun cîntec 
pionieresc al anului"

Ediția 1970 a Concursului 
„Cel mai bun cinice pionie
resc al anului", desfășurat — 
sub egida Consiliului National 
al Organizației Pionierilor, — 
s-a încheiat marii prin decer
narea a trei premii și două 
mențiuni.

Premiile au fost obținute 
de compozitorii Ștefan Andro- 
nic, Alexandru Pașcanu și Tc-

mistocle Popa, 
dc compozitorii 
și Nicolac Popescu.

In afara lucrărilor 
cu premii și mențiuni, 
de cântece selecționate 
riu vor fi tipărite, 
culegere, fie in presa 
rească sau în unele 
școlare de muzică.

(AgerprCS)

iar mențiunile,
Vasile Timiș

distinse 
alte 25 
de ju- 

fie intr-o 
pionie- 

m.mu.'ile

Transcriu din memorie < u- 
\ intele unui dascăl celebru, 
care cu un sfert dc veac in 
urmă se despărțea de o nouă 
promoție de intelectuali, spu- 
nind câ menirea școlii nu este 
de a face oameni docți din aceia 
care ii calcă pragul, ci a le 
arata drumul spre CARTE

Da, a găsi drumul des-.his 
de homo sapiens și pietruit de 
Gutemberg, aceasta este, poa
te, cheia tuturor cheilor, care 
deschide poarta spre sinteza 
(ivilizației din toate timpurile, 
spre izvorul tuturor tainelor 
descoperite de om în multimi
lenara sa existență.

Așadar, cartea. Cartea în 
viața omului de odinioară și în 
viața 
Greu 
fiază exhaustivă cît de 
pentru că relația individ-carte 
face parte din marile 
lăți ale omului. Celui 
găsește drumul cel bun 
e.n, spre carte, i se cimentează 
încrederea că în această infi
nită drumeție nu este singur, 
peniru că omul care posedă o 
carte, nu poate fi singur. Cel 
care a coborît în adîncul gro
telor cu o hotărîrc fermă să 
urmărească efectele singurătă
ții asupra organismului ome
nesc a declarat, după lungi 
săptămîni de viață solitară, câ 
acolo în imensitatea liniște! 
nici o clipă nu s-a simțit sin
gur. La coborîrea 
pămîntului a luat 
te. Dialogul mut 
și permanent.

Prezența cărții 
familial nu numai 
lează cadrul acestuia 
pect intelectual, ci aduce ne
bănuite mutații în limitele lui 
spirituale. Misiunea cărții în 
viața omului contemporan și 
a omului viitorului nu se va 
limita numai la cea de sursă 
de informare sau documen
tare, cum sînt tentați unii să 
creadă, acum în plin secol al 
vitezei. Cărțile nu se pot 
transforma în simple mijloace 
care să faciliteze aflarea din
tr-o anumită sursă a unor în- 
tîmplări, a unor trăiri sau 
stări de spirit deosebite. Evi
dent nu. pentru că ele. cărțile, 
trăiesc tocmai prin faptul că 
poartă întrînsele vieți trăite. 
Vieți trăite la scara timpului 
cunoscut de precedesori, 
de noi.

Omul 
cărți se 
versului, 
unea literei tipărite, 
lui se găsește cea mai 
sinteză a mereu exploratului i 
de unde venim și încotro mer
gem ?

Am așternut pe hîrtie aces
te gînduri, încercare de răs
puns la concluzia dialogului ce 
a avut loc zilele trecute între 
doi viitori intelectuali, care 
tobă de realizările din dome
niul tehnicii audio-vizua’.e, 
propovăduiau (vai !) pentru un 
viitor nu prea îndepărtat, a- 
gonia cărții.

omului contemporan ! 
de găsit o noțiune, o 

cît,

intimi- 
care 
spre

în viscerele 
cu el o c 
era

:ar-
profuncl
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în
că

căminul 
înnobi- 

sub as-

sau

cu 
uni

din fața raftului 
află în mijlocul 
micșorat la dimensî-

Tn jurul 
pură

T. KARI’ATI.AN

STIMULAREA Șl DEZVOLTAREA
interesului elevilor pentru

tehnică

on 
cu 

este 
incit 
sau 
tch-

și știință sarcină
majoră

cercurilor din școii JRevoluția tehnico-științifii â 
ce se desfășoară spectacular in 
zilele noastre, pătrunde, v »- 
lens-nolens, în cele mai diver
se sfere de activitate.

Este deci evident că perfec
ționarea profesională cit și un 
randament sporit impun 
contact permanent și voit 
acel impuls tehnic, care 
viața științifică, astfel 
cercetătorul, specialistul 
muncitorul, astăzi devenit
nician cu calificare superioară 
capabil să dirijeze 
moderne, să poată 
prompi ș: eficace în 
în caic ;<i desfășoară activita
tea.

Această realitate include cî- 
(eva întrebări firești : cine are 
datoria să stimuleze și să dez
volte interesul copilului de 
azi. cer< lător dc miinc ’ - are 
este cad-o.i cel mai adecvat 
acestor necesități ? di .pinteni 
de minimul necesar oentru a 
avea garanția >-eu . (ei Male 
rialul de față, bazat pe cu
noașterea unor realități din 
activitalea copiilor municipiu
lui nostru, iși propune a pre
zenta unele constatări. păreri 
și sugestii privind problema 
pusă in discuție

Natural că hi vtr;;a prime
lor întrebări, a căm'irilor. a 
conturării ideal urii"/, școala și 
orirani/ația pionierilor au un 
r ) liotăritor. Fic<lar<-1 in sca
lă a unui volum de cunoștințe 
științifice din diferite domenii, 
menite a forma o concepție 
materialist-dialectic ă la copil, 
este fără îndoială esențial'1.

Dar in același timp nu este 
suficientă.

( unoașterea nemijioc ilă 
diverselor mijloace de 
ție. aplicarea pe „viu" 
însușite, activitatea 
concretă, contactul cu 
specialiști, cu realității 
l» -at 
(cază dorința de cunoașiere 
copilului și ajută 
specialistului dc i 
bine, țoale acestea 
za numai intr-un 
afara școlii, acesta 
pus din activitățile pionierești 
do la detașamente și uniiăți, a 
căror gamă este inepuizabilă. 
Excursiile de documentare ști
ințifică in principalele centre 
industriale ale țării. vizitele 
in întreprinderi, intilnirile cu 
diverși specialiști. vizionările 
de expoziții și filme, serile 
științifice etc., pe de o parte, 
și activitatea concretă in ca-

mașinile 
intere eni 
domeniu!

a 
■iroduc- 
a celor 
practică 
diverși 

» iadus- 
ale țării noastre, coiunle-

a 
la formarea 
mîinv 
se pot 
cadru 

i ’iind

Fi 
reali- 

din 
com-

drul
Casele pionierilor, pe de alta, 
sînt activități specifice pionie- 
riei, cu multiple valențe educa
tive. Dacă ar trebui să apre
ciem activitatea comandant <h>r 
din municipiul nostru. avind 
ca unică cerință orientarea 
tchnico-științifică a '•tipiilor, 
s-ar puica spune că nu s-a 
ridicat Ia nivelul cerințelor și 
posibilităților Văii Jiului. Din 
totalul cercurilor existente in 
școli, doar 30 au avut un ca
racter tehnic, antrcnînd un 
număr de 47S elevi, insuficient 
fa<ă dc populația școlară exis
tentă.

Sînt multe școli în (are ac
tivitățile cu caracter tehnic a- 
plicativ ocună un loc impor
tant. fă'indu-se din aceasta o 
problemă permanentă. Rcmar 
căm școlile generale nr. 1 și 
nr. 2 Petrila. nr. 5 si 6 P lro- 
șani. Is'roni si Aninoasa. Li
ceul Vulcan si școlile generale 
nr. 1, 2. 5 Lupeni.

I a capitolul lipsuri amintim 
dezinteresul unor comandau',i 
fată de activitatea tehnico-apli 
cafivă a coniilor. pe motiv că 

nu se pricen" (deși buna in
tenție și pasiunea ar putea 
suplini nepriconerea'. \m ’ă- 
sit copii cu nreocunări pentru 
construirea diferile|or anara e. 
despre care comandanții lor 
nu știau nimic (dovadă că nit 
se cunosc încă bine copiii si 
preocupările lor).

Există școli cu mari posibi
lități materiale și cadre do spe
cialitate, 
sufi'ient activitatea tehnică 
elevilor. Cităm in a-est 
Li'C’il Uricani,
I. 5 Vulcan, nr. 1. 1 Petroșani. 
Liceul Petrila. nr. 2. 3 (/.meni 
etc. Un capitol aparte al aces
tei probleme il constituie cer
curile de la casele pionurilor. 
Aici rezultatele activităților 
desfășurate, privite în ansam
blu. sini bune. Totuși e\;siâ 
cer< uri care puteau face mai 
mult. Nu se organizează sufi
ciente ac(iuni de masă și de
monstrații caro să impulsione
ze interesul copiilor din oraș. 
In această direcție va trebui 
să se facă mai nmlt pe viitor. 
Merită a se aminti faptul (ă 
de curînd și-a incemit activi
tatea și Casa I’ionier>’nr din 
orașul A’ulcan, urmind ca in 
viitor să-și inceapă activitatea 
și Casa pionierilor din orașul 
Petrila. Cele patru case ale 
pionierilor, vor trebui să devi-

care nu stimulează 
a 

sens 
școli’e nr 1.

nă puternice centre 
care să constituie 
modele 
școli.

Sub 
este și 
trecut Ia concursul „Minitehni- 
cus' unde am prezentat puține 
lucrări ale copiilor (doar casele 
de pionieri și-au onorat parti
ciparea conform înscrierilor).

Analizând această situație. 
Biroul Consiliului municipal al 
Organizației Pionierilor a ho- 
tărit o serie de măsuri meni
te a schimba în bine și a în
viora activitatea telinico-știin- 
țifică a copiilor din municipiu. 
Astfel în acest an școlar. in 
toate școlile Văii Jiului va 
fucționa cel puțin cite un cerc 
tehnic (lucru de altfel realizat : 
avem 42 cercuri tehnice. cu 
un total de 736 elevi Vom in
sista pe lingă conducerile șco
lilor pentru a dota cîte un 
cerc tehnic cu toate cele nece
sare. Vom solicita mai mult 
sprijinul școlilor profesionale 
și conducerilor de întreprin
deri, pentru a dota cu «e
este posibil unele cercuri din
scoli, mai slab înzestrate. (A- 
preciem cu acest prilej, spriji
nul deosebit acordat 
pul școlar minier 
Casei Pionierilor din 
va orraniza un ciclu 
tire practică a tuturor condu
cătorilor dc cercuri din școli, 
completat cu citeva schimburi 
de experiență la casele pionie- 

«ub- 
l -ei 

pionierilor, care m 
incă modele incontesta- 
în activitatea practică.

tehnice, 
adevărate 

pentru cercurile din

posibilitățile noastre 
participarea de anul

de Gru- 
Petroșani. 
oraș) Se 

de precă-

rilor si se va îmbunătăți 
stantial activitatea celor 
case ale 
sînt 
bile
Vom insista pe lingă coman
danții de unitate oentru a spri
jini copiii, spre a participa in
tr-un număr cît mai mare la 
concursul Minitelmicus" din 
acest an. în care s< op vor fi 
mobilizați și toți ’’’sirii din 
școli.

Sin tem 
ceste măsuri oumlelnte cu un 
plus de interes din cartea tu
turor factorilor educativi, vor 
spori cu certitudine interesul 
copiilor pentru știintâ și teh
nică, siluindu-ne astfel la ni
velul posibilităților existente 
in municipiul nostru.

convinsi â toate a-

Prof. Victor IAȚENCO, 
Președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
Pionierilor
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Nit uitati !—.. ?
Locul pl imitărilor îndelungi, 

în doi. seara, sub clar de lună, 
al dansurilor in aer liber, la 
iarbă verde, a) ieșirilor sau 
filmelor la o „grădină" l-au 
luat (acum il iau din zi in zi 
mai mult) cititul unei cărți la... 
gura sobei sau vizionarea unui 
spectacol de film, teatru ele...

O problemă importantă, care 
trebuie să preocupe îi^. acest 

organele și organizațiile 
este aceea a organizării

timpului liber al tinerilor în 
anotimpul rece. Pentru citeva 
sute sau chiar mii de tineri nu 
e deloc simplă organizarea cit 
mai judicioasă, utilă .și plăcută 
a timpului lor liber. Dimpotri
vă. aceasta este o problemă 
cit se poate de serioasă. După 
ft ore de muncă, tînărul simte 
nevoia unei relaxări fizice sau 
spirituale, ar dori poate să-și 
petreacă o după-amiază audiind 
un concert simfonic, jucînd 
tenis de masă sau ascultând ori 
participind ia o dezbatere pe o 
tema de etică, dansînd sau... 
urmărind un spectacol de tea
tru.

La exploatarea minieră Lu
peni lucrează aproape 3 000 de 
tineri. Ce posibilități oferă a- 
cestor tineri comitetul U.T.C. 
de aici astfel incit timpul liber 
să constituie pentru fiecare u- 
tecist o adevărată relaxare, pri
lej de a-și îmbogăți cunoștin
țele despre lume și viață, po- 
litico-cetâienești. etice, literare 
ele? In direcția organizării cit 
mai judicioase a timpului li
ber al tinerilor, după cite am 
aflat de la Petre Pali van. se
cretarul U.T.C. dc la mina Lu
peni, în colaborare cu comite
tul orășenesc U.T.C. sint preco
nizate o serie de acțiuni în 
rare să fie antrenați toți tinerii 
In perioada de iarnă. Pe
coastă linie se înscrie. în pri
mul rînd. organizarea serilor 
distractive in cadru] clubului 
sindicatelor din oraș, unde for
mațiile de muzică ușoară, mu
zică populară, dansuri, cor sau 
brigada artistică, alcătuite și 
din uteciștii de la mină, oferă 
tinerilor plăcute momente de 
destindere prin surprize muzi
cale. dansuri specifice județu
lui nostru sau momente... sa
tirice. Bunăoară, alcătuită din 
tinerii de la mină, formația 
de muzică ușoară care activea
ză în cadru] clubului va de
lecta tinerii prin bogatul reper
toriu a) soliștilor și orchestrei.

a-

Aniversarea semicentenarului 
partidului constituie un mo
ment așteptat cu intense pre
gătiri și viu interes de tinerii 
mineri. In acest sens, în co
laborare cu comitetul orășenesc 
U.T.C. se va iniția concursul 
„Cine știe, ciștigă* pe tema 
.50 de ani de victorie sub fla
mura roșie a partidului". Tot 
in colaborare cu comitetul oră
șenesc U.T.C. 
acțiunea intitulată , 
pe lună* prin care 
dențiată lupta și 
eroi comuniști 
cadrul bibliotecii 
ganiza recitaluri de poezii în
chinate partidului sau seri li
terare închinate eroilor uteciști 
și comuniști, expoziții cu cărți 
care oglindesc aspecte din via
ța și lupta comuniștilor și ute- 
ciștilor, expuneri legate de a- 
niversarea semicentenarului. Tot 
in această direcție vor avea loc 
discuții ale tinerilor cu vechi 
comuniști din oraș, care vor 
relata aspecte privind lupta 
din ilegalitate a comuniștilor, 
viața muncitorimii în trecut 
și astăzi etc.

Cu prilejul majoratului, se 
va vorbi tinerilor deveniți ma
jori despre drepturile și înda
toririle prevăzute de Constitu
ție. se vor organiza întîlniri cu 
muncitori vîrstnici, 
rea festivă pentru 
felicitărilor va fi 
scară distractivă 
program artistic.

Preocupîndu-se 
rea cit mai plăcută 
lui liber al tinerilor, 
U.T.C. de la F.F.A. 
Lupeni a pregătit, c 
nea. pentru clubul de aici un 
program variat de activități. 
Pe lingă acțiunile inițiate cu 
prilejul aniversării semicente
narului partidului, pe lingă se
rile distractive, se vor organi
za concursuri pentru desemna
rea celui mai bun tenisman din 
întreprindere, a celui mai bun 
șahist etc. Simpozioanele pe 
diverse teme istorice urmate de 
concursuri „Cine știe, ciștigă" 
vor atrage tinerii, ne spune 
Ioan Foldesi. secretarul U.T.C. 
al fabricii. Cu ajutorul lor in
tenționăm să alcătuim o bri
gadă artistică de agitație.

va fi organizată 
.Un portret 

va fi evi- 
jertfa unor 

și uteciști. In 
se vor or-

iar aduna- 
înmînarea 

urmată de o 
cu un bogat

de■ organiza- 
i a timpu- 
■, comitetul
, „Viscoza“ 
de ascme-
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O dată pe săptămînă vor fi 
inițiate vizionări de filme ar
tistice și de protecția muncii. 
Nu vor lipsi din timpul lor li
ber nici acțiunile educative pe 
teme politice, cetățenești.

Interesantă se dovedește a fi 
activitatea in cercurile de în- 
vățămînt politic. Există un 
cerc al studierii Manifestului 
Partidului Comunist, altul pen
tru studierea istoriei mișcării 
muncitorești, altul de etică etc.

Cercul de turism de la „Vis- 
coza* va organiza aproape în 
fiecare săptămînă ieșiri la ca
banele din împrejurimi.

— La ce excursie ați parti
cipat ultima dată, îl întreb pe 
un tinăr ? îmi răspunde că a 
fost la cabana Cîmpu lui Neag 
și în împrejurimi iar acum 
poate chiar luna asta vor mer
ge într-o altă excursie, la Si
biu.

Așadar, inițiative și planuri 
sini multe atît la mina Lupeni 
cit și la „Viseoza*. Ar fi de do
rit. însă ca acestea sâ fie cît 
mai curînd realizate iar tinerii 
de aici satisfăcuți de condi
țiile ce li se oferă în timpul 
liber, mulțumiți că după orele 
de muncă vor avea totdeauna 
ocazia să nu se plictisească, să 
învețe, să asculte sau să vadă 
lucruri noi, folositoare în mun
că și în viață.

LA ZIARUL

roșu
pentru anul 1971

Factorii poștali și difuzorii voluntari colec-
tează în prezent abonamentele personale precum
și pentru întreprinderi și instituții.

Pentru continuitate în primirea ziarului, pre-
ferați abonamente pe 3, 6 și 12 luni.
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Umanism profund, 
actualitate 
arzătoare

Ne apropiem de încheierea 
„Anului Beethoven", a „festi
valului* mondial prilejuit de 
bicentenarul nașterii acestui 
geniu al artei muzicale, -.are 
se împlinește acum, la 15, 16 
sau 17 decembrie (Beethoven 
însuși nu cunoștea data e- 
xactă la care s-a născut).

II sărbătorim pe Beethoven, 
astăzi, in 1970, deși el este 
totdeauna sărbătorit. Este un 
omagiu concertat adus de 
lumea întreagă celui pe cate 
secolele nu-I îmbătrânesc, 
căci mesajul acestei muzici a 
avut și va păstra totdeauna

și ac-valoarea sa universală 
tuală.

După ultimul război 
dial. Festivalul de la 
burg se deschidea, in 
cu „Fidelio". „Fratele 
caută frații", pune Beethoven 
corul prizonierilor să ciute, 
in această operă creată în 
anii mizeriei dominației na
poleoniene. Niciodată nu a 
fost, parcă. înțeles mai bine 
protestul lui Beethoven împo
triva forței, impilării și neo 
meu iei, prin intermediu) 
celui cor al prizonierilor,
la Salzburg in 1948 — cind, 
pentru zeci și zeci de mii de 
oameni. ..prizonier" nu mai 
reprezenta o noțiune vagă. ■ i 
o proprie și dureroasă expe
riență din anii și războaiele

li
ra

hitleriste.
„Eroica", nelipsita simfo

nie la țoale congresele națio- 
nal-socialiștilor și festivitățile 
oficiale ale celui de-al trei
lea Reich, nu este nicidecum 
o glorificare a războiului cu
ceritor. „Eroul" își află sfir- 
șitul tragic in partea a doua. 
In partea a treia iși urmea
ză cursul. Se spune că Bee
thoven a smuls pagina-titlu a 
partiturii simfoniei — 
dedicată lui Napoleon, 
aruncat-o la păminf, 
cînd a aflat că primconsulul 
s-a urcat pe tronul imperial. 
„Acum va călca și el în pi
cioare toate drepturile omu
lui". a exclamat Beethoven.

(Va urma)
Al. ALCALAY

„Eroica", 
și a 
atunci

I
I 
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

PETROȘANI 7 Noiem
brie: Hibernatus (10—13 de
cembrie); 
goste de 
cembrie): 
iembrie : 
(10—12 decembrie); Minerul: 
Mireasa era în negr.u (10—13 
decembrie); ANINOASA : 
Dreptul de a te naște (10 
— 11 decembrie): VULCAN: 
Străinii (10—13 decembrie); 
LUPENI — Cultural : Intîl- 
nirea (9—13 decembrie); 
BAIîBATENI : Tatăl meu că
pitanul (10—11 decembrie): 
URIGANI : Țar și general 
(11 — 12 decembrie).

PETRI LA : Dra- 
viteaz (9—11 de- 
LONEA — 7 No- 
Păcatul dragostei

După cum s-a mai anun
țat. printr-un ordin al mi
nistrului comerțului exterior, 
s-a aprobat scutirea de taxe 
vamale pentru unele cate
gorii de bunuri sosite din 
străinătate pe adresa Crucii 
Roșii, a organizațiilor obștești 
sau a persoanelor particulare 
pînă la 31 decembrie a. c.

Răspunzând cererilor pri
mite din partea unor asocia
ții, precum și a unor cetă
țeni străini, conducerea mi
nisterului a hotărît recent 
prelungirea termenului sus
menționat privind scutirile 
de taxe vamale pentru cole- 
tele ce vor sosi în țara noas
tră, pînă Ia data de 30 apri
lie 1971.

Această măsură constituie o 
nouă contribuție pe linia a- 
jutorării populației afectate 
de calamitățile naturale din 
primăvara acestui an.

(Agcrpres)

Succesele de psnă acum Instruirea
(Urmare din pag. 1)

alocate pentru dotarea, întreți
nerea și funcționarea unităților 
de înxățămînt, sănătate și 
pi c -. dori sociale, depășindu-se 
în tâtaJ suma de 77 milioa
ne lei. In afară de aceasta, prin 
•construirea a încă două școli 
și alte amenajări, numărul să
lilor de clasă a cr.cscut cu 30, 
iar capacitatea de spitalizare 
eu 54 paturi. Am redat succint 
felul cum se prezinlâ econo
mia și dezvoltarea social-cul- 
turală a orașului nostru în fi
na] de cincinal.

Cincinalul in care vom păși 
Ir. curînd ridică în fața orga
nizațiilor de partid, a fiecă
rui colectiv de muncă, sarcini 
noi. mult sporite. Exigențe 
deosebite ne stau in față în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
calitativă a activității 
mice. Nu voi enumera
obiectivele care ne stau 
față. Ele sini cunoscute și 
fost dezbătute din timp, 
maximă 
fiecare 
măsuri

econo-
toa te 

în 
au 
cu 
deresponsabilitate 

colectiv, stabilind u-se 
complexe. judicioase

în vederea înfăptuirii și depă
șirii lor. In toate unitățile 
noastre s-au depus deja stră
danii pentru înfăptuirea aces
tor măsuri, pentru crearea tu
turor condițiilor tehnico-mate- 
riale și organizatorice nece
sare ca sarcinile primului an 
al viitorului cincinal să fie 
îndeplinite și realizate integral.

Dar, adevărul este că, pen
tru înfăptuirea indicațiilor receri_ 
tei plenare a C.C. al P.C.R., în 
vederea realizării unei producții 
ieftine, de calitate și eficiente, 
unitățile noastre dispun de re
zerve multiple. Prinlr-o orga
nizare superioară a procesului 
de producție și a muncii, prin 
folosirea mai judicioasă a for
ței de muncă, prin creșterea 
indicelui dc utilizare a mașini
lor, utilajelor din dotare, re
ducerea întreruperilor din 
cauza avariilor și defecțiunilor 
ca și prin reducerea consumu
rilor specifice de materiale și 
energie. îmbunătățirea calității 
producției și reducerea cheltu
ielilor neproductive. sarcinile 
ce revin unităților noastre pri- 

sporirea productivității

muncii și reducerea cheltuieli
lor de producție pot fi nu nu
mai realizate ci și depășite 
substanțial.

Există condiții pentru obți
nerea unor rezultate calitativ 
superioare și în domeniul ac
tivității de investiții-construcții 
pentru realizarea în termen a 
obiectivelor care condiționează 
asigurarea capacităților de pro
ducție necesare în viitorul cin
cinal. Succesele de pînă acum, 
experiența pe care au cîștigat-o 
colectivele unităților noastre 
economice, organizațiile de 
partid și de masă, conducerile 
tehnice, entuziasmul și hotă'î- 
rea cu care pășesc oamenii 
muncii din orașul nostru în 
noul cincinal constituie premise 
sigure că toate colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
își vor realiza cu cinste sarci
nile de viitor, că economia
rașului Lupeni va face noi 
pași înainte pe calea progresu
lui și va aduce o contribuție 
și mai substanțială la efortu
rile întregului popor de ridi
care pe noi culmi de prosperi
tate a României socialiste.

propagan
diștilor

Vineri, 11 decembrie, la ora 
17, va avea loc în sala mică 
a clubului C.C.P., instruirea 
lunară a propagandiștilor din 
întregul municipiu. Vor parti
cipa și propagandiștii din în- 
vățămintul ideologic al cadre
lor didactice.

CONCURS

o- „Cine știe,

ciștigă

INSTALAȚIA DE BRICHETAJ
a

cu

Clasamentul

'TJrmare din poo 7)

fOJBAL, BIV! HA A

I. G. C. PETROȘANI
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Rezultate tehnice
Progresul — .U* Craiova l_i) (6—H)
C.F.R. Timișoara — Petrolul l_0 (1—0)
Dinamo București — „U“ Cluj 2—1 (2—0)
Sport club Bacău — Rapid I—0 (0—0)
F. C. Argeș — U.T.A. 4—1 (3—1)
C.F.R. Cluj — Steaua 5—0 (3—0)
Farul — Jiul 1_O (0—0)

Politehnica Iași — Steagul roșu O—l (0—0)

1. Dinamo București
2. Politehnica
3. Rapid
4. Petrolul
5. Steagul roșu
6. Farul
7. U.T.A.
8. „U‘* Craiova
9. S. C. Bacău

10. F. C.
11. Steaua
12. „U* CI
13. C.F.R. Cluj
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

Cînd se va

racordarea?

4

Comitetul sindicatului de la 
E. M. Lonea, în colaborare cu 
comitetul U.T.C. pe mină, a 
organizat, în ziua de 7 de
cembrie a. c., în sala clubu
lui muncitoresc din localitate, 
un concurs „Cine știe, cîști- 
gă* pe tema „Activitatea P.C.R. 
în ilegalitate în perioada a- 
nilor 1921—1941“. Buna desfă
șurare a concursului s-a bucu
rat de pregătirea concurenți- 
lor care au dat răspunsuri 
competente, documentate. Du
pă consumarea întrebărilor, ju
riul a trebuit să apeleze la de
cizia sorților pentru departa
jarea celor doi participant! ca
re întruniseră același număr 
de puncte. In felul acesta, pri
mul loc a revenit lui Mircea 
Onici, pe locul secund clasîn- 
du-se Emilia Tănase. Tuturor 
concurent,ilor lc-au fost oferite 
premii, iar o formație de mu
zică populară, condusă cu 
competență de profesorul 
Gheorghe Popa, a susținut un 
frumos program artistic.

Locatarii din blocul nr. 44 
din cartierul .8 Martie* Pe- 
trila au o serie de nemul
țumiri în legătură cu blo
cul lor. Imobilul a fost dat 
în folosință în anul 1969, 
dar uncie probleme care ge
nerează nemulțumirile au 
rămas și acum nerezolvate. 
Apa caldă este furnizată de 
C.T. nr. 3, iar încălzirea de 
C.T. nr. 5 construită pentru 
blocurile în extindere, dar 
care, pentru moment, au ră
mas în stadiul de proiec
tare. Din cauza aceasta, cos
tul încălzirii este foarte ri
dicat.

Pentru soluționarea acestei 
probleme ei s-au adresat de 
mai multe ori Consiliului

unității nu au luat întot
deauna măsurile cele mai 
corespunzătoare. Cadrele teh
nice și inginerești, muncito
rii respectivi, se impune să-și 
desfășoare munca în acest 
domeniu eu mai multă răs
pundere. spirit gospodăresc, 
să arate dragoste pentru 
mașinile pe care le îngri
jesc, dorința de a le folosi 
eficient, cu maximum de ran
dament. Comuniștii de la in
stalație au, în ceea ce pri
vește mobilizarea oamenilor, 
a tuturor factorilor pentru 
îndeplinirea obiectivelor ma
jore care le stau în față în 
acest sens, un cîmp larg de 
acțiune... Se cuvine rezolvată 
cit mai rapid realizarea unei 
cnve suplimentare de supra
încălzire, cu o suprafață ac
tivă dimensionată potrivit cu 
producerea zilnică a 160 tone 
de bitum, la parametrii dc 
dozare. In ultimul timp, si
tuația alimentării cu bitum 
s-a ameliorat simțitor, prin 
montarea unei instalații pro
vizorii de descărcare și 
pompare a bitumului lichid, 
fapt care a permis atingerea 
unei producții zilnice de cea. 
1 500 tone de brichete... Se 
preconizează și transportul 
aburilor pe două conducte 
separate pentru topitoare și 
malaxoare.

— Apropo, referitor la a- 
ducțiunea aburului, ce se în
treprinde ?

— S-a stabilit și vom su
praveghea cu atenție rezol
varea corectă a aducțiunii 
aburului de la centrala

lcctrică și de terinoficare 
Vulcan, la parametrii nece
sari brichetării...

— Care este perspectivi 
completării, la nivelul im
pus prin proiectare, a do
tării cu utilaje?

— Căutăm să realizăm un 
contact strîns cu Centrala 
cărbunelui în scopul înzes
trării bricheta jului cu utila
je adecvate și neapărat ne
cesare atingerii capacității 
de producție prevăzute, cu o 
rezervă de dotare și cu pie
se de schimb pentru utila
jele străine sau indigene.

Aplicarea cu consecvență a 
programului fixat va permite 
ridicarea treptată a capaci
tății instalației astfel incit, 
după înfăptuirea- complexu
lui de lucrări de investiții 
preconizate, să se ajungă la 
cifrele indicate de litera pro
iectului...

In recenta expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința din 25 noiembrie 
1970 a Comitetului Executiv 
a) C.C. al P.C.R. și a guver
nului. reiese clar că prin a- 
lingerea la timp și corespun
zătoare a capacităților de 
producție se asigură o dina
mică ascendentă a economiei 
— jalon important pe dru
mul progresului și prospe
rității țării. E cert că și co
lectivul preparației Corcești 
se străduiește să-și ducă 
munca în spiritul acestui im
perativ.

Investițiile făcute in insta
lația de brichetaj de aici 
este necesar să dea rezul
tatele cele mai bune. în cel 
mai scurt

Nicolae POPA 
corespondent

MERITA 0
E ora patru dimineața și 
. ger „de se deschide briș- 

< i-n jeb” — cum spune ar
deleanul. „Patrulez* de 10 
minute prin stația de auto
buz. Nu, nu vă grăbiți să 
â ziceți „iar I.G.C.-uI ?* Iar, 

dar altfel. Vasăzicâ, „palru- 
z". Un mucalit mai bine 
nformat* m-a pornit la 
rum la ora 4 pentru pri- 
iuI autobuz înspre Petrila. 

ritic" în gînd de niște 
iri nu prea lumești Și 
bătuta* fără lăutar; pri- 
cursâ spre Petrila e la 

In schimb, cu vreo 
înainte de ora 4

VORBA BUNA
„curg* lanț 
la garaj spre 
că vine și al 
Ceva s-a 
in „mașinăria" 
cută care e 
comun în Val 
tubuzele nu mai „îngheață" 
peste noapte în garaj și ora 
de plecare spre cap de li
nie e respectată. pare-se. 
E bine; e cum trebuie să 
fie. La 4,25 punct apare în 
stație și autobuzul „meu*, 
primul autobuz spre Petrila. 
Aș putea să-mi potrivesc cea
sul după sosirea lui în Pia
ța Victoriei. Și iar e bine:

autobuzele de 
Aeroport, semn 
meu in curînd. 

schimbat în bine 
•• asta compli- 
transportul în 

tlea Jiului. Au- 
mai

doleanțele vechi 
elor ce uzează de ser

viciile transportului în co
mun nu găsesc doar urechi 
astupate, ci dorință de ac
țiune. Au plecat cu aceeași 
precizie de ceasornic auto
buzele de cursă lungă.

După gerul de afară îmi 
pare că în autobuz arde fo
cul. Dar nu arde. A fost prea 
frig afară. Cu încălzitul au
tobuzelor c altceva; boală 
veche; .înghețată* motorina: 
ori „îngheață" ori nu-i.

Mi-ați zi 
mil.eze pasta-n 
că vorbesc de bine 
portul in comun 
neavoastră ați așteptat 
tăieri un sfert de oi 
stație? Mulțumesc,

i-ați urat să mi se fără- 
p:x pentru 

trans
ei» d dum-

u stilou). Se mai inumpla 
și ce spuneți dumneavoas
tră, dar. să mă credeți, nu-i 
drept să-i treci cu vederea 
pe oameni atunci cind ii gă
sești neobosiți și punctuali 
la datorie. De aceea scriu 
de laudă pentru transportul 
in comun, că autobuzele plea
că din stație la orele st; 
bilite. Nu vi se pare 
un bun obținut, după 
jinduisem în 
ani ? Scriu, < 
cu stiloul.

iă cu
și semnez,

Th.

știți

MARCUȘ

P. S. Să
autobuz spre Petrila 

ora 4,30, nu la 4.

că primul

Nota
popular orășenesc Petrila și 
asociației de locatari. După 
cum rezultă din declarațiile 
mai multor locatari pe 
nume Dumitru Ghib, Petru 
Tarasilă. Ștefan Țocu, Ni
colae Rusu, Vaier Tușan, Si- 
rriion Munteanu. Victor Cris
teii ș a., unii tovarăși de Ia 
consiliul popular și împuter
nicitul asociației Gheorghe 
Motea i-au sfătuit să nu mai 
facă nici o reclamați? căci... 
problema se va rezolva. 
„Iarna însă a venit — ne 
scriu locatarii 
44 nu a fost 
altă centrală așa cum 
propus". Intre blocul 41 
41, deși este o distanță de 
numai 13 metri, încă nu s-a 
executat această lucrare. O 
redistribuire a blocurilor pe 
centrale ar rezolva această 
problemă, iar parametrii eco
nomici ai C.T. nr. 5 ar de-

?ni mai rentabili. Se pare 
isă că această redistribuire 

„depășește* pe unii tova- 
iși care răspund de încâl
cea centrală. Dar a împie

dicat cineva solicitarea avi
zării respective și obținerea 
fondurilor necesare pentru a- 
ceastă lucrare ? Cînd s-a 
construit C.T. nr. 5 înaintea 
blocurilor pe care urma să 
le deservească cu căldură și 
apă caldă n-a existat nici o 
obiecțiune. Acum cînd pro
blema trebuie rezolvată în 
favoarea cetățenilor care lo

se în blocul amintit se 
>că tot felul de motive, 
găsesc justificări. Și to- 

este limpede că situa- 
nu poate dura așa. Ci

neva trebuie s-o rezolve. Și 
acel cineva nu-i altul decît 
Consiliul popular orășenesc 
Petrila și I.G.L. Petroșani.

Cornel IIOGMAN

va
venit
— și blocul 
racordat la 

așa cum s-a 
și

18,00 Deschiderea emisiunii.
18.30 La volan.
18.50 Mult e dulce și frumoasă.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul dc seară.
20,00 Ancheta TV : „Parada 

timpului pierdut".
20,40 Film serial : Vidocq (II).
21.10 Panoramic științific.
21.50 Teleglob: Abu Dhati — 

un oraș pe petrol.
22.10 Divertisment muzical-core- 

grafic.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Baschet : Dinamo Bucu

rești — Akademik Sofia.

Angajează urgent:

Condiții de angajare — conform H.C.M. 914/1968 și 
Decret 328/1966; salarizarea conform H.C.M. 914/1968.

cumutoiii mo
Informații suplimentare — la serviciul personal 

întreprinderii, telefon : 1920—1921.

pentru autobuze, cu vechime de 5 ani și gradul „D“.

PRIN CONCURSn 
n 
ia

■

masșiri constructori 
tehnicieni principali constructori

Concursul va avea loc în ziua de 20 decembrie 1970, orele 15,30, 
sediul întreprinderii.

Condiții de salarizare : conform H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 7 și 15, de la 

serviciul personal al întreprinderii din str. Mihai Viteazu nr. 9, tele
fon 1147.

s 
a 
a
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

r

(Urmare din pag. I)

In (inuki tuaregilor puști i- 
rilor sahariene — uniformă .le 
paradă a gărzii municipale — 
o companie prezintă onorul 
șefului statului român. La 
sfîrșitul acestei scurte cere
monii. gazdele își exprimă 
gratitudinea pentru înalta o- 
noare ce li s-a făcut, urînd un 
călduros bun sosit președinte
lui Nicolae Ceaușescu, în per
soana căruia salută pe repre
zentantul ilustru al unui popor 
și țâri prietene. Șeful statului 
român este invitat apoi în 
sala Consiliului de administra
ție. unde directorul general al 
rafinărie: prezintă istoricul a- 
cestui important obiectiv al 
economiei marocane, preocupă
ri’»' actuale și perspectivele 
lu le dezvoltare.

Oaspeții români sînt invitați 
apoi să parcurgă în mașină 
aleile de-a lungul cărora se 
înalță siluetele dantelate ale 
instalațiilor de rafinare, condu
cerea întreprinderii prezcntînd, 
cu acest prilej, detalii asupra 
procesului de producție.

La încheierea vizitei, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu a 
semnat în cartea de aur a între
prinderii.

Convoiul oficial părăsește 
apoi rafinăria Samir. îndrep- 
tîndu-se spre Somaca. între
prindere marocană ce montea
ză autovehicule de diverse 
mărci, printre care Simca. Fiat, 
Renault, Opel.

Președintele Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinat aici de. Mohammed 
Bellarbi. director general și ad
ministrator delegat al întreprin
derii. Oaspeții români vizitea
ză secțiile de asamblare, vopsi- 
torie și finisaj, primind expli
cații în legătură cu fluxul teh
nologic al acestei uzine, a că
rei producție anuală este de 
peste 20 000 de autovehicule.

Muncitorii adresează semne 
de salut înaltului oaspete ro
mân, care se interesează de 
preocupările actuale și de per
spectivele întreprinderii.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu. adresindu-se 
membrilor consiliului de admi
nistrație, a spus : ..Mi-a făcut 
o impresie deosebită întreprin
derea dv. Vă urez succes în 
dezvoltarea ei și vă doresc să 
produceți totul sau aproape to- 
tv' :n țara dv.“

Mulțumind pentru această 
urare, directorul general își 
exprimă convingerea că Maro
cul va dobîndi noi realizări pe 
linia industrializării sale.

La amiază, președintele Con
siliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a fost oaspetele lo
cuitorilor marelui oraș maritim 
Casablanca. O imensă mulțime 
de oameni au înțesat largile 
bulevarde Hassan al II-lea, Mo-

O
In seara zilei de 9 decembrie 

s-au redeschis lucrările Came
rei Reprezentanților din Maroc, 
prilej cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost invi
tat să rostească un discurs 
în fața deputaților marocani.

De-a lungul bulevardului 
Mohammed al V-lea. în drep
tul sediului Parlamentului, este 
aliniată o campanie militară 
care prezintă onorul. Preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, tre
ce în revistă garda de onoare.

La intrarea în impunătorul 
edificiu, iluminat sărbătorește 
în cinstea acestui eveniment, 
șeful statului român este în- 
tîmpinat cordial de Abdelhadi 
Boutaleb, președintele Camerei 
Reprezentanților.

Toastul rostit de președintele
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1) 

de ce România are convinge
rea că, in ciuda tuturor greu
tăților care mai există in lu
me, cauza colaborării și păcii 
va învinge, că națiunile se vor 
înțelege, vor colabora pașnic în
tre ele. In spiritul acesta, do
rim noi să dezvoltăm relațiile 
cu Marocul.

Ca țări aflate pe calea dez
voltării economice și sociale, 
dorim să folosim resursele 
noastre pentru bunăstarea po
poarelor. Dorim colaborarea cu 
toate popoarele — și cu cele 
în curs de dezvoltare și cu 
cele dezvoltate — cu toate sta
tele și forțele care doresc sin
cer ca în lume să se instaure
ze pacea și cooperarea. Cred 
că această dorință, care a stat 
la baza discuțiilor noastre din 
aceste zile și Ie-a animat, co
respunde intereselor tuturor ce
lor ce doresc să trăiască liber 
și independent.

Vreau să exprim sentimen

Toastul Maiestății Sale Regele
HASSAN AL II-LEA

(Urmare din pag. 1) 

trese, ea este aceea de a simți 
eu însumi bucuria pe care o 
simțiți și dumneavoastă. Să vă 
spun că este vorba, de fapt, 
de bucuria și a mea și a dum
neavoastră. cumulate. Dacă in 
formularea lor. ele nu au su
ficientă forță, sint convins că 
cumulul acestor sentimente și 

hammed al V-lea, Moulay 
Ismail, Emile Zola. Rezisten
ței. împodobite sărbătorește cu 
portretele celor doi șefi de 
state și drapelele naționale. 
Harnica și talentata populație 
a orașului Casablanca a salutat 
cu căldura prieteniei pe înaltul 
oaspete român, semne de sim
patie. îndelungi urale și apla
uze însoțind trecerea sa spre 
port.

In piața de la intrarea în 
port, o companie a marinei mi
litare prezintă onorul președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, care trece în revistă 
garda de onoare.

Inalții oaspeți români. înso
țiți de Seddik Abou Ibrahimi. 
guvernatorul prefecturii mari
time. și Bouayad Abderrahma- 
ne. directorul portului, se urcă 
la bordul unei vedete a mari
nei militare. Momentul este 
marcat prin salve de tun trase 
de pe o navă de luptă. în timp 
ce marinarii, aliniați pe pun
țile vaselor ancorate în port, 
dau onorul.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. și cei
lalți oaspeți români, vizitează 
apoi marele port de pe coasta 
de vest a Africii. Directorul 
general, Bouayad Abderrah- 
mane. expune șefului statului 
român principalele aspecte ce 
caracterizează activitatea indus
trială și comercială a acestei 
mari întreprinderi, care asigu
ră țării importante beneficii. 
Vedeta trece de-a lungul danci 
de încărcare a fosfaților, una 
din principalele bogății natura
le ale Marocului (peste 11 mi
lioane de tone extrase în 1969). 
Se vizitează apoi dana citrice
lor. a fructelor și legumelor pe 
care Marocul le exportă în 
cantități însemnate spre diverse 
colțuri ale lumii.

Vedeta parcurge apoi dru
mul pe care îl urmează vapoa
rele spre ieșirea din port, de-a 
lungul digului principal stră
juit de farul ale cărui raze se 
pot vedea noaptea din larg de 
la o distanță de zeci de kilo
metri. Gazdele înfățișează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
programul de dezvoltare a por
tului Casablanca.

După întoarcerea pe chei, 
oaspeții români sînt salutați 
pretutindeni cu cordialitate de 
docheri și marinari, de mii și 
mii de muncitori ai portului 
Casablanca.

Miercuri după-amiază preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale române și 
marocane care îl însoțesc s-au 
înapoiat la Rabat.

Ion MĂRGINEANU 
Paul DIACONESCU 
Adrian IONESCU 
Constantin BENGA
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Apariția președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România în sala înal
tului for marocan este salu
tată de întreaga asistență, care, 
în picioare, aplaudă îndelung.

Deschizînd lucrările sesiunii, 
președintele Parlamentului, 
Abdelhadi Boutaleb, a transmis 
președintelui Ceaușescu, în nu
mele membrilor Camerei Re
prezentanților și al său perso
nal, un cordial salut.

Intîmpinat cu puternice a- 
plauze, președintele Nicolae 
Ceaușescu urcă la tribună. Cu- 
vîntarea șefului statului român 
a fost urmărită cu viu interes 
de către deputați, care au a- 
plaudat-o cu căldură.

tele prietenești pe care le nu
trim față de poporul marocan, 
impresiile deosebite pe care ni 
le-au lăsat munca și preocu
pările sale îndreptate spre dez
voltarea țării, spre prosperi
tate. Trebuie să vă spun că 
sint deosebit de satisfăcut de 
vizita în Maroc și de discu
țiile pe care le-am avut cu 
Maiestatea Voastră. Sint con
vins că acestea vor contribui 
la dezvoltarea și mai largă a 
relațiilor dintre România și 
Maroc și că, pe această cale, 
popoarele noastre vor învăța 
să se cunoască mai bine și să 
colaboreze tot mai rodnic.

Cu aceste sentimente, doresc 
să ridic paharul în sănătatea 
Maiestății Sale Hassan al II-lea,

Pentru prosperitatea, ferici
rea și independenta poporului 
marocan,

Pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre țările 
noastre.

Pentru pace în lume.

senzații este de natură să ducă 
pe brațe cele două țări ale 
noastre către un viitor de coo
perare și fraternitate. Pe legea 
mea, domnule președinte, fi
indcă ați vorbit de extraterito- 
rialitatca acestei încăperi și ați 
afirmat că ne găsim in Româ
nia, permiteți-mi să vă spun 
din adincul inimii : „Trăiască 
România !*.

Cu privire la încheierea 
Tratatului dintre 

Republica Populară Polonă și 
Republica Federală a Germaniei

Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste România 
este împuternicit să declare 
următoarele :

Guvernul român salută înche
ierea Tratatului dintre Repu
blica Populară Polonă și Repu
blica Federală a Germaniei 
asupra bazelor normalizării re
lațiilor lor reciproce. Acest 
tratat, ca și tratatul încheiat 
în august a.c. între U.R.S.S, și 
R. F. a Germaniei, reprezintă 
verigi importante ale proceselor 
pozitive ce se manifestă tot inai 
intens în ultimii ani in direc
ția destinderii, securității și co
laborării pe continentul euro
pean. Tratatul polono-vest-ger- 
man pornește de la realitățile 
statornicite in Europa în ulti
mele decenii, recunoaște grani
ța de stat apuseană a Republi
cii Populare Polone pe Odra și 
Nysa, ceea ce arc o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
relațiilor intre cele două sta
te și. totodată, .pentru îmbună
tățirea situației de pe conti
nent, pentru lichidarea unora 
dintre urmările celui de-al doi
lea război mondial.

Republica Socialistă România 
a acționat și acționează con
secvent pentru statornicirea 
unor raporturi noi și dezvol
tarea colaborării între statele 
europene, în vederea menține
rii păcii și înfăptuirii securi
tății în Europa. In acest spirit. 
România a stabilit în februa
rie 1967 relații diplomatice cu 
Republica Federală a Germa
niei, ceea ce a contribuit la 
cursul favorabil luat de evolu
ția politică din Europa, la pro
movarea coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale 
diferite. Acordul Republicii 
Populare Polone și Republicii 
Federale a Germaniei ca ime
diat după intrarea în vigoare 
a Tratatului să stabilească re
lații diplomatice între ele. așa 
cum menționează comunicatul

•> Trupele americane și for
țele de dreapta laoțiene au 
întreprins, în ultimul timp, mai 
multe atacuri împotriva regi
unilor eliberate de Frontul 
Patriotic din Laos, în sudul 
și nordul țări — se arată în 
declarația unui purtător de c.i- 
vînt al CC al Frontului Patri
otic din Laos, difuzată de a- 
genția Kaosan Pathet Lao.
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„INSULA PINILOR”
(Urmare din pag. 1) 

și luptătorii împotriva regi
mului de atunci. Aici au stat 
închiși Jose Maria Marți și 
Fidel Castro. Ziaristul cuba
nez Pablo de Ia Torriente 
Brâu, comisar politic în răz
boiul din Spania, ucis de 
falangiști, scria în 1929 o -.•ar
te, „La Isla de los 500 asesi- 
natos", în care denunța bi
lanțul tragic al primului an 
de funcționare a închisorii : 
500 de deținuți uciși de gar
dienii lui Gerardo Machado.

Azi, din vechea închisoa
re au rămas doar clădirile 
goale, pustii. In cîteva din
tre ele funcționează o școa
lă tehnică de construcții. Li 
acest paradis vegetal care e 
Insula Pinilor, zidurile fu
murii ale „închisorii-model* 
— masive, uriașe, halucinan
te, severe — rămîn să vor
bească ochiului despre o is
torie tragică, al cărei sfîrșit 
l-a scris revoluția populară.

Am petrecut o săptămînâ 
în insulă, din care cîteva zile 
la Nueva Gerona, orașul-re- 
ședință ; și dintre toate ima
ginile transformărilor săvîr- 
șite în ultimii ani, cea 
mai pregnantă, cea mai bo
gată în semnificații și sen
suri. mi-a oferit-o viața pes 
carilor.

In rada micului port al 
Neuvei Gerona, lîngă coră
bii cu pînze. construite din 
lemn moale de „palmacana" 
ușoare și grațioase ca niște 
libelule, am văzut vapoare 
moderne, care marchează 
actul de naștere al flotei de 
pescuit cubanez. Pare ciu
dat. dar în Cuba lui Hem- 
mingway n-a existat, pînă 
la revoluție, o flotă de pes
cuit ; ca s-a născut în ulti
mii ani, și cu unul din aces
te vapoare moderne, botezat 
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polono-vest-german dat cu pri
lejul semnării tratatului, cores
punde intereselor celor două 
țări, ale cauzei înțelegerii și 
destinderii internaționale.

Guvernul Republicii Socialis
te România consideră că o pro
blemă centrală a normalizării 
situației în Europa o consti
tuie recunoașterea de către 
toate statele — inclusiv de 
către R. F. a Germaniei — a 
Republicii Democrate Germane, 
stabilirea (le relații diploma
tice, pe baza dreptului inter
național, cu acest stat suveran 
și independent, care duce o 
politică de pace și colaborare 
internațională. România se 
pronunță pentru normalizarea 
relațiilor cu ambele state ger
mane, pentru primirea acesto
ra în O.N.U. și în alte organi
zații internaționale, pentru .par
ticiparea lor la soluționarea 
tuturor problemelor care fră- 
niîntă atit continentul nostru, 
cit și întreaga lume.

Evoluția pozitivă a relațiilor 
intereuropene evidențiază în
semnătatea și oportunitatea în
cheierii unor înțelegeri politice 
bilaterale, în scopul eliminării 
definitive a oricăror manifestări 
de folosire a forței sau de a- 
menințare cu forța, al regle
mentării problemelor existente 
exclusiv prin mijloace pașnice, 
al dezvoltării largi a cooperă
rii internaționale, in interesul 
păcii generale și al propășirii 
fiecărui popor.

Guvernul român își va aduce 
și în viitor contribuția la dez
voltarea relațiilor dintre state 
pe baza respectării neabătute 
a .principiilor suveranității și 
independenței naționale, integri
tății teritoriale, neamestecului 
în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reci
proc, va continua să acționeze 
pentru instaurarea unui climat 
de nace, securitate și încredere 
în Europa și în întreaga Iunie.

I
O Reprezentanții a cinci țări balcanice — Bulgaria, 

Grecia, Iugoslavia. România și Turcia — au început marți 
Ia Skoplje (R.S.F. Iugoslavia) convorbiri privind problemele 
actuale ale cercetărilor seismologice din Balcani, informea
ză agenția Taniug. In cadrul convorbirilor, un loc aparte îl 
vor ocupa chestiunile privind proiectul elaborat in aceas
tă direcție de Fondul special al Națiunilor Unite. In cursul 
următorilor cinci ani, relevă agenția, pentru cercetările se
ismologice in regiunea Balcanilor vor fi investite circa 3 
milioane dolari.

0 In capitala Danemarcei a avut loc o întilnirc intre 
membrii clubului local „Masa rotundă" și reprezentanții 
ambasadei române din Copenhaga. Cu această ocazie, asis
tenței i-au fost prezentate aspecte privind dezvoltarea eco
nomiei românești și politica externă a țării noastre. Mem
brii clubului danez s-au interesat dc realizările obținute 
de poporul român în economie și de posibilitățile de lăr
gire a relațiilor de cooperare roinâno-daneze.

„El guerilero heroiqo" („par
tizanul erou"), i-am însoțit 
pe marinari o zi și o noap
te în largul mării. în aceas
tă albastră și radioasa mare 
a Caraibilor, printre insule 
verzi dominate de stînci ciu
date, cu înfățișare de sfineși 
sau totemuri. Ani dus pesca
rilor de pe „casites" (mici 
case de lemn plantate pe 
stîlpi în mijlocul apelor, în 
care oamenii petrec 20—25 
de zile pe lună) alimentele 
preparate pentru ei la Nuc- 
va Gerona, haine dc schiipb. 
petrol lampant, ziare și 
cărți, iar noaptea, pc plaj-i 
de ki Punta del Este ; în ră 
săritul insulei, am asistat 
la vînătoarea dc kawame. 
Kawama, uriașa broască țes
toasă a Anlilelor, cîntăreș- 
te 100—150 de kilograme : 
din platoșa-i galbenă, care 
sclipește în soare ca aurul, 
artizanii sculptează tot felul 
de figurine și statuete. Spec
tacolul vînătorii e haluci
nant. Noaptea, sub clar de 
lună, kawamele-femele vin 
pe țărm să-și depună ouă
le. Fiecare femelă depune 
peste 500 de ouă. care rămîn 
acolo, pe nisipul fierbinte, 
pradă vulturilor ce le înțea
pă cu ciocurile și le sorb 
aluatul viu ; în mare se 
întorc, din 500 de ouă, doar 
vreo 15—20 de pui. Noaptea, 
ascunși după stînci. pescarii 
așteaptă sosirea kawamelur 
și, în momentul depunerii 
ouălelor, le răstoarnă pe spa
te cu lovituri de măciucă, 
imobilizîndu-lc și legîndu-lc 
cu lassourile. Mi s-a spus că 
producția dc carne de kawa
ma a crescut, in ultimii 5 
ani. de 5 ori.

Imaginea cea mai eloc
ventă a vieții de azi a pes
carilor am întîlnit-o, însă, 
într-un sat din zona de mlaș

Congresul 
Comisiei 

Internaționale 
pentru 

Explorarea 
Științifică 
a Mării 

Mediterane
ROMA 9 (Agerpres). — In 

capitala Italiei a luat sfîrșit 
cel de-al 22-lea Congres al 
Comisiei Internaționale pen
tru Explorarea Științifică a 
Mării Mediterane. La dez
bateri, desfășurate sub pre
ședinția prințului Rainier de 
Monaco, au luat parte repre
zentanți din cele 15 țări 
membre, între care și Româ
nia.

Congresul a aprobat cre
area unui grup de lucru, din 
care fac parte experți din 
Franța, Italia și Monaco, 
însărcinat cu combaterea po
luării marine. Principala sar
cină a acestui grup va fi 
adoptarea unor metode co
mune pentru supravegherea 
și protecția regiunii de nord- 
vest a Mării Mediterane îm
potriva poluării.

Comisia Internațională 
pentru Explorarea Științifică 
a Mării Mediterane a ho- 
tărît, de asemenea, instala
rea. în puncte principale ale 
Mării Mediterane, a unor 
aparate de control care să 
măsoare în permanență gra
dul dc poluare a apei. O zo
nă pilot va fi creată. într-un 
viitor apropiat, în regiunea 
dintre Genova și Coasta de 
Azur.

Pentru a salva fauna si 
flora marină, comisia a re
comandat tuturor țărilor să 
"sporească creditele destinare 
cercetărilor asupra poluării, 
crearea unui organism unic 
și independent, în vederea 
exercitării unui control per
manent și eficace împotriva 
poluării.
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tini, așa-numita „Cienaga de 
Lamier", în extremitatea 
meridională a insulei. Satul 
are două denumiri : „Coco- 
drilo" și „Jacksonville", ulti
ma după numele întemeie
torului său, Atkins Jackson, 
un negru fugit, la începutul 
secolului, din insulele Cai
man, aparținînd zonelor de 
sub dominația britanică. Azi. 
ultimul Jackson, fiul cel mai 
mic al lui Atkins, în vîr<tă 
de 75 de ani, îndeplinește 
funcția de „comandante" al 
așezării. Satul nu are mai 
mult dc 30 de case. Practic, 
pînă la revoluție, nici nu s-a 
prea știut de existența lui 
..Jacksonville", despărțit de 
Nueva Gerona prin cîteva 
zeci de kilometri de mlaștini 
fetide, cu nori de țînțari ve
ninoși și colonii de croco
dili. Revoluția a adus aici 
o cooperativă cu unelte mo
derne de pescuit, o policli
nicei și o școală. S-a constru
it și o șosea, pe care circulă 
o dată pe zi un omnibuz, 
făcînd legătura cu localitatea 
cea mai apropiată. Altă nou
tate în decorul satului sînt 
plantațiile tinere de coco- 
tieri. răsădite pe nisipul 
stern, vitriolate de soare, 
al țărmului. Și totul — pen
tru 30 de familii dc pescari 
despre care, pînă la revolu
ție. nici nu se prea știa că 
există...

...Un sat cu numai 30 de 
case, un punct insesizabil în 
univers. în care oamenii 
și-au căpătat — pentru pri
ma oară — condiția umană. 
O definiție a Insulei Pinilor, 
vechiul cuib de corsari și 
sediu de „închisoare-modcl". 
devenită azi. prin revoluția 
populară. un teritoriu în 
care civilizația își croiește 
albie sigură, fermă, defini
tivă.

0. N, U,
Consiliul de Securitate 

condamnă energic Portugalia 
pentru invazia din Guineea

NEW YORK 9 (Agerpres). -- 
La încheierea dezbaterii pe 
marginea raportului misiunii 
de anchetă a O.N.U. care s-a 
deplasat la Conakry. Consiliul 
de Securitate a adoptat o rezo
luție în care condamnă energic 
Portugalia pentru invazia din 
Guineea și cere guvernului 
portughez să compenseze inte
gral pierderile provocate. Re
zoluția solicită concursul secre
tarului general, U Thant, la 
evaluarea de către guvernul 
Republicii Guineei a daunelor 
pricinuite de atacul armat de 
la 22—23 noiembrie. Toate sta
tele sînt chemate să acorde 
asistență morală și materială 
Guineei. Rezoluția declară că 
..prezența colonialismului por
tughez' pe continentul african 
constituie o amenințare seri
oasă la adresa păcii și secu
rității statelor independente

Rezoluții
NAȚIUNILE UNITE 9 ( \- 

gerpres). — In cadrul dezbate
rilor de marți. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. s-a pronunțat 
favorabil asupra mai multor 
rezoluții adoptate anterior în 
cadru) comitetelor sale. Primul 
document, aprobat cu 47 de 
voturi pentru, 22 contra și 50 
abțineri, se referă la situația 
refugiaților palestinieni, care, 
se arată în rezoluție, „au drep
tul la egalitate și autodetermi
nare. conform Cartei O.N.U.1 
In esență, rezoluția apreciază 
că soluționarea problemei re
fugiaților constituie ..un ele
ment indispensabil" al stabili
rii unei păci juste si durabile 
în Orientul Apropiat.

Celelalte rezoluții, aprobate 
toate cu mari majorități de 
voturi, denunță politica de

In Comitetul pentru problemele 
administrative și bugetare

NEW YORK 9 — Trimisul 
special Agerpres, Constantin 
Alexand coaie transmite : Pro
blema repartiției geografice 
echitabile a personalului Or
ganizației Națiunilor Unite, 
prezentă în Cartă și reluată in 
numeroase rezoluții ale Adu
nării Generale ca urmare a in
teresului direct al statelor 
membre în aplicarea corectă a 
principiilor care guvernează 
recrutarea personalului acestei 
organizații, formează în pre
zent obiectul unor vii dezbateri 
în Comitetul pentru probleme
le administrative și bugetare.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
delegatul român Dragoș Șerbă-

In Comisia pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Comisia pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat marți o rez.oluție. care 
cere statelor să ia măsuri pen
tru judecarea sau extrădarea 
criminalilor de război și a 
„persoanelor care au comis 
crime împotriva umanității".

Ședința Consiliului Ministerial
al Pieței

BRUXELLES 9 (Agerpres). 
— Prima ședință a Consiliului 
Ministerial al Pieței comune, 
întrunit marți la Bruxelles, a 
fost consacrată expunerii pozi
ției britanice în problema pe
rioadei de tranziție. In cuvîn
tul său, Geoffrey Rippon, șeful 
delegației engleze, a precizat 
de la început că Marea Brita- 
nie acceptă ultima propunere 
în acest sens formulată de 
Comisia C.E.E. Această propu
nere preconizează un stadiu dc 
tranziție dc cinci ani pentru 
schimburile industriale și agri
cole, timp în care Anglia ar 
urma sâ adapteze economia sa 

ALGERIA : Ruinele străvechiului oraș roman Timgad construit sub împăiatul Traian 
la începutul sec. II e.n., desen perit nu de mult de arheologi.

Printre ruinele străvechiului oraș se pot distinge foarte bine străzi, clădirea unui tea
tru, bani și podoabe.

In foto : Vedere generală a orașului Timgad.

africane" și cere tuturor țărilor 
să se abțină dc a furniza gu
vernului portughez ajutor mi
litar sau material ce i-ar per
mite să continue actele sale 
represive împotriva populații
lor din teritoriile aflate sub 
dominația sa și împotriva sta
telor africane independente. 
Totodată, se cere guvernului 
portughez să aplice, fără nici 
o îptîrziere. principiile auto
determinării și independenței 
conform rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate și ale Adunării 
Generale. Guvernul portughez 
este avertizat în mod solemn 
că. dacă va mai organiza a- 
tacuri armate împotriva state
lor africane independente, 
Consiliul de Securitate va lua 
în considerare imediat adopta
rea dispozițiunilor sau măsu
rilor eficace corespunzătoare în 
baza prevederilor Cartei O.N.U.

adoptate
apartheid a Republicii Sud-A- 
fricane și oprimarea colonialis
tă în Africa. Principalul docu
ment din cele supuse votului 
reafirmă recunoașterea de către 
Adunarea Generală a „legiti
mității luptei poporului din 
Africa de sud pentru elimina
rea. prin toate mijloacele dis
ponibile. a apartheidului și dis
criminării rasiale și instituirea 
unui guvern reprezentativ". 
Rezoluția condamnă crearea 
de către regimul rasist minori
tar a așa-numitelor bantustane 
— rezervații pentru populația 
de culoare — pe care le con
sideră „o violare a principiilor 
autodeterminării". și recoman
dă ruperea de către toate sta
tele a relațiilor oficiale cu gu
vernul de la Pretoria.

nescu a subliniat că acest im
portant for internațional nu 
este și nu poate fi un orga
nism artificial, izolat de reali
tățile înconjurătoare și. de 
aceea, el este chemat să fie 
expresia cea mai concentrată 
și dinamică a acestor realități, 
or. sub raportul reprezer'ă-ii 
echitabile a țărilor înlăuntrul 
fiecărei regiuni geografice, 
dezechilibrul existent în tre
cut a continuat să se agrave
ze prin angajarea unor cetă
țeni din state occidentale dej i 
suprareprezentate. în timp ce 
numeroase țări nu sînt repre
zentate în mod adecvat.

Rezoluția, recomandată de 
Consiliul Economic și social, 
a fost adoptată cu 47 de voturi 
pentru, 4 împotrivă și 41 de 
abțineri. In document se atra
ge atenția asupra faptului că 
mulți criminali de război 
și-au găsit refugiu în anumite 
state și se bucură de protecția 
acestora.

comune
la condițiile „celor șase". De 
menționat că Marea Britanie 
a solicitat pînă acum Pieței 
comune să-i acorde o perioadă 
de tranziție de trei ani pentru 
schimburile din sectorul indus
trial și șase ani pentru produ- 
sele agricole. Schimbarea sur
venită în poziția engleză a con
stituit o surpriză.

Cu toate acestea, Rippon a 
itf&rtizat pe „cei șase" că un 
acord în ce privește perioada 
de tranziție nu soluționează, 
în același timp, și alte proble
me importante pe care le ri
dică aderarea.

Joe Frazier 
de-abia așteaptă...

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
Cassius Clay ciștiga net ta punc
te meciul cu Bonavena daca in 
ultimul rund nu l-ar fi făcut 
K.O. pe redutabilul campion 
argentinian. Boxerul american 
de culoare conducea detașat 
la puncte in rundul IV. Aces
tea sint părerile marilor spe
cialiști ai ringului mondial 
care au urmărit intilnirea de 
la Madison Square Garden. 
Oficialii i-au acordat 13 re
prize lui Clay, ți numai două 
lui Bonavena, care a ciștigat 
clar repriza a 4-a.

In legătură cu desfășurarea 
acestui meci, campionul 'u- 
mii, Joe Frazier, a declarat 
că... „fostul campion mondial 
a găsit la timp ținta de a-și 
plasa croțeul de stingă și de 
a ciștiga prin K.O.". Frazier a 
arătat că după părerea sa 
Clay a boxat confuz, sub posi
bilitățile sale. Campionul lumii 
a declarat că Bonavena a ter
minat mai bine la sfirșitul fie
cărei reprize. „Numai ultimul 
rund", a spus Frazier, a scos 
in evidență clasa lui Clay. In 
ceea ce privește intilnirea sa 
viitoare cu Clay, Frazier a 
spus gazetarilor că este oricind 
gata să urce in ring.

Cutremur de pămînt 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 9 
(Agerpres). — Marți după-a
miază s-a produs in Chile un 
cutremur de pămînt de o in
tensitate de gradul 6,4 pe sca
ra Richter. Se pare că epi
centrul cutremurului s-a situat 
la 360 mile nord de Santiago 
de Chile. Primele știri infor
mează că seismul nu ar fi pro
vocat victime sau pagube ma
teriale prea grave.

Cutremurul a fost resimțit și 
in Argentina, in regiunea o- 
rașului Mendoza, unde inten
sitatea sa a fost mult mai re
dusă.

Primul mesaj 
al răpitorilor

RIO DE JANEIRO 9 (Ager
pres). - Autoritățile braziliene 
au dispus difuzarea prin pos
tul național de radio a unui 
comunicat prin care anun’ă 
primirea primului mesaj din 
partea autorilor răpirii amba
sadorului Elveției in Brazilia, 
Giovanni Bucher. Mesajul tri
mit de autorități cere elibe
rarea a 70 de deținuți politic-, 
ridicarea măsurilor polițienești 
și publicarea manifestelor po
litice pe care oficialitățile le-au 
găsit depuse intr-o biserică 
din cartierul Tijuca din R-o de 
Janeiro.

In același timp, se anunță 
că Ambasada elvețiană din 
Brazilia a primit un apel tele
fonic din partea răpitorilor in 
care a fost informată desp«e 
un mesaj al lui Giovanni Bu
cher in care cere îndeplinirea 
condițiilor puse de rânitori in 
vederea eliberării sale.

Deși masivele cercetări pen
tru desconerirea locului in care 
este sechestrat Bucher con»:- 
nuă cu participarea a 20 000 
de oameni, se apreciază că 
mesajul difuzat de autorități 
constituie un început de dialog 
cu răpitorii in vederea ajun
gerii la un compromis care să 
permită eliberarea diplomatu
lui elvețian.
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