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Astăzi, in toate centrele uni

versitare din țară se consumă 
un eveniment tradițional, cu a- 
dinci rezonanțe și semnificații : 
deschiderea unui nou an de în- 
vățămint superior. Orașul nos
tru trăiește pentru a 24-a oară 
acest moment festiv care rea
duce in amfiteatrele, labora
toarele și atelierele cetății u- 
niversitare din deal, sute de vi
itori specialiști in domeniul mi
neritului. Pe această temă am 
purtat o discuție cu tovarășul 
conf. dr. ing. ILIE CONSTAN
TINESCU, prorector a| I.M.P.

— Vă rugăm să ne spuneți 
care sînt „noutățile" intervenite 
în desfășurarea anului de învă
țământ superior? •

— Anul universitar 1971—1972 
debutează sub semnul recente
lor directive de partid care 
deschid perspective noi și in 
domeniul nostru. Programul e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al P C.R., propunerile și ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in legătură cu îm
bunătățirea activității politico- 
ideologice și cultural-educative 
de masă constituie un izvor ge
neros de idei și pe planul în- 
vățămintului. Este știut că valo
rile societății noastre, idealurile 
care animă întreaga activitate 
socială, spiritul de răspundere
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La Lupeni, ziua de dumi
nică. 26 septembrie, a fost 
declarată „zi de muncă pa- 
triolică1'. In cadrul acestei ac
țiuni. organizate de comite
tul orășenesc U.T.C., 1 500 de 
tineri au colectat fier vechi, 
au amenajat și înfrumusețat 
diferite puncte ale localității, 
au recoltat fructe de pădure. 
Menționăm entuziasmul cu 
care au muncit elevii din ca
dru! școlilor generale pre
cum și cei de la școala pro
fesională la recoltarea a peste 
300 kg fructe de măcieș. E- 
vidențiem pe elevii Liceului 
teoretic pentru munca depu
să in amenajarea împreju
rimi’.or clădirii în care în
vață Uteciștij din unitățile 
economice au colectat 30 000 
kg fier vechi, iar un alt grup 
de tineri de la Grupul școlar 
minier Lupeni au început lu
crările de amenajare a u 
nou teren de fotbal.

Convorbire cu conf. dr. ing. Ilie Constantinescu, 
prorector al I.M.P.

și dăruire stau la temelia pro
cesului instructiv-educativ. De 
aceea, in activitatea sa, con
ducerea institutului pornește de 
la ideea că noțiunile de con
știință socialistă, responsabilita
te socială se cer nu numai 
însușite teoretic ci și integrate 
în viața și munca tineretului 
universitar. Așa cum arăta se
cretarul general al partidului 
„prin legătura strînsă cu pro
ducția, universitatea va deveni 
cu adevărat o universitate a 
poporului. Atunci va fi mai bi
ne legată de clasa muncitoare, 
de interesele generale ale so
cietății*. In acest scop, în ca
drul institutului nostru au fost 
amenajate ateliere-școală în ca
re studenții își vor însuși pri
mele noțiuni privind desfășu
rarea procesului de producție.

— Cil timp le este afectat 
să.ptâmînai în acest scop ?

— In atelier studenții vor lu
cra săptămînal 6 orc sub 
conducerea și supravegherea u- 
nor oameni competenți. Dar le- 

invățămîntului de pro-

La începutul fiecărui sep
tembrie, Leipzig-ul devine lo
cul de intilnire a numeroase 
firme și oameni de afaceri 
de pe toate meridianele glo
bului, veniți aici să trateze 
și să-și expună produsele lor 
cele mai diverse. Situat la 
răscruce de drumuri, orașul 

a fost dintotdeauna o adevă
rată placă turnantă in schim
burile comerciale dintre Est 
și Vest, dintre Nordul și Su
dul continentului, atribuție pe 
care și-a conservat-o pînă as
tăzi. Anul acesta, spre exem
plu, 6 500 de firme din 55 de 
țări și-au dat din nou fntil- 
nire iu marele oraș comer
cial, devenit un adevărat me
diator in stringerea relațiilor 
economice dintre stale, in fm- 
bunătățirea înțelegerii și cir
culației de valori materiale și 
spirituale dintre popoare. în
că de la sosire, ca o mărtu
rie materială a acestui rol 
pe care l-a avut de-a lun
gul anilor și pe care și l-a 

ducție se realizează și prin îm
bunătățirea practicii productive 
a studenților, prin mărirea du
ratei acesteia și extinderea sa 
la toți anii de studii.

— Vă rugăm să exemplificați 
în ce constau modificările pri
vind practica.

— In primii ani studenții vor 
lucra efectiv in ateliere, birouri 
de proiectare iar, începînd din 
anul al III-lca, ei vor fi repar
tizați in producție și vor efec
tua stagiile de practică în în
treprinderile cu care au con
tracte. Tema proiectului dc di
plomă urmează să fie aleasă din 
tematica întreprinderii la care 
a fost repartizat studentul. Tre
buie să mai adaug faptul că 
absolvenții institutului vor pu
tea lucra în învățămîntul su
perior numai dacă și-au ter
minat stagiul de un an in pro
ducție.

pastrat autoritate,
remarci gara orașului, care 
vămîne, una din cele mai 
mari din Europa, pe măsura 
vieții economice care caracte
rizează orașul tîrgurilor.

Dar caracterul complex 
orașului îl sesizezi chiar 
primul contact cu străzile, 

locuitorii săi. Alături de clă
dirile din gresie cenușie con
struite în stil gotic și pe care 
putina vremii a înscris ve
nerabila virslă de 800 de ani, 
se ridică construcții moder
ne din otel și sticlă ale că
ror linii geometrice sfidează 
înălțimile, formînd împreună 
un armonios și interesant 
peisaj arhitectonic.

Incercind o scurtă incursiu
ne in istoria Leipzigului, vi
zitatorul găsește imediat ghizi 
voluntar: care îi înfățișează 
cele mai caracteristice mo
mente ale viefii sale. Cu jus
tificată mîndrie, fiecare din
tre aceștia îți prezintă cu 
lux de amănunte locurile

și valoro
(al obținut în realizarea sar
cinilor de plan la producția 
cărbunelui cocsificnbil de mi
nerii de la Lupeni vine să 
atesteze încă o dată in plus 
vrednicia recunoscută a aces
tui colectiv. In dimineața zi
lei de 27 septembrie, din a- 
batajele minei au fost ex
trase ultimele tone de huilă 
din cantitatea prevăzută în 
planul Pc nouă luni. In a- 
cest fel, colectivul minier 
fruntaș încheie bilanțul pe 
trei trimestre din acest an 
cu mai mult de 161100 tone 
cărbune realizate suplimen
tar prevederilor de plan.

Terenul fertil pe care s-a 
obținut sporul de producție 
și pe care au acționat stărui
tor și cu dăruire minerii, in
ginerii și tehnicienii minei 
Lupeni este cel al creșterii 
productivității muncii. Prin 
organizarea superioară a pro
ducției și a muncii Ia fron-

I
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Combină în dotare
Pe linia mecanizării și mo

dernizării minelor Văii Jiu
lui, dotarea tehnică a E. M. 
Petrila s-a îmbogățit cu o 
combină T.M.P. 1, care ur
mează să fie montată, în cu
rînd, în cadrul sectorului V, 
pe straiul 7.

O

0 nouă stafie 
fie comprssoare

_ In cadrul planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
care privesc bunul mers al 
activității de extracție, a fost 
instalată o nouă stație de 
compresoare la puțul 2 est 
al minei Petrila. Două com
presoare de producție autoh
tonă — unul de 50 atm. și 
altul de 100 atm. — .vor ser
vi măririi debitului de aer 
comprimat, necesar brigăzi
lor de la fronturile din zona 
estică a minei. La instalarea 
noii stații, o contribuție sub
stanțială Și-au adus echipele 
de investiții, în special cea 
condusă de loan Enăchescu, 
de la sectorul VIII — insta
lație electrică.

© Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de aeraj în cadrul 
blocului 0. brigada condusă 
de Ifî Graure efectuează 
săparea și amenajarea unui 
nou suitor, care va deservi 
întregul orizont.

Una dintre preocupările co
lectivului de conducere al 
minei Petrila o constituie a- 
sigurarea celor mal bune 
condiții igienico-sânitare pen
tru salariați. De curînd s-a 
amenajat și s-a dat în folo
sință o sală prevăzută cu toa
te instalațiile necesare efec
tuării de raze ultraviolete.

de au trăit și creat celebru 
Johan Sebastian Bach, Wag
ner, Schumann sau 
a locuit Lenin și 
„Rauh und Pohle", 
rele revoluționar 
primul număr din

Sl bineînțeles, toți te sfă
tuiesc sa nu părăsești Leip- 
zigul înainte de a vizita re
numita Auerbach Keller — 
frecventată de-a lungul ani
lor de celebritățile orașului. 
Legenda spune că renumita 
pivniță, care a fost construi
tă in 1525, era vizitată deseori

(Continuare in pag. a 4-a) 

tul marilor abataje echipate 
cu mașini și utilaje miniere 
de prim rang și folosirea a- 
ccstora cu incontestabilă pri
cepere de către mecanizatorii 
mineri, productivitatea mun
cii in cărbune s-a situat tri
mestru de trimestru la cote 
înalte, depășind cu 25 kg/post 
nivelul planificat 
tare in perioada 
luni trecute.

Colectivele de 
sectoarele III. IV. V și VII au 
contribuția cea mai mare la 
succesul minei. Dînd peste 
plan de la începutul anului 
26 000 tone de cărbune, mi
nerii sectorului IV au realizat 
sarcinile pe cele trei trimes
tre cu 12 zile mai devreme.

Și sectoarele III, V și VII 
avînd depășiri de 3 500. 2 300 
și 2 200 tone, au reușit fie
care să îndeplinească preve
derile pc 9 luni cu un avans 
de 3 zile lucrătoare.

I

I

Gospodărirea și înfrumusețarea localitâțiliir
U RIC AN I

sub semnul prefacerilor continue
Cînd am ajuns la Uricani — 

în ura ă cu cîteva zile -- ploua 
mărunt și rece. înviorînd 110- 
rile de pe alei și zonele verzi, 
dînd prospețime și culoare ce
lui mai tinăr oraș al Văii Jiu
lui. Apoi s-a arătat, repede, soa
rele. zîmbînd în ferestrele larg 
deschise. Totul era frumos și 
pur. Ne-am oprit la comitetul 
orășenesc de partid. Cu greu 
i-am smuls cîteva cuvinte tova
rășului Dan Vaier — secretarul 
de partid și primarul Urica- 
niului — despre gradul de ur
banizare și înfrumusețare a lo
calității de pe Jiul de vest. 
Era afectat de ceva.

— Cum să nu fiu supărat, 
tovarășe ? A fost pe aici bri
gada care urmărește întrecerea 
de gospodărire și înfrumuseța
re între localități și din nou 
ne-a dat punctaj mic — 1 400 
de puncte —, mai mic decît in 
prima etapă.

Poate a găsit ceva nere-

Pentru ca învățămîntul să fie 
strlns legat de viață, de produc 
ție, ca tineretul studios să fie 

educat in spiritul muncii, ai 
idealurilor socialismului —

acesta este înaltul sens ai vizitei
de lucru făcute de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în școli de
toate gradele din Capitală

In cursul dimineții dr- jui. 30 
tovarășul Nicolae 

împreuna cu tovu- 
Popa, Lconte 
Voitcc, Miron 
Miu Dobrescu,

septembric. 
Ceaușcscu, 
rășii Dumitru 
Ilăutu, Ștefan 
Constantlnescu, 
a vizitat școli elementare, pro
fesionale, licee de cultură ge
nerală. de specialitate și tehnice 
din Capitală.

In această vizită de lucru, 
conducătorii de partid .și de stat 
au fost însoțiți de Mircea Ma- 
lița, ministru! invățămintului. 
Dan Marțian, prlm-secrctar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, de ca
dre de conducere și specialiști 
din rețeaua învățămîntul ui de 
toate gradele, de activiști de 
partid și de stat.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat începe la Liceul in
dustrial energetic din șoseaua 
Giurgiului. După cum se știe, 
aceste școli de specialitate au

— Da de unde Ne-a redus 
punctajul pentru că nu avem 
nonumentp istorice. E adevă

rat, nu avem, «iar monumcnieie 
le putem face noi, oricum, ori- 
cind ? Din acest punct de ve
dere nu ne-am putea compara

Anchetă
niciodată cu Lupeniul și asia 
înseamnă să ..uni'..’in mereu în 
umbră, chiar dacă a1. >
niște realizări frumoase?

— Altceva nu v-au mai im
putat ?

— Ba da : că nu prea arată 
bine fațadele blocurilor. Ori, 
nici asta nu depinde de con
siliul popular, ci de sectorul 
I.G.L, Lupeni. Sectorul are un 
plan <le reparații in timp și 
nu-mi poate face mie, cînd 
vreau, toate treburile. Cred că 

lipsa monumentelor 

un rol bine definit în siste
mul nostru de invâțămint post- 
general. cu principală sursă de 
cadre cu pregătire medie pen
tru toate ramurile economiei 
naționale. Specificul lor — ob
ținerea de către tineri a unei 
calificări profesionale concrete, 
concomitent cu diploma de ba
calaureat — se bucură de o 
largă apreciere și adeziune din 
partea acestora, fapt dovedit și 
de participarea lor în număr 
din ce in ce mai mare la con
cursul de admitere. Activitatea 
primei promoții dc absolvenți 
at liceelor de specialitate, care 
din vara aceasta lucrează în 
producție, dovedește din plin 
eficacitatea acestei forme de în- 
vățămînt.

La intrarea în clădirea liceu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
este întimpinat de ministru] e- 
nergiei electrice, Octavian Gro
za, de cadrele didactice și de 

torice și fațadele blocurilor nu 
trebuie să se acorde puncte. In 
rest, cred că ne-am străduit 
destui. Mergeți și dv. prin oraș, 
priviți, constatati. apreciați.

O. jul era intr-adevăr cu
rat, frumos. Străzi și alei în
grijite, zone verzi proaspete, 
flori în culori plăcute, oameni 
veseli. La Uricani — ca în în
treaga Vale a Jiului, de altfel 
— valențele noului, ale moder
nului și buntPui gust sînt măr
turia grijii permanente i 
pnrtid'dui «j statului nost, a 

înflorire a pa-
tnci. ,
unul și două etaje, s-a c - - 
struit aici un bloc turn, cu în
călzire centrală, urmînd să se 
construiască Și altele în anii 
care vin.

In 1970, Urîcaniul a primit 
îr. dar o frumoasă casă de cul-

Dumitru GHEONEA

CINEAMATORII
Sl EXIGENTELE EDUCAȚIEI

In cadrul festivalului cultu
ral-artistic „Sarmis", Casa de 
cultură din Petroșani a găz
duit o interesantă dezbatere pe 
tema cineamatorismului, urmată 
de o scurtă gală de filme, cu 
participarea unor membri ai 
cinecluburilor din Valea Jiu
lui precum și a unui repre
zentant al cineclubului de la 
Casa de cultură din Reșița. Din 
partea ACIN a fost prezent 
ing. Aurel Mișcă de la studio
ul de filme documentare „Al. 
Sahia". Antrenantă și sinceră, 
dezbaterea a subliniat unele 
dificultăți ale cineamatorismului 
precum și cîteva căi de reme
diere a acestora. In cele ce ur
mează reproducem, selectiv, 
schimbul de opinii realizat cu 
acest prilej.

1. Tellmann (instructor al 
Consiliului județean al sindi
catelor pe linia cinecluburi-i 
lor) i In Valea Jiului există de 
mai mulți ani o puternică miș
care ci neamator istă, în perma
nentă dezvoltare. La Lupeni a 
fost înființat cu ani în urmă 
primul cineclub din județul 
nostru care, pe parcursul tim
pului, a repurtat succese evi
dente. Cinecluburi funcționea
ză astăzi la Petroșani, Vulcan 
și în alte localități astfel că 
cineamatorii din Valea Jiului 
au o „producție" proprie de 
filme, variată și interesantă, 
chiar dacă e inegală. Vă invit 
să vă spuneți părerea în legă
tură cu activitatea de pînă a- 
cum în această direcție și să 
propuneți căi de îmbunătățire 
a acesteia în lumina ultimelor 
directive ale partidului nos
tru privind activitatea ideolo-

un mure număr de elevi, care 
oferă flori, aclamă cu entu
ziasm. Pe o mare pancartă des
fășurată pe frontispiciul clădi
rii, se află urarea : „Bine ați 
venit in mijlocul nostru, iubite 
tovarășe Ceaușcscu l“.

Directorul liceului, prof. Ale
xandru Moșu, înfățișează oaspe
ților unele aspecte din activi
tatea instituției pe care o con
duce.

Sini vizitate apoi atellerele- 
școală, laboratoarele și cabine
tele tehnice alo liceului, înzes
trate cu utilaje realizate de în
treprinderea „Energomontaj“, 
< are patronează această .școală, 
precum .și prin autodotare. prin 
confecționarea in școală a unor 
instalații necesare practicii ele
vilor, economisind u-se peste 
300 000 lei. Elevii iși desfășoară 
activitatea sub îndrumarea cali-

(Continuare fn pao. o 4-a) 

I

gică și cultural-educativă de 
masă.

Ing. A. Mișcă : Vă .rog să-mi 
permiteți să sparg eu gheața rea- 
mintmdu-vă faptul că între 
multiplele forme de activitate 
cultural-artistică de masă, cine- 
amatorismul ocupă un loc 
foarte important datorită ca
pacității de sugestie Și de con
vingerea pe care o exercită pe
licula filmată în rîndunile largi 
ale publicului. Pentru a avea 
eficacitatea dorită, activitatea 
cineamalorilor trebuie să fie 
pusă în deplină concordanță c-u 
cerințele majore exprimate în 
luna iulie de secretarul gene
ral al partidului. Propunerile 
de măsuri și expunerea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. a activului din 
domeniul ideologiei și al -«.ti- 
vității politice și culturil-vdu- 
cative constituie o ine
puizabilă sursă tematică și 
pentru cineamatori. S-a consta
tat în ultima perioadă o anu
mită tendință de „evadare* 
din sfera concretului, fapt care 
s-a soldat cu experimente peste 
experimente ce nu au condus 
la nimic durabil. Avem ne
voie de filme cu pregnant con
ținut politic, filme legate de 
producție, filme privitoare la 
protecția muncii apte a e- 
duca, prin mijloacele — subli
niez aceasta — diverse și ex
presive ale artei. Avem nevoie.

Discuție consemnată de:
1’. CONSTANTIN

(Continuare în pag. a S-a)
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CUI PREDĂM ȘTAFETA MUNCII Șl A VREDNICIEI?
I<ihi

— râmi ne dator 
un răspuns la o întrebare 

materii ec ține de conștiința și 
wsaponsabiUtatea sa profesiona
la ..Cui predă ștafeta, cinc-i va 
continua tradițiile, cinc-i va 
dezvolta înfăptuirile?" E vorba, 
«teci, de schimbul de miine. de 
tânăra generație chemată sâ 
continue și să valorifice la cote 
superioare valorile vredniciei și 
dăruirii c le-a decantat de-a 
lungii) existenței sale «n co
lectiv muncitoresc Dar nu e 
vorba de un simplu schimb de 
ștafeta. de ocuparea de către 
urmași a „poziției* cucerite de 
înaintași: e vorba de .■.'•tarile, 
de investiția de valoare și în
credere conferită urmașilor.

-In colectivul minei a sosit 
vn linâr. Privește sfios în ju
rul lui. la oamenii ce popu
lează abatajul, urmărește cu 
Anxietate la tavanul de piatră 
dc deasupra lui, iar după cî- 
1cva ore do muncă încordată 
se lasă pc crămada de cărbu
ne răsuflînd din ureu : .nu mai 
|x>t...“ Aceasta e în prima zi. 
Dar în a doua, a treia, a ze-

o întrebare
Va fj tinărui sfios un mi

ner destoinic, un nium ifor dirz, 
responsabil, cu dragoste dp mi
nă. sau poate peste o lună iși 
va scoate desennfarca ? Do cine 
depinde și cum se poale a- 
Jungc la prima alternativă?

— In primul rînd de șeful 
de brigadă, de omul în grija 
căruia a fost dat să lucreze ti
nerelul, este de părere briga- 
• I tarul Nicolae Mujnai, de In 
mina Aninoasa. Poți spune după 
două șuturi cît valorea A un 
om nou; îl poți cântări. Ie poți 
convinge dacă are ..stofă" sau 
nu și după felul cum ține lo
pata. De fapt, mai puțin con
tează ..cită stofă' arc unul *4IU 
altul; important c să scoatem 
om din el, adică, să I învățăm 
meserie. să-| facem să iubească 
munca, mina, să respecte re
gulile de disciplină care se cer 
in subteran, să fie devotat bri
găzii.

— Ce este esențial, determi
nant pentru formarea In tineri 
a acestor calități ?

— După părerea mea, exem
plul brigadierului și opinia co
lectivului brigăzii. Șeful de bri
gadă trebuie să servească drept 
model de disciplină, dăruire și 
iscusință pentru fiecare nou an
gajat Eu nu cer niciunui tâ
năr să facă mai mult decît fac 
eu. Cînd se ivește cite unu] care 
nu înțelege ? Ne ocupăm toți

care ar i sa a rezonante •
de el. Ao< i arg nivlnduj ho
tărî lor opinia, exigenta brirăzii. 
De ce să spună omul <ă bri
gadierul c ..dat dracului*? II 
fac adică să înțeleagă că prin 
indisciplină nu îmi produce 
doar mie o supărare ■ i cerșește 
în fața întregii brigăzi. Așa nm 
procedat de exemplu cu ajuto
rul miner losif Stan. Tji scurt 
timp după venirea lui în aba
taj și-a permis două absente 
nemotivnte. A doua zi l-am ju
decat în fața a două schimburi. 
„Stai jos — i-am spus și ascul
ta. " Și a ascultat. Cc a înțe
les ? Nu știiu. Important e că 
omul nu a mai făcut dc atunci 
nici o ncmothmtă. A§o am cres
cut și alți mineri destoinici cu 
care azi ne mîndrim ca : Izudo-■ 
vfc Szabo, Florea Marinescu, 
Florcn Coruțan.

— Deci, sînteți împăcat cu 
gîndul că aveți cui preda „șta
feta". aveți oameni vrednici ca
re vă vor urma...

— Aici... nu știu ce să spun. 
Avem noi băieți buni dar sînt 
și multe „păsări călătoare* cu 
care nu o scoatem la capăt. 
Cum vin. așa se și duc. Nu 
se prinde munca dc ci...

Acestei ultime întrebări a ți
nut să-i dea un răspuns și un 
alt miner șef de brigadă de la 
Aninoasa. Vasile Mereuță din 
sectorul III :

— Nu sînt de acord cu un

Ia

.i cmcnca râspUrw : .nu știu ce 
să spun", .nu știu cine ne va 
urma* Mi-amintesc d 
șefii de brigadă la ct 
crai după venirea mc 
Fra cam arțăgos și
tat într una : „Cc-o să faceți 
voi după ce plecăm noi, măi ? 
O s.i ;>>. h.iirh mina, aste o să 
faceți". Anii au trecut. Briga
dierul e dc mult în pensie și 
iată că mina nu s-a închis. 
Dimpotrivă. Deci, ce cred cu ? 
Tinerii trebuie atrași, trebuie 
făcut adică totul să se obiș
nuiască cu mina, cu munca de 
miner. In frontalul meu lucrez 
i u 40 ilr oameni, majoritatea 
1meri. Și vă spun sincer mă 
înțeleg foarte bine cu ei. Sînt 
ascultat. Own am procedat în 
închegarea colectivului brigăzii " 
Am făcut toiul să-i ajut și să 
încurajez tinerii, să le dau de 
lucru pe măsura posibilităților 
tar — pină se obișnuiesc cu 
mina. Neîndoios, aceasta cerc 
răbdare și tact și. mai presus 
de fonte, respectarea demnității 
fiecăruia, trezirea convingerii că 
prestigiul lui de om, ciștigul lui 
depind in primul rind de mun
ca lui, de utilitatea lui in bri
gadă.

Așa procedez eu, iar faptul 
că brigada mea nu a rămas nici
odată sub plan, că pe acest an 
avem mai bine de 7 000 lone 
cărbune „peste", mă convinge

tâ procedez bine.
O părere a.-•mănătoare are 

d« spre integrarea colcctwuJui 
miner și șeful de brigadă Ion 
Oțescu din rectorul V investiții.

— Secretul atragerii noilor 
anrajați constă în iscusința cu 
care reușește un șef dc brigadă 
sau de schimb să se apropie 
de ei, să le trezească convinge
rea că pot face față, holărîre 
de a-și potrivi pașii cu rigorile 
muncii in subteran. Cel mai 
convingător stimulent in această 
privință c exemplul personal 
al celor din jur, intoleranța 
brigăzii față dc «'lele care știr
besc demnitatea muncitorească. 
Am avut odată un nou an
gajat. Viorel M„ care a venit 
(u mănuși la lucru... să nu 
facă bătături în palme .și a- 
vea niște plete de nici nu ve
dea bine cc se întîmplă în ju
rul lui. L-an) convins, cu aju
torul ortacilor, că o asemenea 
ținută nu cadrează cu un mi
ner, eu un Hm serios. Cu greu 
s-a lăsat, l’înă la urmă și-a 
dat cuvîntul că se tunde. S-a 
ținut de cuvînt. iar azi e un 
muncitor harnic.

— A crește minerii de miine 
— înseamnă a forma oameni 
slăpini pe tehnica nouă, mim- 
citori cu un profil moral-politic 
înaintai, i f si de părere mais
trul miner Gheorghe Timofti- 
ciuc, locțiitorul secretarului or-

miner
ftanlzației de bază din sectorul 
II Mă refer la o brigadă oum 
c cea din abatajul frontal dc 
Pe stratul 17. abatajul meca
nizat a lui Petro Codrea. Aici
■ resc și au crescut și pină a- 
cum tineri vrednici, mineri dlrji, 
care după 3 luni reușesc să e- 
xccute operații pretențioase, 
cum e răpirea. bunăoară Așa 
sînt Petru Bîrlcâ, Ștefan Gydrfl, 
l’etru Dunciu, tineri sirguinrîoși 
și inimoși cu care ne mîndrim 
«a și cu Gheorghe Morar, șef 
de srlvtmb și Dumitru Luco, 
eombaincr. Cum creștem noii 
oameni ? Acordîndu-le încrede
re, dindu-lc sarcini prțeise, 
prctinzindu-le să-și fără dato
ria pe deplin, iar la nevoie 
convingindu-i că brigada, colec
tivul minier nu iartă nici chiu
lul, nici superficialitatea. A-

■ castă convingere și-a format-o 
nu dc mult — dacă nu a reușit 
să și-o formeze pină atunci — 
tînărul Gheorghe lonașcu, după 
'» ncînntrvată. -Unde ai fost o- 
mule de la datorie ?" lata în
trebarea căreia trebuia să-i dea 
răspuns, a doua zi după ab-

nță, în fața ortacilor. N-n fost 
Un dialog ușor, dar indispensa
bil pentru a-1 face conștient dc 
responsabilitatea cc •-<> incumbă 
apartenența sa la brigadă,

— Dacă avem fiui preda șta
feta ? Deși este o întrebare de 
mnre răspundere. îi putem da

cu cert:lud.iu? un răspuns afir
mativ : DA, avem cuj preda 
ștafete ! — ,i opinat prim-inate- 
tru! miner Dumitru Her, secre
tarul comitetului de partid at 
minei Aninoasa. Și cînd spun 
DA mă gîndesc la tinerii șefi 
de brigadă și șefi de sebtenb 
ca Petru Ardeieanu, Nicoloc 
Scorpie, Constantin lacob, Ton 
Pus( aș, Mircea Dănilă, mă gîn- 
dest la alți zeci și zeci de mi
neri. ajutori mineri și vagone
tari care învață la școala de 
calificare și mai ales la școaln- 
abatajelor re înseamnă mine
ritul, ce înseamnă demnitatea 
de miner. Mă gîndesc. în ace
lași timp, la grija și exigența 
ce domnește in brigăzile vete
ranilor minei, ca cele ale lui 
Aurel Crislea. Vasile Mereuță. 
Petru Codrea, Iosif Solcan. A- 
lexandrii Galx>s. Nicolae Ilie, 
pentru formarea schimbului de 
miine, pentru integrarea cu trup 
și suflc| a tinerilor in clima
tul de răspundere și pasiune 
— trăsătură definitorie a colec
tivului nostru minier. Vreau să 
spun că formarea noii genera
ții este munca cea mai migă
loasă. dar desfășurată cu un 
efort statornic și cu pasiune de 
comuniști, de minerii mai vechi, 
de întregul colectiv această 
muncă dă roade. Ceea ce se 
află in atenția comitetului nos
tru de partid este sarcina de

a determina ca de responsabi
litatea ce o avem față 'le 
schimbul do miine, atît pentru 
calificarea cît și pentru crește
rea sa în spiritul unei con
duite moral-politice înaintate, 
să fie conștient fiecare cadru 
mai vechi al minei. Avem încă 
de lucru cu cite un șef de 
schimb ca Sabin Blrdea Florean 
'lirica, caro iși permite să se 
poarta brutal cu tinerii anga
jați sau cu urni maiștri mineri 
ca Pandelle Lineâ. Constantin 
Anton Ion Ilicscu care înțe
leg mal greu că misiunea lor 
nu se reduce numai la ,j da 
ordine, a controla sau a sanc
ționa, ci mai ales ta a educa 
oameni valoroși societății dc a 
forma mineri harnici .și cw 
dragoste de muncă. Avem în 
vedere deci să angajăm între
gul colectiv, fiecare component 
mai vechi al său, opinia com
bativă a tuturor formațiilor de 
lucru, a conducerilor tehnice șl, 
în primul rind. activului nos
tru de partid, sindicat și U.T.C. 
în procesul complex și de mare 
răsoundere al formării schim
bului de miine a| minei, a 
unor mineri cu o înaltă cali
ficare și o conștiință mural- 
politiră înaintată, cărora să le 
predăm -u toată încrederea șta
feta vredniciei tradiționale a co
lectivului minier aninosean.

fon DUBEK

Dialog etic
Interlocutor: GHEORGHE NEGRARU. 

activist cultural

„Castîgat ridendo mores"
In fața unui interlocutor a 

cărei primă calitate este aceea 
de fin observator al cotidianu
lui. cu toate amănuntele Iul 
plăcute sau neplăcute, anumite
le ezitări, rezerve ale reporte
rului au fost firești, nedorin du
ne ajunși cîndva in pielea per
sonajelor surprinse in „obiectiv", 
scăldate in baia acidulată a u- 
nui posibil seheci. Aceasta cu 
atât mai mult cu cit produc
țiile talentatului Gheorghe Ne
graru au meritatele șanse de a 
fi cunoscute, chiar, in întreaga 
țară. Am început deci dialogul 
cu circumspecția cuvenită .

— Sînteți un pasionat acti
vist cultural, in adevăratul 
înțeles al cuvintului, Gheor- 
che Negraru. Cum, tind și 
mai ales pentru ce v-ați dedi- 
tat acestei activități?

— Pentru prima dată mă aflu 
în fața unei asemenea întrebări 
la care cred că nu voi putea 
răspunde pe de-a întregul nici 
peste zeci de ani. Oricum, e bi
ne că m-ați întrebat de astăzi, 
o să am timp să mă gindesc.

Pasiunea pentru teatrul de a- 
matoi i m-a cuprins văzând ca
rențele teatrelor profesioniste. 
Vedeți, am ajuns la concluzia 
,3 teatrele profesioniste nu 
-pet oferi întotdeauna și eu efi
ciență o mare suprafață a acti- 
vrtățâi de educație politică, ce
tățenească și nici nu pot adinei 
această activitate în comparație 
ou o brigadă artistică, dc exem
plu. care lucrează întotdeauna 
pe „viu", cu evenimente petre
cute „la zi*. Am încercat, cu 
mult timp în urmă, și chiar am 
reușit să fac teatru profesionist 
pină cînd am descoperit briga
da artistică. M-am atașat de 
brigadă din dorința de a conti
nua să-mi satisfac pe mai de
parte această pasiune nu numai 
ca privitor, sau onsumator de 
teatru

— Ne- spuneți nouă, și prin 
noi cititorilor, activiștilor cultu
rali din municipiu, citeva cuvin
te despre rațiunea activităților 
obștești de genul celor pe care 
le desfășurări ?

— Brigăzilor artistice le este 
iot mai mult recunoscut rolul 
în desfășurarea unei eficiente 
munci de educare a maselor. 
Prin faptul că pol să critice 
pe „viu* și în mod operativ a- 
numi'te fenomene negative, să 
ticluiască cu ajutorul rîsului 
moravurile anacronice sau. pe 
de altă parte, să ev -dențîeze 
frumoasele realizări ale colecti
velor fruntașe, ele constituie 
forme deosebit de eficace în 
corectarea omportamentulu; u- 
nor oameni, în stimularea ce
lor pasionați, în cultivarea u- 
nei atitudini înaintate față de 
muncă, de societate.

— Cum vă place să vă nu
miți : activist cultural sau ar
tist amator ?

— Și una, și alta, dar, mai 
mult activist cultural. Activis
tei desfășoară o muncă obștească, 
care este tot mai mult ridicată 
la adevărata ei valoare, o mun
că ce ține de nota de civiliza
ție a societății.

— Ce poate realiza, într-un 
<adru mai restrins, responsabi
lul cultural a] unei grupe sin
dicale ?

— Foarte multe lucruri 1 Poa
te. de exemplu, sâ danseze o 
brigadă artistică care sâ se bu
cure de mult succes. Afirm a- 
«' ista bazîndu-mă pe faptul că 

ei se află, mai mult decît alții, 
in mijlocul fenomenelor vieții, 
le cunoaște și le pătrunde mai 
bine sensurile decît noi, sau 
dumneavoastră. Are nevoie 
doar de citeva elemente tak-n 
tale și... de pasiune. Căcî, astăzi 
fără pasiune se fac din ce* în 
ce mai puține lucruri și nu se 
poate face, nicicum, o brigadă 
artistică.

— Reușita activității lui con
stă deci în...

— observarea atentă a reali
tății imediat înconjurătoare, 
prelucrarea tot etît de atentă 
a textului pe marginea unui 
fapt cotidian, lucruri ce stau 
la indcmîna responsabilului cul
tural. Cunosc mulți dintre res
ponsabilii culturali care sînt 
pasionați, ba chiar talentați. Ar 
fi bine dacă toți cei peste B00 
cîți activează în municipiu] nos
tru și-ar înțelege mai profund 
menirea dacă ar înțelege că 
sini chemați să desfășoare o 
muncă de educație politică, 
moral-cetățeneascâ,

— Fără intenția, de a limita 
activitatea lor, dacă fiecare din 
acești „opt sute și ceva" ar des
coperi ar ajuta să se lanseze 
un singur artist amator...

— ... am avea peste 800 de 
artiști amatori, am avea deci 
baza spirituală necesară unei 
activități culturale de o nebă
nuită amploare.

— Nu dorim însă ca respon
sabilii noștri să se limiteze la 
aceasta. Centrul activității lor 
trebuie să fie...

— . munca de agitație. Căci, 
in primul rînd. brigada este o 
brigadă de agitație. Aceasta e 
menirea ei. Dacă ajunge și ar
tistică, cu atît mai bine.

— Ca observator a| vieții co
tidiene — deducem aceasta din 
faptul că sînteți și textier și 
încă unul destul de acidulat — 
ce fapt de viață vă supără mai 
mult ?

— Mă supără — și mă pre
ocupă — o anumită categorie 
de tineri pe care î-aș denumi 
ca fiind „fără busolă*. Avem 
în vedere un mic program pe 
această temă și mai avem în 
vedere să-i atragem pe acești 
tineri în cadrul Casei de cul
tură, oferindu-le activități a- 
traclive educative

— Cît timp vă este necesar 
pentru înjghebarea unei bri
găzi artistice și alcătuirea unui 
mic program ?

— In medie, cam 10 zile, da
că tinerii sînt oarecum talen- 
tați.

— De cîți ani activați la Ca
sa de cultură ?

— De doi ani.
— In concursurile formațiilor 

artistice de amatori ați ajuns 
chiar in finală. Ia București...

— De două ori. In 1970, cu 
..Nunta din Valea Jiului" iar 
anul acesta cu brigada artistică 
de agitație care a ocupat locuj 1.

— E un rezultat meritoriu, 
lăudabil chiar.

— Da. fără îndoială, dar unul 
care ne obligă.

Sperăm că și pe mai departe, 
cu actuala formație alcătuită 
din pasionații Gheorghe Seres, 
Ioan Velita, Stela Badea, Po
rumbița Belgun și poate chiar 
a altora, cu sprijinul orchestaei 
Casei de cultură, să ne situăm 
la înălțime,

I. MUSTAȚA

Atitudinea corectă, îndatori
toare, solicitudinea. în condi
țiile societății noastre, au de
venit deziderate ce se afirmă 
tot mai plenar în relațiile 
dintre oameni. Sînt și pot fi 
date nenumărate exemple în 
favoarea unei asemenea sus
țineri.

Paralel cu aceste atitudini 
noi, expresie a unei conștiințe 
înaintate, mai există însă și 
oameni de ținuta și mentali
tăți învechite care, impasibi
li la tot ce se petrece în ju
rul lor, iși privesc îndatori
rile printr-o optică cu iotul 
aparte. Și ce e mai rău, unii 
dintre aceștia, prin natura 
muncii care le-a fost încre
dințată, așezați dincolo dc 
ghișeul la care ești nevoit să 
bați pentru a-ți rezolva o a- 
numită problemă, produc 
daune societății, sfidînd pe 
semenii lor. împotriva- unor 
astfel de respingătoare figuri, 
care-și îngăduie să folosească 
în practica muncii de fiecare 
zi metoda bunului plac, s-a 
creat și se dezvoltă mereu 
mai combativă o opinie de 
intoleranță.

Printre cei care manifestă 
încă deprinderi negative se 
află și angajații de la agen
ția de voiaj C.F.R. din orașul 
Petroșani. E vorba despre 
Dumitru Cioc, șeful agenției. 
Valentina Caraman și Euge
nia Brătucu. salariate. Să le 
urmărim puțin activitatea, bi
neînțeles în orele cînd pol fi 
găsiți la birou, pentru că. în 
deosebit de multe rînduri, a- 
cesta stă închis, deși are a- 
fișat pe ușă un orar de aclîvi- 
late foarte clar. Nimeni nu-1 
respectă și nici măcar atîta 
bunăcuviință nu există, ca în 
cazurile cînd se pleacă, să se 
lase un anunț spre informa
re „mă întorc atunci, sau a- 
tunci*. Cine are vreun even
tual interes nu arc- decît să 
aștepte, să pîndească, să încer
ce mereu, că doar dc aceea 
există răbdare pe lume.

...Ne aflăm într-o zi ob'-ș- 
nuitâ din cea de a doua ju
mătate a lunii august în bi-

<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

roul agenției la care ne refe
rim. Frecvența specifică unei 
asemenea instituții : rîndul 
din dreptul ghișeuluî de la 
care se eliberează bilctcie 
crește văzînd cu ochii. Se a- 
daugă mereu la urmă și nu 
scade cu nimic în față. Și nu 
scade pentru că acolo se stă 
pe loc și se stă deoirece Du
mitru Cioc e ocupat cu alte 
treburi. Tocmai vorbește la 
telefon cu un amic, '.ine știe 
de unde. Și vorbește într-o 
manieră îneît e păcat să nu 
spicuim măcar în parte din 
ea.

— Las’ mă frate, zice dum
nealui, că așa e ăștia ai noș
tri. mai catolici decît... Da' 
eu mă țin de ziar. Zice acolo 
că nu se lucrează atîtca zile ? 
Zice I Ei, atunci ? Că numai 
ai noștri fac pe deștept,ii etc. 
etc. etc.

Iar oamenii de la rînd tac, 
ascultă .și... gîndesc. Ce anu
me gîndesc ? Aceasta-i u e:i- 
ba lor, sau cel puțin pe șeful 
agenției de voiaj nu-1 priveș
te. Dar. toate au pină la ur
mă un sfîrșit, chiar ri discu
ția celuj în cauză, drept pen
tru care o încheie și duce, 
plictisit, dezgustat, recepto
rul spre furcă. Nu apucă în
să ca să îa mina de pe el, că 
o nouă convorbire îl cheamă. 
De rîndul acesta, se vedea 
cît de colo că era vorba de 
o amică, pe care începu s-o 
lămurească amabil.

— Gata dragă, s-a făcut I 
Bine dar nu mi-ai spus chiar 
tu, clasa doua ? I Bine, bine 
îl schimb! Zi-mi acuma, cu 
problema aceea ai rezolvat 
ceva ? încă nu ! Păi vezi da
că... și etc. etc. etc. In vre
mea aceasta, rîndul crește, 
crește mereu.

In sfii-șit, se pare că noro
cul s-a' hotărît să surîdă .și 
celor ce așteaptă, tropăind 
nerăbdători. Terminînd cu a- 
mica, „domnul* Cioc începe 
a da semne tot mai evidente 
că intenționează să le acorde 
atenție. Dar, ghinionul e ghi
nion și de rîndul acesta s-a 
înfățișat sub chipul unei .,io

va rășe* foarte zîmbitoare, 
foarte drăguță, îmbrăcată cu 
pulover galben și pantalon 
roz-bonbon. Fără vreo scuză 
sau altă formalitate, se plan
tează drept în față, iar șeful 
agenției îi înmînează biletul 
solicitat, odată cu toate po- 
litețurile sale. Respectiva pro
tejată, îl ia, îl plătește, mai 
lasă 10 lei pe deasupra. și 
pleacă tot zîmbitoare și dră
gălașă. Omul din spatele ghi- 
șeului se orientează însă, cît

COMPORTĂRI
CE TREBUIE 

SÂ FIE 
STÎRPITE 

CU TOATĂ
FERMITATEA !
ai bate din palme. A zărit 
el, se vede treaba, printre so
licitatori. o mutră cam sus
pectă, fapt pentru care, fuga 
după cea care îi oferise cu 
atîta grație, atenția.

— Tovarășe !... Tovarășe !... 
Dar, se Roate ? Și cînd zice 
așa, face semn cu un deget 
înspre obraz, asta ca să-l 
vadă lumea, dar și un semn 
discret cu ochiul, asta ca să 
nu-1 vadă decît „tovarășa". 
Așa că „nu ține“.

întors iarăși la ghișeul său, 
începe să ia lucrurile Ia rînd. 
Scurt, sec, plictisit.

— N-avem 1... Nu Nu ai 

înțeles că nu ? Că doar nu 
ești turc ? 1

Un cuvîni frumos, un gest 
de om cumsecade, binevoi
tor, imposibil. De parcă ar 
fi plătit anume să repeadă 
lumea.

E rău desigur, dar răul cel 
mai mare constă în faptul 
că într-un stil asemănător, 
lucrează și celelalte două sa
lariate. Din multele cazuri 
de comportare și manifestări 
necorespunzătoare, să ne oprim 

și în privința lor, doar 
asupra unuia. Va fi destul 
pentru a ne edifica.

...Problemă urgentă și oa
recum neprevăzută ; un tova
răș de la o anumită institu
ție, trebuia să plece urgent 
la București. Se impunea nece
sitatea unui loc pentru acce
leratul ce trece prin Simeria, 
la orele 10.45. Era singura 
modalitate pentru a se putea 
ajunge în timp la destinație. 
S-a cerut deci concursul nu
mitei agenții, sau mai precis 
uneia din cele două salariate 
ce se nimerise ca sA fie în 
acea zi de serviciu. (Nu am

Acul și cojocul
Intre alte distracții pe care și le-a jtermis Constantin 

Vuța la o seară de dans, la Casa de cultură Petroșani, a fost 
și aceea de a împrumuta un cojoc îmblănii al unei cunoștin
țe. Profitind de înghesuială, in timp ce stăpinul cojocului 
dansa,a plecat din sala de dans, și chiar din localitate, cum 
s-ar spune... cu cojocul altuia

Dar, așa um ulciorul nu merge de 
nici cojocul
delict C V. a 
corecțională.

multe ori la apă 
nu rămine mult timp fă>ă ar. Prins in flagranf 

fost judecat și condamnat la 1 an închisoare

I
I
I
I
I
I
I
I t.

Lăcomia
Cu prilejul unor sărbători cînd volumul de produse a- 

limentare cumpărat de jiecare gospodină crește considera
bil, o gestionară din Uricani, pe nume Ioana Crăriunescu. 
nu s-a mulțumit cu ciștigul cinstit, rezultat din sporirea 
firească a vinzărilor, ci a mai căutat și alte ciștiguri, necin
stite. Astfel, a hotărît de una singură să majoreze prețul la 
ouă cu 0,20 lei de fiecare bucată.

cu ce s-a ales ? Cu ceea ce era firesc sâ ciștige : 8 
luni închisoare corecțională pentru crearea de plusuri in 
gestiune și delapidare.

I M.

putut să o identificăm. De 
fapt nici nu am stăruit în
trucât și unu și alta sînt la 
fel de nervoase, de tăioase 
și lipsite de respect, pentru 
cei ce ie solicită serviciul).

— Vă rog frumos un bilet 
pentru...

— Nti se poate !
— întrebați totuși la Sime

ria...
— N-am voie !
— Plătim noi convorbirea...
— Nu s-a înțeles că nu ?
— Ba s-a înțeles, dar e un 

caz mai aparte....
— Și ce mă privește pe 

mine ? Ta să mă lăsați în pa
ce I

Și lotuși problema trebuia 
rezolvată. S-a făcut apel la 
oficiile stației C.F.R., vnde, 
cu toate că nu exista obliga
ția s-a găsit și bunăvoință și 
posibilitățile necesare. S-a dat 
mult rîvnitul telefon, s-a în
țeles fără comentarii situația 
și totul a fost rezolvat la 
vreme. Un șir întreg de oa- 
■■>eni, care nu erau chemați 

rect să se ocupe de un as
cet ca acela la care ne-am 
eferit, au dovedit că posedă, 

din plin, acel atribut esențial 
care, salariatei din spatele 
ghișeului î> lipsea eu*desăvîr- 
șire : interesul pentru omul 
pus în situația de a-i cere un 
serviciu lcgalmente datorat.

Și atunci, dacă lucrurile 
stau în acest fel, mai este «a- 
re de mirare că oamenii mtră 
pur și simplu cu emoții, pen
tru a solicita un bilet pe ca- 
re-1 plătesc ? Bruscați și jig
niți de personalul unității în 
discuție, se întreabă pe drept 
cuvînt de ce și mai ales pină 
cînd vor mai fi îngăduite a- 
semenea atitudini ?

Dar să răsfoim puțin păre
rile câtorva dintre cei mulți 
care dintr-un motiv sau al
tul au fost nevoiți să suporte 
toanele șefului de agenție, 
Dumitru Cioc, și ale subal
ternelor sale, Valentina Ș> 
Eugenia. Aceasta, pentru a 
nu se crede că e vorba de o 
impresie singulară.

Dumitru Rusu : In luna 

iunie, am solicitat un bilet 
pentru acceleratul de Bucu
rești. Mi s-a spus că nu mai 
sînt locuri. Imediat însă e 
altă persoană a obținut bilet 
pentru același accelerat. Se- 
sizînd „manevra". tovarășa 
de la agenție s-a văzut silită 
să mă servească și pe mine. 
S-a motivat în sensul că nu 
și-a dat seama < 5 mai are 
locuri (I ?)

Barna Fr.: In luna august, 
am cerut două Incuri pentru 
acceleratul dc București. Mi 
s-a răspuns de la agenție că 
nu mai sînt. .Apelînd la un 
prieten care știam eă îl cu
noaște pe șeful agenției, am 
primit locurile solicitate.

Vulc Gli. : Am văzut perso
nal cazuri, cum în fața mea 
un cetățean a solicitat bilete 
pentru un anumit tren și a 
fost refuzat sub motiv că ni’ 
mai sînt. în vreme ce altul, 
pentru același tren a primi'.

Liana Strimbu : Sînt res
ponsabilă cu abonamentele pe 
C.F.R. la I.M.P. De cîte ori 
trbuie să mă duc pentru re
înnoirea acestora, mă îngro
zesc. Nu odată am fost pusă 
în situația să pling din pri
cina modului grosolan în ca
re mi se vorbea de către to
varășii de la agenție.

Și lista poate continua!
Ce se poate spune în xr- 

ma tuturor acestora ? Un sin
gur și elementar lucru ■ or
ganele ierarhice, competenta, 
trebuie să disciplineze cumva 
pe cei ce lc reprezintă insti
tuția în orașul Petroșani. Iar 
dacă o asemenea posibilitate 
nu există, atunci să fa-5 loc 
lil>er pentru oameni .'orespun- 
zători, dornici să-și facă da
toria așa cum se cuvine, răb
dători. bine crescuți, ’n stare 
deci să răspundă cerințelor 
speciale impuse de un aseme
nea loc de muncă. Pentru < ■ 
nimănui nu-i este permis ca. 
u/.înd de un serviciu solici
tat de marea masă a cota 
țenilor, să-și etaleze, fără 
nici a jenă sau teamă m 1 
cîilc.

V. Man. D
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Toamnă...

fru-

Ts.

pwrahui

fete ! 
băieți !

< iile 
unite 

> dată

săptămina

13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,27 Cintecu) e pre
tutindeni; 14,00 Compozitorul

că tra-
Pi.itn 

la 
la

S1.MB.AtA. 9 OCTOMBRIE 
emisiunii, 

limba ger-

o bunu pori

Jonathan ar fi

12.30
VINERI 1 OCTOMBRIE

pentru (Urmare din pag. 1)

18.30

1830

19,10

20,35

21.15

21.40

DRICARI

româ-19,00

seară.
16,15

18,00

de

de

de

Ci

Iii
două disci- 
telinico-eco-

19.15
19,20
19,30 
2(1.00
20.15

19,20
19,30
20,00
20,15

Făget, 
de

21,55
22,10
22,50

toleranță, 
noi au fost 

de anul a-

de apreciere pentru 
lor, cuvinte de mul- 
reounoștință partidu- » 

statului nostru pentru

MIERCURI, 6 OCTOMBRIE 
18,00 Deschiderea emisiunii.

organizăm 
de stu- 

pentru cu- 
fundamen- 
partidului,

l-am constatat și

viitoare

hrana

Din ce punct 
se tulbura 
transportul 
în comun ?

A

însemnare

su fc ocupi di 
cel mui bine cele 

'eva salariate care se ocupă 
de îngrijirea florilor in sera 
sectorului 1G.C. Petrila. A- 
rum, toamna, cind ultimele 
flori din pârculefe fm rp sfl 
qdseascd împotrivirea... fripu- 

i a brumei, fn s< rit ,«c 
ară cu spor la „obținc- 
florilor pentru anul vi- 
Păminlul a .lost săpat 

grijă si a asigura
ac: roltiti ii

Mica publicitate
VIND casă, sufj agerie comple

tă. stare bună, mobilă diferită.
Informații C ' Romană. 

Petroșani.

DUMINICA, 3 OCTOMBRIE
8.3U Deschiderea emisiunii. 

Sport și sănătate.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii — Wilhelm 
loll. Interpretează un 
colectiv al Teatrului «le 
păpuși din Cluj : Film 
serial Sebastian și se
cretul epavei. Episodul 
„Dacă 
vorbit".

10.00 Viața satului
11.15 Concert simfonic popu

lar.
12.00 I)e strajă patriei. 

Emisiune în limba ma
ghiară.
Postmeridian.

14.00 Fotbal : Petrolul —
Steaua. Transmisiune 
directă de la Ploiești.

15,45 Magazin.
17,00 Film serial : Planeta

giganțilur.
17.50 Fotbal : R.D.G. — Ceho

slovacia (înregistrare de 
la Berlin).

19,00 Vetre folclorice. ..Cîlu-i 
Someșul de mare*.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Reportajul săptăminii. 

Dincolo de nori. Ma-

LUNI. 4 OCTOMBRIE

gistrala transfăgărășea- 
nă.
Film artistic: Magistra
tul.
Desene animate.
Un poet al melodiei — 
Ion Vasilescu.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Recitalul violonistului 
Nicușor Predescu.

18.15 Scena — emisiune de 
informare și critică tea
trală.

18.45 Stop cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
211.10 Film serial : Aghiotan

tul Excelenței Sale (IV).
21,00 „La poarta sărutului*. 

Spectacol muzical-core- 
grafic susținut de artiș
ti amatori din județul 
Gorj. Transmisiune de 
la Tirgu Jiu.

22,00 Dinamica societății ro
mânești.

22.30 Din țările socialiste.
22.45 Telejurnalul de noapte.

MARȚI. 5 OCTOMBRIE 
18.00 Deschiderea emisiunii.

Emisiune literară.
18.15 Toate pînzele sus! E- 

misiune pentru pionieri.
18.45 Jean Piere Jumez 

(Franța) interpretează 
la chitară pagini cele
bre din muzica marilor

compozitori.
Itinerar plastic 
nesc.
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnalul de 
Reflector.
De la Timiș la
Program susținut 
ansamblul artistic „Ba
natul” din Timișoara.

20.45 S'eară de teatru : „Fiul 
cantonierului* de Vasi
le Chiriță.

21,35 Avanpremieră.
21.40 Secretul diamantului. O 

comedie interpretată 
cimpanzei

22,05 Balei pe muzică 
Claude Debussy.

22,25 Oameni și fapte.
22.40 Șlagăre și interpreți 

pretutindeni.
22.55 Telejurnalul de noapte.

Flori, nori, flori
adinirfndu-le, 

Viorel Vrfinrilă. secretarul or- 
ganizațici de partid din ca
drul sectorului I.G.C. Petrila, 
in-a întrebat:

— VA plac panselufele 
noastre ?

— Desigur.
— Arem plantate 18 000 de

rilor. .4 /am l-o eu nndtil a- 
mabilitate doccdind efi nu-t 
străin de florile orașului. 
Nici nu puica să fie. El este 
acela care face ca fn sera 
sâ fie .soare", indiferent da
că afară e viscol sau ger. 
Viorel Vrăncilă ne-a corbii 
elogios despre Anica Odină,

rereșca;
ojit, flori al 

culorile, 
v sau doa 

ornamentale. Flori cu 
dc mii ți fiecare jlrkirt 
răsare fi crește in sera 
torului I.G.C. Petrila esti 
pată de numele lui A 
Odină, Constanța Dobre, Ma
ria llufeț, a lui Viorel Vrun- 
cilă, ?i a lui Jorj Popoi'ici, 
șeful sectorului — prezent in

I). CRIȘ IN

I'otoi Ion LEONARD

Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii. 

18.25 Mull e dulce și 
moașă...

18.40 Soliști <Ie muzică popu
lară : Maria Corncscu 
și Nelu Bălășoiu.

18.50 Confruntări : Avantaje
le șî limitele specializă
rii.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 I 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară.
20.10 Melodiile scrii... Prime 

audiții de muzică u- 
șoară românească cu 
orchestra Sile Dinicti.

20.20 Tclecinemateca : „Orez 
amar". Premieră pe ța
ră. Cu : Raf Vallone, 
Vittorio Gassman, Sil
vana Mangano.

22,00 Romanțe și cîntece de 
petrecere.

22,15 Teleglob. Liban.
22.40 Interpreți celebri.

Iuri celebre. Tenorul 
Di Stefano la Bucu
rești.

22.55 Telejurnalul de noapte.

JO1, 7 OCTOMBRIE
17,30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba mn-

ghiară.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.
Timp și anotimp In a- 
gricultură.
l’entru sănătatea dv. 
Lipsa poftei de mînca- 
re Ia copii.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Cîntece și jucuri popu
lare.
Pagini de umor. „Foaie 
verde trei smicele" de 
V. Silvestru.
Interpretul săptămînil. 
Valentin Gheorghiu.

Seară a televiziunii 
din R.D.G.

Magdeburg — centru al 
industriei grele. 
Desene animate. 
Revista operetei. 
Telejurnalul de noapte.

VINERI. 8 OCTOMBRIE
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Căminul.
18.50 Lumea copiilor. Danie

la și Așchiuță poștași.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20.10 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie,
20.25 Muzică populară.
20,40 Emisiune de știință : 

Chimia în lumea de 
azi... Chimia deceniilor 
viitoare.

21.20 Film artistic „Dragostea 
Iui Serafim Frolov*. 
Producție a studiourilor 
sovietice.

22,35 Șlagăre dansante.
22.50 Telejurnalul de noapte.

Deschiderea 
Emisiune in 1 
mană.
Bună seara. 
Bună seara, I 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.

19.15
19.20
19,30 ___
20,00 Săptămîna internaționa

lă.
20.15 Tele-enciclopedia.
21.10 Film serial: „Atomiș- 

tii*. Episodul III.
22.10 Teledivertisment. 

ționar muzical-distrac- 
tiv. Litera C.

23.10 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23.20 Romanțe și cîntece de 
petrecere.

Ce se va întreprinde pe 
linia activității de educare a 
studenților ?

— Ridicarea nivelului ideolo
gic constituie o obligație per
manentă atit a cadrelor didac
tice cit și a studenților. De 
aceea, comitetul de pari id, A- 
sociația studenților, colectivul 
cadrelor didactice vor face to
tul pentru a-l transforma pe 
fiecare student intr-un partici
pant activ la viața socială, in- 
Ir-un propagandist fervent al 
politicii partidului. In acest 
scop noile măsuri de îmbună
tățire a predării cunoștințelor 
politico-ideologice, revizuirea 
planurilor de învățămînt și a 
programelor de studiu, supli
mentarea orelor de Științe so
ciale vor avea o multitudine de 
implicații educative. Ne vom 
îndrepta mai mult atenția în 
sprijinirea eforturilor catedrei 
de științe sociale, a celorlalte 
catedre pentru pregătirea poli- 
tico-ideologică a studenților, 
pentru formarea conștiinței lor 
cetățenești. Ii vom ajuta să se

situeze cu fermitate pe poziții 
partinice, să manifeste spirit 
militant și combativitate revo
luționară. Vom reactiva, de ase
menea. unele forme de acti
vitate care in trecut și-au do
vedit eficiența și care au Ia 
noi o bună tradiție. Astfel sînt : 
discuțiile cu specialiști din pro
ducție, întâlnirile cu fruntași în 
muncă, excursiile, investirea 
studenților cu răspunderi sociale 
etc. Ne gindim să 
la nivelul anilor 
dii dezbateri lunare 
noașterea aspectelor 
tale ale ideologiei 
caracterului științific și realist 
al politicii interne și externe a 
partidului și statului. Vom reac- 
tiviza apoi formațiile și cercu
rile artistice între care brigă
zii de agitație i-am rezervat 
un loc important. Dorim ca față 
de manifestările de cosmopo
litism, față de ideile retrograde 
să nu admitem nici

— Ce materii î 
introduse începi nd 
cesta ?

— S-au introdus 
caracter

exagerat să «turnăm 
mal fiâminlfit comparli- 
din \ itița ui itșului nostru • 

transportul in comun. Toți tre- 
recurgetn )a ser’ 
ă nu de mai 

ori pe zj, atunci măcar o 
!« liteva zile.

Postura de pasager (*wi 
fii și grăbit !!) nu e prea 
lorUibilă in Petroșani. E 
adevărat chin să înec, ei 
deplasa în cârtiri ul Aer 
ile pildă. Și aceasta nu numai 
fn orele de vîrf, cînd oamenii 
se îndreaptă spre serviciu sau 
spre casă. Destul de frecvent 
ne atrag atenția (și nu e ne
voie să ai un spirit de obser
vație ;P;ra ascuțit) stații de au- 

. tobuz, foarte )»pulatc (poștă, 
stadion) în care călătorii pri
vesc ^agitați ; doar-doar vine 
vreo mașină. Și cînd vine, e 
ticsită, ori se ticsește, croind 
pe drept cuvînt, nemulțumiri 
cu privire la serviciile între
prinderii de gospodărie comu
nală.

Dimineața fluxul călătorilor 
are direcția Aeroport — Piața 
Victoriei — Petrila. Intenția 
de a te urea intr-un autobuz 
dintr-o stație a cartierului Ae
roport )a orele 5.30, de exem
plu, pentru a merge Ia U.U.M. 
\.lt (•'. < mplu) e de trei ori ris
cantă i ori mașina trece glonț 
pe lingă tine (e arhiplină) ; ori 
reușești să te urci intr-una 
'.fericită întâmplare să fie pen-

bal)!| să cobori fără nostnri, 
<•>1 rai zdravăn pe pani of I și 
bine presat; ori, pUr și simpiu. 
aștepți pină cînd, în fine, a- 
jungt la slujbă, dar... cu întâr-

Es'.e justificată întrebarea 
niKisIrft plinft de mirare i cum 
circulă aceste autobuze? (E 
vorba numai de cele dc pe tra
iul Petrila — Aeroport), Ne-am 

obișnuit să vedem nproopc Iot 
timpul un microspectoco) ; prin 
stații trec de regulă de fa două 
autobuze fn «ug. Nu Ie place 
solitudinea ? Dncă acest fapt 
mai ore circum-'anț»' pc direc
ția Petrila — Aeroport (tunel, 
suprapuneri cu cel local ctc.). 
In sens invers nu mai înțelc 
gem ce se întâmplă In Cep cc 
linie. De fapt care este munca 
dispecerilor? Tn ce constă ea 9

A existat promisiunea c" 
seu) liniei Aeroport — 
Victoriei va fi prelungit 
orele schimburilor pînă 
U.U.M. Se pare că acest lucru 
nu s-a întâmplat. De ce?

Sînt momente cînd omul se 
gîndește că în acest sector al 
transportului în comun lucru
rile merg cu totul la întâmpla
re, .adică domnește bunu] plac 
n) șoferilor și a) 
care, după 
dispecerat 
nuia’a cu 
pentru că 
crederea 
care .știe 
port este 
In acest 
nșlcaptă 
măcar în 
sector de important; 
bilă.

dispecerilor. 
cîte se 'Ode, numai 
nu fac. Biruim bă- 
argumente logice i 

e mai trainică în- 
în I.G.C. Petroșani 

că serviciul de trans
pus în slujba omului, 
sens, toți călătorii

mai multă ordine 
orele de vîrf, în aces’ 

indubitn

CINEAMATORII
(Urmare din pag. 1)

de asemencn, de filme cu ca
racter wx-i.il privind vfafa dc 
familie, educația copiilor și ti
nerilor ș^a.m.d De aceea, fn 
activitatea cine;)matarilor dc la 
noi se cere a fi realizată o co
titură serioasă.

I. Tellmann. In ceea ce-i pri
vește. cineamatorii din Vatea 
Jiului, și in primul rind cel 
din Lupeni, se |>ot mîndri c» 
faptul că filmele ru o tematică 
de această factură au fost a- 
bordate cu consecvență încă 
de la începutul activității lor. 
Noi nm realizat pină acum cu 
precădere filme inspirate din 
realitățile Văii Jiului. Ceea ce 
ne-a nemulțumit a fost lipsa 
de înțelegere manifestată de 
unii din cei care ar fi putut 
efectiv să ne sprijine și care 
ar fi fast chiar interesați * o 
facă. De pildă, noi am apelat 
in repetate lînduri la condu
cerile unor întreprinderi și 
instituții din municipiu să r,e 
furnizeze idei pe care apoi sfi 
le transpunem, prin interme
diul limbajului artistic, pe pe- 
l: ulă realizînd astfel filme c- 
duentive cu efect, aș zice, ne
întârziat. Dar apelurile noastre 
au 
nici

fimns oînă în prezent fără 
un răspuns...

O. Siinonic b-ineclubul Ama- 
I.upenl) Si aceasta în 

C.C.P n 
filme 
însă.

PROGRAMUL I i 6.00 Muzică 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul .presei; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,00 
Buletin de știri; 9,03 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Me
moria pămîntului românesc; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Me
lodii populare: 10,30 Arii din 
operete; 10,45 Cintă Angela Si- 
milea; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Muzică populară din R.P. 
Chineză; 11,15 Pe teme juri
dice; 11.25 Cîntece și poeme co
rale; 12,00 Cintă George Bunea; 
12,10 Soliști de operă; 12,30 In

tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal;
COtvuiună; 
tu tin den i; 
săptăinînii; 14,40 Rapsozi popu
lari; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Revista economică; 15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Muzică de prome
nadă; 16,30 Șlagăre de Radu 
Șerban; 16,50 Publicitate; 17,00 
Pentru patrie; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de scară; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Romanțe; 20,55 Știința la 
zi; 21,00 Revista șlagărelor; 21,46 
Jocuri populare; 22,00 Radiojur
nal; 22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de scară (continuare): 24.00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

nomic iar in fiecare an de stu
dii se predă o disciplină cu ca
racter politic. La facultatea de 
electrotehnică minieră se va 
studia noua disciplină „utilaj de 
preparare". Acestea sînt doar 
Cîteva din schimbările care au 
intervenit în această direcție.

— Care este situația întoc
mirii și multiplicării cursurilor?

— In vară noi am continuat 
acțiunea de realizare a cursu
rilor pentru fiecare an de stu
dii și pentru fiecare discipli
nă. Avem acum 15 noi cursuri 
intre care amintesc: „Curs de 
zăcăminte și substanțe minera
le", „Culegere de probleme de 
organe și mașini", „Preparare 
gravitațională, magnetică și e- 
lectrică*. „Limba franceză, curs 
practic" ș.a.m.d,

— Din ansamblul tuturor a- 
cestor pregătiri să nu omitem 
activitatea compartimentului e- 
conomic-gospodăresc pentru des
chiderea noului an de învăță
mînt universitar.

— Fără îndoială. Pentru e-

venimentul așteptat s-a depus 
o intensă activitate începînd 
chiar după ultima zi de curs. 
.Astfel, s-a executat zugrăvirea 
tuturor amfitcatrelor, sălilor de 
seminarii, holurilor, căminelor 
și cantinei, s-a recondiționai 
mobilierul și s-a revizuit insta
lația electrică, s-au eFectuat în
treținerea și recon d it io narea u- 
tilajelor, aparatajelor, s-au efec
tuat, de asemenea, reparații ca
pitale în valoare de 300 000 
lei Ia sala de gimnastică și la 
acoperișul căminului nr 2 și 
multe altele. Toate acestea, dar 
mai ales folosirea tuturor in
strumentelor educative de care 
dispunem, a tuturor pîrghiilor 
de influențare a conștiinței stu
denților, în spiritul programu
lui de îmbunătățire a muncii 
educative politico-îdcologice a- 
doptat de partid sînt în mă
sură să realizeze un sporit im
bold in muncă tuturor cadrelor 
didactice și studenților în noul 
an de învățămînt.

film 
timp ce conducerea 
comandat în alte părți 
foarte costisitoare care, 
au fost lipsite, din diferite mo
tive. de eficiența dorită. Dacă 
aceste filme ni 
nouă, sînt convins că ele ar fi 
fost realizate mult mai bine 
ar fi costat mai ieftin deoarece 
noi cunoșteam mai profund re
alitățile și necesitățile oamer'- 
lor din Valea Jiului.

Margareta Chioreanu !<ine- 
clubul Casei de cultură Petro
șani) ; In altă ordine >dei. 
în cinecluburile din m'in'ripiu) 
nostru activează rnulți oameni 
tineri fără experiența necesară. 
Profit de discuția de fală pen
tru a vă întreba, tovarășe mg. 
Mișcă, ce le recomandați aces
tora pentru a deveni buni 
cineainatori ?

A. Mîscă: Rețete în această 
privință, știți foarte bine nu 
sînt. Tn ce mă privește, le-aș 
recomanda mai Tntîi tinerilor 
cineamatori să-și formeze r> 
solidă cultură cinematografică. 
Trebuie să vă abonați la caie
tul de documentare cinemato
grafică. să studiați cu atenție 
cărțile, puține cîte sînt. pînă în 
prezent, de specialitate. Apoi 
să treceți la realizarea unor 
pelicule scurte, gen „Reflec
tor". filmate și prezentate ope
rativ. De exempln. urmăriți 
într-o dimineață cu aparatul 
-- evident, bine mascat — pe 
intîrziații care intră pe poarta 
unei întreprinderi stăruind a- 
supra reacțiilor. justificărilor 
pe care le invocă atunci cîr.d 
sînt prinși asupra faptului. 
Apoi prezentați filmul cu rit 
mai mare operativitate în fața 
întregului colectiv al întreprin
derii respective. Vă formați în 
acest fel mina, ochiul, gustul și 
aduceți servicii importante pe 
plan educativ. Asociația noastră 
se angajează prin mine să vă 
trimită pe cineva care să lu
creze practic cu dv. cîteva zile

se cereau

ți

|x-nlru a reuli/a un inslrnotaj. 
mm s-ar zice ,.pe viw*. Și, (a 
sfîișit, o altă cale de eprofwn* 
dare a secret*?! >r c.neamator.»■ 
mulin ar ti dezbaterea dl m*J 

<>i luasă și mai adlncltă a ft«- 
vârei realizări proprii, asociată 
cu analizarea unor filme pe 
care le-aș num: pel-rule-șcMiâ. 
Există asemenea filme la ArbA- 
va națională și eJc stau !a dl>- 
poziția dv., a ci neam a tocila». 
Apelați, așadar, cit mai doe U 
serviciile acestei instituții

I. Tellmann ; Noi am ••ihM- 
tal adesea ajutorul «mor wpeci*- 
Jișii >li > București, dar cînd octa
le ajutoare au venit ele *ru fort 
sporadice Ș> consumate ii> >ier« 
grabă. Din experiența de pttă 
acum am ajuns, de altfel, la 
concluzia c«zi mai mult# putem 
învăța dc j cmeamatori cu •*- 
periențâ îndelungată decît ta 
fa cineaști profesioniști. Astfoi, 
am învățat multe fe la colegii 
noștri de fa OțeluJ Reșu și >- 
finnația aceasta n-o fac pentr» 
a-l flata pe colegul de la Re
șița, aici prezent

Margareta Chioreanu : Cine
amatorii între ei găsesc parcă 
mai degrabă un limbaj comun 
decît. să zic așa, „cineprofesio- 
niștii’

Sergiu Boiță (cineclubu) din 
Vulcan) i Eu aș vrea să corec
tez această părere cu un exem
plu din activitatea noastră. Re
cent, la Vulcan a lucrat » e- 
cbipă de la "
mână care a realizat un film 
despre orașul nostru, 
că in Vulcan există un cinecluh 
ei ne-au rugat să le prezentăm 
cîteva realizări de-ale noastre 
Pe marginea acestora teleaștii 
au emis multe judecăți foarte 
interesante care ne-au fost real
mente de mare folos. Ei ne-au 
promis sprijin și pe viitor. Așa
dar, părerea mea e=te că efica
citatea sprijinului depinde mult 
de oamenii care ni-1 acorda, 
indiferent că e vorba de pro- 
îesi' niști sau numai de ama
tori cu experiență.

I. Tellmann : O problemă de 
care ne lovim este lipsa apara- 
tajului de strictă necesitate. 
De pildă, cineclubul din Vol
can. deși funcționează de doi 
ani. nu are nici pînă acum un 
aparat de filmat de 16 mm. 
Ne lipsesc, de asemenea, mese
le de montaj plus alte și alte 
ustensile. Culmea este că. deșf 
avem bani pentru a ni le procu
ra. nu le eăsîm în comerț.

A. Mîscă: Este într-ode- 
văr o deficiență reală d co
merțului nostru care achizițio
nează cam haotic ustensilele 
necesare cineamatorilor Sperăm 
ca această situație să înceteze 
odată cu realizarea proiectatei 
federații a cineamatorilor r-are 
vi fi în măsură să pună ordine 
în multe din oroblemele care 
vă privesc. Tn încheierea diseu- 
ție? noastre vă recomand încă 
o dată o mare atenție în abor
darea unei tematici adecvate 
atit posibilităților materiale de 
care dispuneți, cit și mai ales, 
nece^i'ătilo;- educative ale tâm
pului nostru pentru a justifica 
eforturile și investițiile pe «mre 
statul nostru Ie face și pe li
nia activității cineamatoristice.

I. Tellmann : In numele er- 
ganizatorilor acestei dezbateri 
vă mulțumesc pentru partici
pare și vă promitem că vom 
ține seama de cele spuse aid.

Televiziunea Ro-

Auz.ind

Lumea copiilor: „Meteor 2*. 
Tragerea Loto.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie.
Muzică ușoară cu forma
ția Cornel Popescu.
Film artistic : Muntele Ti
grului e luat cu asalt — 
□ producție a studiourilor 
chineze.
Imagini din R. P. Chineză 
Telejurnalul de noapte.
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tură; de o lună de zile aici 
funcționează o nouă unitate a- 
limentară cu autoservire — a 
11-a de acest fel din Valea 
Jiiului; în 8 septembrie, noul 
bloc (F2), cu 4 etaje, și-a pri
mit primii locatari, iar în pre
zent se lucrează intens la înăl
țarea unui complex pentru co
operația meșteșugărească.

Se făcuse ora 11. Pe strada 
principală mame își plimbau 
odraslele, gospodine umblau du
pă treburi prin magazine. Am 
purtat un scurt dialog cu mi
nerul Vasile Zamfîrescu :

— Am venit aici din Moldo
va. acum 8 ani, dar m-am le
gat atât de mult de Uricani 
incit nu cred că mai plec de 
aici, 
m-am 
meni, 
spun... 
place.

Am învățat mineritul, 
căsătorit, avem aparta- 
ciștig bine, ce să mai 
Totul e bine, totul îmi 
Acum văd că partidul 

s-a gindit să ne reducă pro
gramul de lucru la 6 ore. În
seamnă că vom avea și noi 
mai mult timp pentru a ne 
odihni, pentru a învăța, pentru 
a ne educa copiii. Cum să nu 
iubim partidul nostru cînd ne 
creează atitea și atâtea bucurii. 
Și e frumos Uricaniul, nu arc 
fum, e curat.

— Doar cu apa la blocul turn 
e cam problematic — a inter
venit în discuție 
interlocutorului.

— Da, cu apa 
problemă — ne-a

este încă o 
mărturisit și 

tovarășul Vaier Dan — inlru- 
cîi captarea pinului Toplița nu 
mai corespunde cerințelor. Dar 
situația se va rezolva in scurt

timp. Barajul de la Valea de 
Pești e aproape gata și atunci 
vom avea apă din abundență.

E adevărat că la Uricani po
luarea. nu e atit de pronunțată 
ca în celelalte localități miniere, 
dur ea și-a lăsat totuși ampren
tele pe fațadele blocurilor. Cu- 
rînd insă, blocurile din Uricani 
vor fi și ele curate, aflîndu-se 
deja în atenția sectorului I.G.L. 
Lupeni. In schimb, serviciul de 
salubritate al I.G.C. Lupeni își 
face zilnic datoria ia Uricani, 
î'idicînd la vreme gunoiul me
najer din recipienți și din lo
curile special amenajate pentru 
depozitarea lui. Acest lucru 
ne-a fost confirmat de cițiva 
locatari, chiar de primarul o- 
rașului și 
jx-rsonal.

Cuvinte 
localitatea 
țurnire și 
lui și 
minunatele condiții de muncă 
și viață ce le sînt asigurate, 
și-au exprimat și forest ierul 
Gheorghc Androane și minerul 
șef de brigadă Nicolae Ioneweu 
(în scris).

La Uricani sînt oameni har
nici, gospodari inimoși. La che
mările organelor locale, cetă
țenii au răspuns în număr ma
re. punînd umărul la înfrumu
sețarea orașului, prin mii de 
ore de muncă patriotică. E fru
mos și curat Uricaniul, dar Io
ni tor ii lui îl vor și mai mîn- 

dru, exprimîndu-și dorința de 
contribui din plin la ridi- 

irea lui urbanistică. Uricaniul 
t află sub semnul prefaceri

lor continue — așa cum se 
află fiecare colțișor al țării 
noastre.

11,30 Transmisie directă de 
mitingul organizat cu pri
lejul deschiderii noului an 
universitar 1971—1972. in 
Capitală.

18.00 Deschiderea emisiunii. Că-
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Pentru ca învățămîntul să fie strîns legat de viață, 
de producție, ca tineretul studios să fie educat în 
spiritul muncii, al idealurilor socialismului — acesta 

este înaltul sens al vizitei de lucru 
făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în școli de toate gradele din Capitală

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

(Urmare din pag. 1)

fkală a cadrelor didactice, a 
unor ingineri și tehnicieni care 
lucrează nemijlocit în produc
ție.

Conducătorii de partid șj dc 
stat se interesează in vizita 
prin atelierele-școală la cc lu
crează elevii. Se arată că există 
un plan de activitate bine în
tocmit pe baza căruia se exe
cută o serie de piese solicitate 
de unitățile productive: se bo
binează rotoare de motor, sc 
face revizia unor agregate și ar
mături dc specialitate, se exe
cută plăci pentru turbine.

Apreciind realizările obținute, 
secretarul general al partidului 
recomandă ca dotarea ateliere
lor să se facă numai cu ma
șini și utilaje care funcționează 
și în întreprinderile dc specia
litate, pentru ca elevii să do
bândească intr-adevăr o califi
care superioară, in pas cu ce
rințele vieții.

îmbinarea organică a 
cunoștințelor de cultură 
generală cu practica 
productivă — criteriu 
fundamental în școlile 

generale și licee
In școlile generale și liceele 

de cultură generală, noul an 
de învățâmint a debutat sub 
noi și promițătoare auspicii.

Pregătirea tehnico-productivâ, 
în paralel cu formarea unui 
orizont cultural larg la elevii 
din această categoric de școli, 
este o necesitate ce decurge din 
realitățile și cerințele vieții, din 
dezvoltarea impetuoasă a bazei 
materiale de producție a so
cietății noastre, a științei și 
tehnicii.

Prima unitate de învățămînt 
— din această categorie — vi
zitată a fost Liceul «Gheorghc 
Șincai".

Intîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat cu cadrele 
didactice de aici prilejuiește 
o scurtă discuție asupra istori
cului acestui cunoscut liceu 
bucureștean, care în anul ce 
vine Va sărbători 80 de ani de 
existență.

Conducătorii de partid și de 
stat. însoțiți de directorul șco
lii, profesorul Victor Petre, și 
de profesoara Emilia Ciuraru, 
secretara Comitetului de partid, 
vizitează atelierele-școală in
trate în ansamblul mijloacelor 
instructiv-educative odată cu 
începutul anului școlar în curs.

Mai întîi, însă, sînt prezen
tate laboratoarele de fizică și 
chimie, unde elevii și profe
sorii se găsesc în plin proces 
de desfășurare a lecțiilor.

In atelierele de lăcătușerie, de 
mașini-unelte de electrotehnică 
este o atmosferă de lucra. Sub 
îndrumarea profesorilor, elevii 
tmbrăcați în haine de protec
ție, lucrează la strunguri sau 
la alte mașini-unelte, creîr.d i- 
maginea unei reale secții de 
producție. Școala conlucrează 
strîns cu întreprinderea »Au- 
tobuzul“, care a concurat ia 
înzestrarea atelierelor-școală cu 
mașini-unelte care oferă, toto
dată posibilități pentru ca ele
vii din ultimul an să efectue
ze in însuși procesul produc
ției orele de atelier.

Atelierele, ca și activitățile 
practice desfășurate în aceste 
săli de clasă ale muncii fizice, 
întrunesc bune aprecieri. Se
cretarul general al partidului 
adresează cadrelor didactice 
îndemnul de a persevera în lega
rea cunoștințelor generale, teo
retice de activitatea practică. 
Recomandă, de asemenea să 
se înființeze un cabinet de Ști
ințe sociale, care, conceput și 
organizat pe baze moderne, 
poate aduce o substanțială 
contribuție la însușirea de că
tre elevi a socialismului știin
țific, a economiei politice, a 
istoriei și filozofiei marxist-le- 
niniste.

Pe str. Bujor Haiducul, din 
imediata vecinătate a Liceului 
„Matei Basarab", este vizitat 
un complex de ateliere școlare 
înglobînd lăcătușerie, țesătoria 
de covoare, croitoria, electroteh
nica, confecții și tricotaje, tîm- 
plăria, prelucrări mecanice. în
soțiți de profesorii Emil Stan- 
cu, Gheorghe Șovu și Virgiliu 
Pop. oaspeții iau contact cu să
lile de lucru. Se aflau Ja orele 
de practică elevi ai Liceului 
nr. 39. Copiii mînuiesc cu în- 
deminare diferite scule și dis
pozitive.

Liceul „Dimitrie Cantemir" 
T- o altă școală cu renume din 
Capitală. Ca și la Liceul ener
getic, ca și la Liceul «Gheorghc 
Șincai“ ori la Complexul de a- 
teliere-școală de pe lingă Liceul 
„Matei Basarabu cadrele didac
tice, elevii fac și aici secreta
rului general, celorlalți condu
cători de partid și de stat o 
primire călduroasă, entuziastă.

In acest liceu, de aproxima
tiv opt ani funcționează două 
clase speciale de fizică și ma
tematică, care și-au dovedit pe 
deplin eficacitatea,

Adresîndu-se ministrului in- 
vățămîntului, secretarul general 
al partidului recomandă să se 
Ia măsuri in vederea întocmirii 
unui plan de dotare a labora

toarelor d:n școli cu aparatură 
modernă.

In legătura cu științele natu
rale secretarul general solicită 
cadrelor didactice eforturi în 
direcția modernizării procesu
lui de predare. Pentru mai bu
na înțelegere a obiectului, a le
gităților care guvernează în na
tură, metodele desoniptiviste în 
predarea biologiei, anatomiei 
etc. se cer înlocuite cu pro
cedee vii, aplicative, în care 
demonstrația practică, să pre- 
cumpănească.

O bună impresie fac atelie
rele de montaj electric, lăcă
tușerie. tricotaje.

De aici a pornit che
marea : Toți elevii la 

activitate patriotică !
De pe șoseaua Ștefan cel 

Mare coloana mașinilor intră în 
Bulevardul Republicii. Pe dis
tanță de cîteva sute de metri, 
circulația este dirijată de a- 
genți în uniforme școlare. Sînt 
pionieri ai Școlii generale de 10 
ani nr. 56, a căror școală ur
mează să fie vizitată.

De o parte și de alta a aleii 
ce conduce către intrarea la 
școală, elevii, cadrele didactice 
alcătuiesc un culoar fremătător 
care aplaudă, aclamă, cîntă. 
Corul școlii, cor care deține 
primul ioc pe Capitală in între
cerea formațiilor corale de pio
nieri, întîmpină pe oaspeți cu 
un cintec ;
Bine ați venit

în a noastră scumpă școală 
Noi vă primim toți

cu zîmbete și flori 
Vă așteptăm cu mare bucurie 
Să ne trăiți iubiți conducători.

Prin aceste versuri simple, 
dar incorporind o puternică 
încărcătură emoțională, elevii 
și educatorii își exprimă sen
timentele lor de recunoștință 
față de patria socialistă, de 
conducătorii ei pentru minuna
tele condiții de muncă și în
vățătură ce le sînt create, con
diții similare de altfel pentru 
toți fii țârii, pentru toți cei ce 
activează pe fertilul ogor al 
școlii. Grav și solemn, pioniera 
Drăgoi Corina, comandant de 
detașament, raportează tovară
șului Nicolae Ceaușescu succe
sele înregistrate de pionierii și 
școlarii de la Școala generală 
nr. 56 in acțiunile de muncă 
patriotică din vara acestui an. 
Ca urmare a chemării adresate 
de ei către toți pionierii și șco
larii din întreaga țară, pentiu 
a transforma ultima săptămînă 
de vacanță într-o săptămînă de 
muncă patriotică, peste două 
milioane de școlari au luat 
parte la campania de recoltare, 
de înfrumusețare a localităților, 
la alte acțiuni de interes ge
neral. Micuța elevă este îmbră
țișată. Elevii sînt felicitați pen
tru inițiativa lor, pentru suc
cesele obținute din ce în ce 
mai mari la învățătură.

Apoi, directoarea școlii, pro
fesoara Elena Vasiliu, conduce 
pe oaspeți în atelierele-scoală 
de timplărie, lăcătușerie, lucru 
manual și artizanat, mase plas
tice, țesătorie, electrotehnică. Și 
aici, conducătorii de partid șl 
de stat urmăresc lucrările exe
cutate cu multă îndeminare și 
talent de elevi. Se subliniază 
și cu acest prilej eficiența ate
lierelor-școală, importanța lor în 
îmbinarea armonioasă a teoriei 
cu practica în școlile noastre 
de cultură generală.

Grupurile școlare profe
sionale — adevărate în
treprinderi de producție

Dezvoltarea învățămîntul ui
pentru formarea și perfecționa
rea cadrelor de specialitate, ri
dicarea nivelului de pregătire 
profesionala a muncitorilor și 
cadrelor tehnice se înscriu prin
tre sarcinile de bază ale actua
lului plan cincinal. De aceea, 
învățămîntul profesional și teh
nic pe lingă marile întreprin
deri industriale, de pe lingă 
ministerele economice, cunoaște 
o mare dezvoltare.

Un exemplu edificator al mo
dului cum s-a dezvoltat o a- 
semenea școală profesională îl 
constituie Grupul școlar de pe 
lîngă cunoscutele uzine bucu- 
reștene constructoare de ma
șini „23 August".

La sosirea in acest grup șco
lar, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt salutați de mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, loan Avram, de co
lectivul de conducere al Uzine
lor „23 August*. Directorul 
grupului, Ilie Dabu, arată că în 
ultimii doi ani au fost constru
ite aici zece săli noi de clasă, 
numeroase ateliere pentru 
practica elevilor, cabinete teh
nice și laboratoare. Este înfă
țișată evoluția ponderii disci
plinelor predate pe parcursul 
a 10 ani.

Atelierele de lucru sînt dota
te cu utilaje de mare tehnici
tate și se înfățișează ca adevă
rate hale industriale de pro
ducție.

Aveți o bază materială bună, 
specialiști cu înaltă calificare, 
de aceea este necesar să pre

gătiți și viitori muncitori buni 
— spune conducătorul partidu
lui și statului.

Pe parcursul vizitei, directo
rul Grupului școlar informează 
pe oaspeți cu atclicrelc-șco dă 
sînt dotate în bună parte cu 
mașini și utilaje confecționate 
în cadru] acțiunii dc autodo- 
tare. Secretarul general reco
mandă ca ateliere de asemenea 
lip și de dimensiuni corespun
zătoare necesităților școlilor 
generale să intre în dotarea a- 
cestora. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește la o serie 
dc locuri dc muncă, stă dc 
vorbă cu elevii, îi întreabă in 
ce meserii se pregătesc, ce re
zultate obțin, le urează succes 
în activitatea lor.

Obiectivul ultim al vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului prin unități de învă
țămînt din Capitală îl consti
tuie Grupul școlar profesional 
și tehnic al Ministerului Indus
triei Ușoare — cea mai mare 
unitate de învățămînt a acestui 
minister. Geometria modernă a 
clădirii se înscrie în linia do
minantă a marelui cartier de 
locuințe Titan. La sosii e, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt salutați de minis
trul industriei ușoare, Ion Cră
ciun. Și aici, aceeași atmosfe
ră entuziastă, aceeași primire 
călduroasă. Ca pretutindeni în 
școlile vizitate.

Directorul Grupului școlar, 
Ion Oprișoiu, ii invită pe oaspeți 
în sălile de cursuri, în labora
toare, în atelierele de lucru. 
Prin complexitatea problemelor 
de învățămînt pe care le rezol
vă și prin amploarea sarcini
lor de producție pe care și le 
asumă, instituția poate fi de
numită școală-uzină. Aici se 
produce o mare varietate de 
bunuri de larg consum speci
fice industriei ușoare.

După vizitarea atelierelor- 
școală ale acestui mare grup de 
învățămînt profesional, condu
cătorii de partid și de stat vi
zitează cantina — o clădire im
punătoare cu mobilier nou și 
instalații speciale de prepara
rea hranei.

Oaspeților li se prezintă, de 
asemenea, căminul elevilor; se 
informează că în curînd va li 
dat în funcțiune încă un ase
menea local modern.

La sfîrșitul vizitei la acest 
modern complex școlar, tovară
șul Nicolae Ceaușescu felicită 
pe reprezentanții ministerului 
de resort, pe membrii colecti
vului de conducere al grupu
lui școlar .pentru modul de or
ganizare a procesului de învă
țămînt, pentru formele eficien
te folosite în vederea îmbinării 
cunoștințelor teoretice cu prac
tica în producție, apreciind că 
această unitate de învățămînt 
profesional și tehnic poate fi 
dată ca model pentru alte u- 
nități similare care pregătesc 
cadre calificate pentru diferite 
ramuri ale economiei noastre 
naționale.

In încheierea vizitei de lucru 
în .școli din Capitală, în Ca
binetul secretarului general a! 
partidului a avut loc o întâl
nire cu conducerea ministere
lor invățămîntului, industriei 
construcțiilor de mașini și in
dustriei ușoare, cu factori de 
răspundere din aparatul de 
partid și de stat.

Apreciind rezultatele obținute 
în legarea tot mai strînsă a in
vățămîntului de viață, de pro
ducție, 5n înfăptuirea hotărârii 
Secretariatului Comitetului Cen
tral al partidului privind con
struirea și amenajarea ateliere- 
lor-școală cu participarea ne
mijlocită a unităților producti
ve care patronează această ac
tivitate a școlilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat, și cu 
acest prilej, prețioase indicații 
pentru continua perfecționare .și 
modernizare a procesului in- 
struc tiv-educativ.

In legătură cu atelierele- 
școală din cadrul școlilor ge
nerale și liceelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază ca 
pozitive rezultatele de pină a- 
cum. Se impune, însă, ca baza 
lor tehnică să se dezvolte în 
comun cu acea a liceelor de 
specialitate, ca practică să fie 
astfel organizată îneît să per
mită viitorilor absolvenți însu
șirea unei profesii pe care s-o 
stăpînească la terminarea stu
diilor,

Referindu-se la rolul labora
toarelor de științe sociale în o- 
pera de educare comunistă a 
tinerei generații, secretarul ge
neral al partidului a recoman
dat ca acestea să fie astfel 
concepute îneît prin interme
diul organigramelor, a expozi
țiilor, a materialului teoretic și 
practic șă ofere cadrelor didac
tice și elevilor posibilitatea de 
a-și ridica nivelul cunoștințe
lor, lecțiile urmînd să se desfă
șoare în asemenea cabinete.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în școli 
din Capitală, întâlnirile cu ca
drele didactice și elevii, cu fac
tori de răspundere din ministe
re și specialiști a condus Ja 
concluzii practice, de marc în
semnătate pentru mersul înain
te al invățămîntului, pentru 
legarea tot mai strînsă, mai or
ganică a procesului jnslructiv- 
educativ de practică, de cerin
țele vieții.

I Securitate ul O.N.U. s-a re- I 
‘ unit miercuri seara penlru n | 
j lua cu jtință d< rapqui lele i 
| elaborate dg com'siile de an- I 
I chetă trimise la fața locului . 
Iîn scopul de a se pronunța a- I 

supra acuzațiilor de „agresiu- ! 
Ine șl pregătire a ugreșțunii* I 

aduse Portugaliei de Sene- ’ 
gal și, respectiv, Guineea. I 

I Cel dinții raport recomand! I 
I Consiliului să ceară Portu- I 
I galiei „încetarea Imediată a I 
I tuturor actelor de agresi inc I 
Isau distrugere contra terito- | 

viului senegalez*. Ce) de-a! I 
| doilea document, elaborat ca | 

urmare a unei rezoluții adop- | 
tate dc Consiliu la 3 august | 
trecut, informează că mem- i 
brii comisiei qu intrat în po- I 
sesia unul plan dc atac asu- I 
pra teritoriului Guineei, pre- I 
gătit, potrivit autorităților I 
guineeze, de forțele colonia- I 
le portugheze. Consiliul de | 
Securitate a luat notă de am- I 
bele rapoarte, urmînd să ho- | 
târască asupra lor în zilele ■ 
următoare.

@ In cursul unei operațiuni 
întreprinse in Lombardia, Tren- 
tino-Alto-Adige și Veneția, po
liția italiană a descoperit o ma
re cantitate de arme și mate
rial exploziv. Au fost recupe
rate, de asemenea, 5G de mașini 
și o motocicletă. Pină acum. 
68 de persoane au fost ares
tate.

Dezbaterile din
Adunării Generale

plenul
a O.N.U.

NEW YORK 30. — Cores
pondentul Agerpres, C, Alexan- 
droaic. transmite : In continu
area dezbaterilor din plenul 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvîrdul, miercuri, minis
trul dc externe al Marii Brita
nii, Douglas Home, care s-a re
ferit, îndeosebi, la situația din 
Orientul Apropiat. Subliniind 
că încrederea între popoarele 
și țările acestei regiuni nu va 
putea fi restabilită decît pe 
calea dialogului, ministrul bri
tanic a declarat că reprezentan
tul secretarului general al 
O.N.U., Gunnar Jarring, are dc 
jucat un rol esențial în stabi
lirea contactelor între părți. 
-Un aranjament interimar pre- 
văzînd o retragere pe etape și 
deschiderea Canalului Suez, 
precum .și comportînd o legă
tură cu etapa următoare a u- 
nei reglementări ar putea slu

ji la crearea încrederii șl ar 
puica dovedi părților că se 
poate cîștiga mai mult de pc 
urma dialogului și coexistenței 
decît de pe urma războiului*, 
a spus Home. Rezoluția Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967, a continuat el, ..deși 
nu este perfeclă, conține ele
mentele esențiale ale unei re
glementări".

Au luat apoi cuvintul miniș
trii dc externe ai Gabon ului. 
Marocului. Islandei, Norvegiei 
și Zambief. Reprezentanții țări
lor africane menționate au ex
primat hotărîrea guvernelor lor 
de a acționa împotriva domi
nației coloniale și a politicii 
de apartheid în Africa. Ei qii 
relevat că aproximativ 40 mi
lioane de oameni din peste 20 
de teritorii continuă să se afle 
sub robia colonialistă. I’opoa-

rele din aceste teritorii. au 
subliniat vorbitorii, desfășoară 
o luptă eroică pentru a-și cu
ceri dreptul lor sacru la liber
tate șl independență, pentru a 
folosi bogățiile naturale .și ro
dul muncii în scopul propriei 
lor bunăstări, pentru a-și ho
tărî soarta așa cum o doresc. 
Ministrul zambian n subliniat 
că o seric dc țări ale N.A.T.O. 
își încalcă propriile hotărâri 
votate ia O.N.U. prin acorda
rea dc ajutor militar, economic 
și financiar Africii dc Sud, 
Rhodesiei și Portugaliei.

O notâ cqmună a discursuri
lor rostite în plenara de mier
curi dupâ-amiază a constituit-a 
îngrijorarea față de noile mă
suri protecționiste și discrimi
natorii adoptate de S.U.A., 
care afectează serios în spe
cial țările în curs de dezvoltare.

întrevedere Nixon-Gromîko
WASHINGTON 30 (Ager

pres). — Agenția TASS a- 
nunță că la Casa Albă a 
avut loc o întrevedere între 
președintele Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, 
și ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice, An
drei Gromîko. La discuția 
care a avut loc cu acest pri
lej au participat William Ro
gers, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, con
silierul președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității, 
și ambasadorul Uniunii So

vietice la Washington, A. Do- 
brinin.

După întrevedere, mențio
nează agenția TASS, Andrei 
Gromîko a declarat că, în 
timpul convorbirii cu preșe
dintele Statelor Unite, au 
fost abordate probleme pri
vind relațiile dintre cele 
două țări, precum și princi
palele probleme internațio
nale. El și-a exprimat spe
ranța că schimbul de păreri 
caie a avut- loc va avea o 
influență pozitivă pe planul 
dezvoltării reGțiiior sovieto- 
americane.

JAPONIA : Muncitorii agricoli japonezi, femei și bărbați, au organizat în orașul Kamino- 
yama și suburbii, prefectura Yamagata. un „Festival ai sperietorilor".

La Festival au fost expuse circa 373 de sperietori realizate de muncitorii agricoli, 
multe dintre ele purtînd un mesaj prin care muncitorii critică politica agrară a guvernu
lui de reducere a plantațiilor de orez.

LE1TZ1GUL,
TOAMNA...

@ Cu prilejui împlinirii a 
11 ani de Ia crearea comitete
lor de apărare a revoluției — 
cea mai amplă organizație de 
masă din Cuba — în Piața Re
voluției din Havana a avut loc 
un miting. In tribuna oficială 
au luat loc Fidel Castro, Os
valdo Dorticos și alți conducă-

(Urmare din pag. 1) *

de un anume doctor Faustș 
cunoscut pentru legăturjle sale 
cu... diavolul. La împlinirea 
unui secol de la construire] 
ei, proprietarul a pus. pe ci
neva să execute cîteva fresce 
și picturi, reprezentând pe 
doctorul Faust și necuratele 
sale legături. La aproape încă 
un secol după executarea oț 
ceslei ornamentații un tânăr 
student cobora treptele îhtuj 
necate ale lui Auerbach KeT 
Ier, rămînind impresionat de 
legendele legate de istoriă 
acestei pivnițe. Studentul a 
devenit unul dintre cei mai 
asidui frecventatori ai locu
lui, avind mereu rezervată o 
masă la care stătea cufundat 
in reverie, ceasuri întregi. 
După aproape un an de zile, 
tânărul Johann Wolfgai i von 
Goethe, începea să publice 
rodul reveriilor sale — una 
din cărțile cele mai impor
tante ale literaturii universa
le : „ Faust".

Despre Leipzig ca mare 
centru industrial și cultural 
al Republicii Democrate Ger
mane. ani aflat multe lucruri 
in discuțiile purtate la pri
măria orașului. Orașul asi
gură peste 40 la sută din pro
ducția industriei constructoa
re de mașini, o importantă 
cotă din cea chimică și din

industria ușoară. De aseme- \ 
nea, o treime din volumul j 
total al producției de mașini i 
poligrafice a R.D.G. este da- j 
torală muncitorilor din Leip- / 
zig. De altfel, oamenii Leip- ✓ 
zigului impresionează cel mai f 
profund pe vizitatori pentru 
seriozitatea, tenacitatea și < 
gustul cu care au știut să re- C 
facă ceea ce a distrus raz- C 
boiul, care au știut să culti- S 
ve trecutul in tot ce are mai > 
uman și' valoros și, in ace- > 
lași timp, să-și construiască J 
un viitor pe dimensiunile ) 
noi, socialiste. /

Leipzigul este, de aseme- c 
nea, orașul universităților, < 
unde 16 000 de studenți se C 
pregătesc să devină cadrele C 
de miine ale țării, avind la C 
dispoziție cele mai mari bi- \ 
blioteci ale R. D. Germane, \ 
insumind peste 3 milioane V 
de volume. S

...Străbatind magistralele J 
Leipzigului marcate de. albul ? 
orbitor al clădirilor noi sau C 
de verdele coclit al acoperi- \ 
șurilor de aramă ale edifici- > 
ilor vechi, impresia finală ră- ? 
mine cea a prefacerilor pro- \ 
funde petrecute in viața o- S 
roșului, prefaceri care de- ? 
monstrează ritmul viu in ca- C 
re oamenii scriu istoria con- S 
temporană a primului stat z 
socialist german. C

Vietnamul 
<le sud

SAIGON 30 (Agerpres). — 
Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au lansat în ulti
mele 24 de ore puternice ata
curi asupra pozițiilor deținute 
de trupele saigoneze în pro
vincia Tay Ninh, Cotesponden- 
ții agențiilor de presă relatea
ză că detașamentele Frontului 
Național de Eliberare contro
lează puncte importante de-a 
lungul șoselei nr. 22 din aceas
tă zonă, blocînd circulația ve
hiculelor militare ale inamicu
lui în direcția Cambodgiei

In același timp, forțele pa
triotice au supus unui intens 
bombardament fortificațiile de
ținute de divizia a 25-a a tru
pelor saigoneze în apropierea 
localității Thien Mgon. Timp 
de 14 ore, informează agențiile 
de presă, în acest sector s-au 
desfășurat lupte violente. Cioc
niri între detașamente ale pa- 
trioților și efectivele militare 
inamice au fost semnalate, de 
asemenea. în regiunea junglei 
U Minh.

-- <---
GREVA GENERALA 

în Argentina
BUENOS AIRES 30 (Ager

pres). — In Argentina a avut 
loc o grevă generală de 24 de 
ore. Acțiunea a fost organi
zată de Confederația Generală 
a Muncii (CGT) în semn de 
protest față de creșterea costu
lui vieții și șomajului. La 
grevă au participat aproximativ 
90 la sută din muncitorii ar
gentinieni, * ceea ce a avut ca 
efect paralizarea activității e- 
conomice. comerciale, bancare 
etc., la Buenos Aires, Cordo
ba, Tucuman, Rosario, La Pla
ta, Santa Fe și în alte orașe 
ale țării. Autoritățile, care de
claraseră greva „Regală", au 
hotărât, în semn de represalii, 
blocarea conturilor Ja bancă ale 
organizațiilor snidicale.

nii de recuperare a unor mate
rii prime etc.

gr Guvernul chilian a pre
luat totalitatea acțiunilor com
paniei de telefoane a țării, care 
era controlată de firma ame
ricană „International Telephone 
and Telegraph Co.“.

tori de partid și de- stat cu
banezi.

Adresind u-s e celor peste 
300 Out) de participant la miting, 
I'idel Castro a făcut o amplă 
trecere în revistă a activității 
desfășurate de comitetele de a- 
părare a revoluției, subliniind 
marea contribuție a acestei or
ganizații la mobilizarea mase
lor pentru realizarea a nume
roase lucrări de construcție, in 
desfășurarea diferitelor campa-

©■ Președintele Comisiei de 
politică externă a Adunării Na
ționale a Franței, Jean de Bro
glie, aflat în fruntea unei de
legații parlamentare franceze 
într-o vizită ofioială Ja Bei
lin, a subliniat într-un inter
viu acordat televiziunii R. D. 
Germane rolul important ce re
vine parlamentarilor în norma
lizarea relațiilor dintre Franța 
și R. D. Germană.

UN RAPORT AL F.B.I.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — In cursul primelor 
șase luni ale anului, crimi
nalitatea a sporit în Statele 
Unite cu 11 la sută — infor
mează un raport al F.H.I.-u- 
lui. Printre altele, raportul 
precizează că numărul spar
gerilor a crescut cu 14 la 
sută, iar crimele și atacurile 
înarmate — cu 10 la sută. 
Cifra medie a creșterii de
pășește pe cea înregistrată in 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut (10 la sută). 
Raportul F.B.I.-ului adaugă 
că 80 de polițiști au fost u- 
ciși — majoritatea cu focuri 
dc armă — in primele opt 
luni ale anului.

\ FOST CONDAMNAT

RIO DE JANEIRO 30 (A- 
gerpres). — Un fost polițist 
brazilian, acuzat de a face 
parte din așa-niimitelc „Es- 
cadroane ale morții", a fost 
condamnat la 20 de ani în
chisoare de un tribunal din 
orașul Vittoria. Inculpatul a 
comis, potrivit actului de a- 
cuzare, 17 asasinate.

ÎNCĂ NEIDENTIFICAȚI...

CIUDAD DE MEXICO 30 
(Agerpres). — Julio Hirsch- 
feld Ahnada. directorul ae
roporturilor mexicane a fost 
pus în libertate după două 
zile de detențiune și achita
rea de către familia sa a su
mei de 240 000 dolari fixată 
de răpitori. Politia, care nu 
a intervenit in timpul con
tactelor dintre cele două 
părți, a intrat joi în acțiu
ne. desfâșurînd o larga ope
rațiune de cercetări. La ră
pire au participat trei 
bărbați și o femeie, care nu 
au fost încă identificați.

FURT

BRUXELLES 30 'Ager
pres). — In orașul belgian 
Mechelen au fost furate, din 
biserica Sfîntul Ion, 12 ta
blouri, între care și un Ru
bens. Renumita pînză „Ado
rația magilor', a aceluiași 
pictor, care se afla in aceeași 
biserică a rămas neatinsă

Peste 1 000 de studenți ai 
Universității din Seul au demon
strat pe străzile capitalei sud- 
coreene, penlru a-și exprima 
protestul față de politica admi
nistrației Pak Cijan Hi.

9 Agenția de presă Khaosar 
Pathet Lao informează că ir. 
primele două săptămîni ale lu
nii septemb’' forțele patrioti
ce laoțiene au scos din luptă 
peste 1 700 de soldați și ofițeri 
inamici. Totodată. unitățile 
Pathet Lao au capturat o im
portantă cantitate de armament 
dc la forțele inamice.

©■ Ministrul de externe al 
Italiei. .Aldo Moro, va face o 
vizită în Malta, la invitația pre
mierului Dom Mintoff.

© O violentă explozie s-a 
produs miercuri seara într-un 
local situat în cartierul Comu
nității protestante din Belfast. 
Două persoane au fost ucise, 
iar 25 rănite. Imobilul a fost 
complet distrus de explozia u- 
nei incărcături de dinamită de 
aproximativ 40 kg, a declarat 
un purtător de cuvînt ai poli
ției.
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PREZENȚE ROMÂNEȘTII
TEHERAN 3(1 (Agerpres). — 

Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
l-a primit la 29 septembrie pe 
ministrul comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică. La 
intrevedere a participat amba
sadorul României in Iran, A- 
lexandru Boabă. Au fost dis
cutate probleme privind dezvol
tarea in continuare a colaboră
rii economice și a schimburilor 
comerciale dintre cele două 
țări.

VIENA 30. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu transmite: Cu prilejul pre
zenței sale la Conferința ge
nerală a Agenției internaționa
le pentru energia atomică 
(AIEA), prof. I. Ursu, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, înso
țit de Dumitru Aninoiu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, reprezentan
tul permanent al țării noastre 
Pe lingă AIEA, a vizitat labo

ratoarele de cercetare ale A- 
genției de la Seibersdorf, din 
apropierea Vienei. La sosire, 
el a fost salutat de A. Finkel
stein, director general adjunct 
al AIEA, și de G. Cook, șeful 
laboratorului.

In cadrul schimbului dc pă
reri s-au examinat posibilită
țile de lărgire a cooperării din
tre laboratorul Agenției și in
stituțiile similare din Româ
nia.
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